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Дніпропетровськ – одне з 
найбільших міст країни, центр 
однойменної області. Населення – 
1,04 млн. жителів (із передмістями 
– 1,53 млн.). Розташований на 
Дніпрі, частини міста з’єднані 
п’ятьма мостами. Правобережна 
набережна – найдовша в Європі, 
вона простяглася на 23 км.

Перша назва – Єкатеринослав. 
Заснований у 1787 р. згідно з указом 
Єкатерини II, яка воліла бачити 
місто «третьою столицею Російської 
імперії». За часів Павла I змінив 
назву на Новоросійськ, знову 
Єкатеринославом став у 1802-му. 
Перейменований у 1926 р. на честь 
радянського державного діяча 
Григорія Петровського.

Наразі це один із найбільших у 
країні промислових, економічних 
і транспортних центрів. Особливо 
розвинені чорна металургія, 
металообробка і машинобудування, 
інші важкі галузі індустрії. Через свій 
статус центру ракетобудування до 

1987 р. був закритий для іноземців.

Дніпропетровськ має метрополітен і 
міжнародний аеропорт. У місті – 14 
вузів, понад 20 музеїв, 11 театрів, 
філармонія та цирк.

Визначні місця та пам’ятки культури 
– Свято-Преображенський і 
Свято-Троїцький собори (перший, 
закладений Єкатериною II, за 
її задумами мав перевершити 
розмірами римський собор Св. 
Петра), Монастирський острів, 
синагога «Золота роза», найбільша в 
Україні колекція «скіфських бабів», 
діорама «Битва за Дніпро» тощо.

У місті народилися або жили вчений 
Дмитро Яворницький, генеральний 
конструктор ракетно-космічної 
техніки Михайло Янгель, державні 
діячі Леонід Брежнєв, Володимир 
Щербицький, Леонід Кучма, 
Юлія Тимошенко, співак Йосиф 
Кобзон, поети Олександр Галич і 
Олесь Гончар, важкоатлет Султан 
Рахманов.

МІСЦЕ ПОДІЇ

Удруге в своїй історії футбольна збірна України прийматиме 
суперника у Дніпропетровську. Перша зустріч відбулася три роки тому. 
Тоді «синьо-жовті», вже завоювавши путівку на фінальний турнір ЧС-
2006, звели внічию матч із албанцями.

Міста-побратими:

Вільнюс (Литва), регіон Дюрам 

(Канада), Самара (Росія), 

Ташкент (Узбекистан), Сіань 

(Китай), Герцлія (Ізраїль), 

Жиліна (Словаччина), Салоніки 

(Греція), Лексингтон (США), 

Плоєшті (Румунія), Валбжих 

(Польща).

14 вересня у Дніпропетровську 

відкрито новий футбольний 

стадіон «Дніпро-Арена», на 

якому можуть пройти матчі 

Євро-2012. Відтепер на 

ньому приймає суперників ФК 

«Дніпро», двічі чемпіон СРСР 

(1983, 1988 рр.).
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У ЦЕЙ ДЕНЬ...

Відзначаються Національний 

день Монако та День звільнення 

Малі.

19 листопада 1190 р. 

заснований Тевтонський орден. 

Одразу дві видатні події сталися 

1969-го – на Місяці висадився 

американський космічний кора-

бель «Аполло-12», а в Ріо-де-

Жанейро футболіст Пеле (на 

фото) забив 1000-й гол у своїй 

кар’єрі. У 1977 році відбувся 

перший візит арабського лідера 

до Ізраїлю – гостем Менахема 

Бегіна став президент Єгипту 

Анвар Садат. На аукціоні 1987 

року встановлено рекордну ціну 

продажу авто – за «1931 Bu-

gatti Royale» сплачено 5,5 млн. 

доларів.

Сьогодні відзначаються рокови-

ни народження російського 

вченого Михайла Ломоносова 

(1711), мореплавателя Івана

Крузенштерна (1770), радян-

ського державного діяча 

Михайла Калініна (1875), 

кубинського шахіста Хосе Рауля 

Капабланки (1888), індійського 

політика Індіри Ганді (1917), 

американського кутюр’є Келвіна 

Кляйна (1942), акторок Мег 

Райан (1961) і Джоді Фостер 

(1962).

Останній місяць осені три відбірні цикли поспіль на рубежі 1990-х-2000-х років був 

позначений для нас участю української збірної в баталіях плей-офф. Двічі суперник, 

якому «синьо-жовті» поступалися, згодом фінішував на п’єдесталі світових першостей. 

А от поразку від словенців у 1999-му футбольна Європа розцінила як гучну сенсацію.

Тоді Шевченко, Ребров та компанія були близькими до того, аби вперше стати 

учасниками фінального турніру, однак на засніженому полі «Олімпійського» не змогли 

втримати мінімальну перемогу. Доля повернула борг п’ятьма роками пізніше. Виїзний 

поєдинок із Туреччиною став одним із найяскравіших у біографії нашої національної 

команди, а Шева, котрий провів того вечора два з трьох «сухих» голів, остаточно 

схилив журналістів до думки: «Золотий м’яч»-2004 належить саме йому.

Андрій – найкращий снайпер листопадових матчів збірної, на його рахунку – шість 

влучних ударів. З решти гравців ніхто не забивав більше одного разу.

Загалом збірна України провела в листопаді 12 зустрічей, і перемога над турками стала 

лише другим виграшем (успіх у грі з Естонією був першим із великим рахунком), за 

п’яти нічиїх та п’яти поразок і співвідношення м’ячів 15:18.

ЗБІРНА УКРАЇНИ: ВСІ МАТЧІ В ЛИСТОПАДІ

ТМ – товариський матч, ЧЄ – відбірний турнір чемпіонату Європи, ЧС – відбірний турнір чемпіонату світу

ЧЄ* – відбірний турнір чемпіонату Європи (плей-офф), ЧС* – відбірний турнір чемпіонату світу (плей-офф)

21.11.2007 УКРАЇНА – Франція 2:2 ЧЄ 

17.11.2007 Литва – УКРАЇНА 2:0 ЧЄ 

17.11.2004 Туреччина – УКРАЇНА 0:3 ЧС 

20.11.2002 Словаччина – УКРАЇНА 1:1 ТМ 

14.11.2001 Німеччина – УКРАЇНА 4:1 ЧС*

10.11.2001 УКРАЇНА – Німеччина 1:1 ЧС*

17.11.1999 УКРАЇНА – Словенія 1:1 ЧЄ*

13.11.1999 Словенія – УКРАЇНА 2:1 ЧЄ*

15.11.1997 УКРАЇНА – Хорватія 1:1 ЧС*

09.11.1996 Португалія – УКРАЇНА 1:0 ЧС 

11.11.1995 Італія – УКРАЇНА 3:1 ЧЄ 

13.11.1994 УКРАЇНА – Естонія 3:0 ЧЄ

ЦИФРИ
І ФАКТИ
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УКРАЇНА
Площа: 603,7 тис. кв. км.

Населення: 46,3 млн.

Столиця: Київ.

Державна мова: українська.

Грошова одиниця: гривня.

Заснована 13 грудня 1991 р.

Член ФІФА та УЄФА з 1992 р.

Адреса: Україна, 01133 Київ,

 пров. Лабораторний, 7-а.

Телефон: +380 (044) 521 0518.

Факс: +380 (044) 521 0550.

E-mail: info@ffu.org.ua

Сайт: www.ffu.org.ua

Президент – Григорій СУРКІС.

Збірна України створена 1992 р. 

Провела 149 матчів: 60 перемог, 46 

нічиїх, 43 поразки, м’ячі – 183:150. 

Учасник фінального турніру ЧС-2006 

(чвертьфінал).

Найбільша перемога – 6:0 (Україна – 

Азербайджан, 15.08.2006).

Найбільші поразки – 0:4 (Хорватія – 

Україна, 25.03.1995; Іспанія – Україна, 

14.06.2006).

Рекордсмен за кількістю виступів – 

Андрій ШЕВЧЕНКО (85 матчів).

Найкращий снайпер – Андрій 

ШЕВЧЕНКО (39 м’ячів).

Найвища позиція в рейтингу ФІФА – 13-є 

місце (2006 р.). Позиція на листопад

2008 р. – 20-е місце.

Форма команди: жовті футболки, сині труси. 

Резервна – сині футболки, жовті труси.

Головний тренер –

Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО.

Народився 30 березня 1963 р. у Києві. 

Очолив команду 11.01.2008 р.

Виступав за «Динамо» Київ, «Сампдорію» 

(Італія), «Рейнджерс» (Шотландія). 

Заслужений майстер спорту СРСР (1988).

Тренерська кар’єра:

«Динамо» Київ (2002-04),

молодіжна збірна України (2004-07). 

Тренерські досягнення:

чемпіон України 2003, 2004 рр., 

володар Кубка України 2003 р.,

віце-чемпіон молодіжного

Євро-2006 (U-21).

Заслужений тренер України (2003).

Асистенти тренера: Володимир 

ВЕРЕМЄЄВ, Вадим ЄВТУШЕНКО, Геннадій 

ЛИТОВЧЕНКО, Михайло МИХАЙЛОВ.
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Андрій П’ЯТОВ
Воротар
Народився 28 червня 1984 р. у 
Кіровограді.
190 см, 78 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
22.08.2007, Україна – Узбекистан – 2:1

Рік І Г

2007 4 -

2008 5 -

у 

9 -

Віталій ФЕДОРІВ
Захисник
Народився 21 жовтня 1987 р. в 
Жидачеві (Львівська обл.).
180 см, 75 кг.
«АМКАР» (Росія)
Дебют у збірній:
06.02.2008, Кіпр – Україна – 1:1

Рік І Г

2008 1 -

1 0

 в

Віталій МАНДЗЮК
Захисник
Народився 24 січня 1986 р. у Віліно 
(Крим).
180 см, 73 кг.
«АРСЕНАЛ» Київ
Дебют у збірній:
06.02.2008, Кіпр – Україна – 1:1

Рік І Г

2008 5 -

5 0

Віліно 

Андрій РУСОЛ
Захисник
Народився 16 січня 1983 р. в 
Кіровограді.
182 см, 75 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
31.03.2004, Македонія - Україна - 1:0

Рік І Г
2004 9 -
2005 9 1
2006 13 2
2007 8 -
2008 3 -

в

42 3

ЗБІРНА УКРАЇНИ

Станіслав БОГУШ
Воротар
Народився 25 жовтня 1983 р. у 
Запоріжжі.
195 см, 84 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебютант збірної.

- -

у

Андрій НЕСМАЧНИЙ
Захисник
Народився 28 лютого 1979 р. в 
Брянську.
182 см, 72 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
26.04.2000, Болгарія – Україна – 0:1

Рік І Г
2000 3 -
2001 12 -
2002 5 -
2003 8 -

в 

66 0

2004 7 -
2005 9 -
2006 14 -
2007 6 -
2008 2 -



10

ЗБІРНА УКРАЇНИ

Сергій НАЗАРЕНКО
Півзахисник
Народився 16 лютого 1980 р. в 
Кіровограді.
176 см, 69 кг.
«ДНІПРО» Дніпропетровськ
Дебют у збірній:
11.10.2003, Україна – Македонія – 0:0

Рік І Г

2003 1 -

2004 4 -

2005 5 132 7

р. в 

2006 7 2

2007 7 -

2008 8 4

Олександр АЛІЄВ
Півзахисник
Народився 3 лютого 1985 р. в 
Хабаровську.
173 см, 66 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
06.09.2008, Україна – Білорусь – 1:0

Рік І Г

2008 3 -

3 0

в

Сергій ВАЛЯЄВ
Півзахисник
Народився 16 вересня 1978 р. в Макіївці 
(Донецька обл.).
178 см, 65 кг.
«МЕТАЛІСТ» Харків
Дебютант збірної.

- -

Макіївці

Олександр КУЧЕР
Захисник
Народився 22 жовтня 1982 р. в Києві.
184 см, 77 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
15.08.2006, Україна – Азербайджан – 6:0

Рік І Г

2006 2 1

2007 5 -

2008 3 -
10 1

Києві.

Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ
Захисник
Народився 7 листопада 1986 р. в 
Ізяславі (Хмельницька обл.).
190 см, 81 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
07.02.2007, Ізраїль – Україна – 1:1

Рік І Г

2007 7 -

2008 5 -
12 0

в

Олег КРАСНОПЬОРОВ
Захисник
Народився 25 липня 1980 р. в 
Маріуполі
172 см. 65 кг.
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебютант збірної.

- -



11

Євген СЕЛЕЗНЬОВ
Нападник
Народився 20 липня 1985 р. у Макіївці 
(Донецька обл.).
185 см, 77 кг.
«ШАХТАР» Донецьк
Дебют у збірній:
24.05.2008, Голландія – Україна – 3:0

Рік І Г

2008 4 -

4 0

Макіївці 

ЗБІРНА УКРАЇНИ

Сергій КРАВЧЕНКО
Півзахисник
Народився 24 квітня 1983 р. у Донецьку
181 см, 71 кг.
«ВОРСКЛА» Полтава
Дебют у збірній:
24.05.2008, Нідерланди – Україна – 3:0

Рік І Г

2008 6 1

6 1

Донецьку

Валентин СЛЮСАР
Півзахисник
Народився 15 вересня 1977 р. в Києві.
185 см, 81 кг.
«МЕТАЛІСТ» Харків
Дебютант збірної.

в Києві

- -

Володимир ГОМЕНЮК
Нападник
Народився 19 липня 1985 р. в Бокиймі 
(Рівненська обл.).
178 см, 73 кг.
«ТАВРІЯ» Сімферополь
Дебют у збірній:
01.06.2008, Швеція – Україна – 0:1

Рік І Г

2008 3 -

в Бокиймі 

3 0

Артем МІЛЕВСЬКИЙ
Нападник
Народився 12 січня 1985 р. в Мінську 
(Білоруська РСР).
190 см, 83 кг.
«ДИНАМО» Київ
Дебют у збірній:
19.06.2006, Саудівська Аравія – Україна – 0:4

Рік І Г

2006 6 -

2007 5 -

2008 4 115 1

Мінську 

Марко ДЕВИЧ
Півзахисник
Народився 27 жовтня 1983 р. в Бєлграді 
(Сербія).
185 см, 74 кг.
«МЕТАЛІСТ» Харків
Дебютант збірної.

- -

Бєлграді
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Попередні підсумки виступів збірної України 

у поточному році головний тренер Олексій 

Михайличенко разом із помічниками підбив на 

зустрічі з журналістами в рамках «Футбольного 

прес-клубу». У матчах під орудою нинішнього 

наставника «синьо-жовті» 2008-го року здобули 

п’ять перемог,   двічі зіграли унічию і лише одного 

разу поступилися. Розпочавши сезон на 32-й позиції 

рейтингу ФІФА, напередодні поєдинку з Норвегією 

українці посідали 20-у сходинку. 

Слово – Олексію Михайличенку.

ПРО НЕПРИЄМНЕ

– Футболу без цифр не буває. Проте, гадаю, слід 

розбирати не всі вісім наших матчів цього року, а 

останні три – в рамках відбору до світової першості. 

Вони, на мій погляд, є найважливішими й показовими. 

З усією відповідальністю кажу: в цих зустрічах збірна 

продемонструвала далеко не ту гру, яку хотілося б 

бачити. Особливо неприємний осад залишив останній 

30-хвилинний відрізок протистояння з хорватами... 

 

ПРО ОЧКИ І РІВЕНЬ ГРИ

– Окрім очок, необхідний і належний рівень самої гри. 

З іншого боку, в нас є коридор, яким можна йти вперед. 

І добре, що ми рухаємося ним, заробляючи турнірні 

бали. Адже завдання, яке стоїть перед командою, ніхто 

не скасовував.  У порівнянні з попереднім відбірним 

циклом, основний склад команди змінився відсотків на 

70. Перебудови завжди дуже важкі. Вони відбуваються 

не тому, що прийшов новий тренер зі своїми примхами, 

а тому, що така сьогоднішня реальність. Будь-яка 

команда вимагає оновлення.

ПРО МАТЧ ІЗ ХОРВАТАМИ

 

– Після двобою з Хорватією багато хто казав, що ми 

грали на нічию. Даю слово честі: навіть думки такої не 

було, щоб зіграти в захисний футбол. Але ми самі винні, 

З ПЕРШИХ 
ВУСТ
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що не зуміли організувати контргру, не всі виконавці 

показали притаманний їм рівень. Зрештою не будемо 

забувати й про суперника, який не дозволив нам 

реалізувати задумане. Я прекрасно розумів, наскільки 

важливим було завоювати три очки в Харкові, але 

водночас і те, що означатиме для нас їхня втрата... 

 

ПРО УНІВЕРСАЛІЗМ

– У нас відсутні універсальні виконавці, які можуть 

і атакувати, і оборонятися. Точніше, вони є, але у 

свою силу не зіграли, хоча б у тій же грі з білорусами. 

Візьмемо, наприклад, «Динамо», в матчах за яке Алієв 

не надто активно бере участь в оборонних діях, хоча 

останнім часом і він почав відпрацьовувати у захисті. 

Кравченко у «Ворсклі» також практично не займається 

відбором. А в збірній потрібно вміти робити й те, й інше. 

Перебудовуватися дуже важко, але я впевнений, у нас 

вийде.

 

 ПРО ВІРУ 

– Переоцінювати себе не можна, однак недооцінювати 

– ще гірше. Напевно, найголовніше – це віра, яка 

допомагає швидше прогресувати, краще грати. 

Механічна робота без віри нічого не варта. Нещодавно 

в інтерв’ю Андрій Аршавін сказав: «Ми вміємо грати 

у футбол, але не віримо у це». Особисто я у цьому 

повністю солідарний із російським форвардом. Іноді 

віра у гравця дає можливість йому істотно покращити 

свої справи. Однак брати якогось футболіста лише на 

один матч я не хочу. Ми будуємо команду, яка вирішує 

завдання в турнірі, а не в окремо взятому поєдинку.

ПРО СТАРТ І ПЕРСПЕКТИВИ

– Можливо, старт і повинен бути таким важким. 

Та попри все, у наступний рік ми входимо з 

оптимізмом. У нас іще достатньо часу до 1 квітня, аби 

як слід підготуватися до виїзду в Англію. Сподіваюся, 

футболісти, яких ми не залучали через їхні травми, 

зможуть вийти на звичний для себе рівень. Водночас 

ми продовжуємо пошук виконавців, здатних підсилити 

збірну, підняти планку конкуренції. Адже загалом рівень 

гри мене теж не влаштовує, хоча очковий доробок 

задовільний. Ми не боремося тільки за друге місце. Я 

жодного разу такого ніде не сказав. Перед нами стоїть 

завдання потрапити на чемпіонат світу, а з якого місця 

– це вже не принципово. Чому б нам не поборотися за 

першу позицію? Поживемо – побачимо...
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НОРВЕГІЯ – УКРАЇНА – 0:1

Відбірний матч ЧС-2002. 11 жовтня 2000 р.

Осло. Стадіон «Уллевол». 23 612 глядачів.

Арбітр – Майєр (Швейцарія).

Голи: 0:1 Шевченко (49).

Норвегія: Ольсен, Бергдольмо, Йонсен, Х.Берг, Басма, 

Іверсен, Мюкланд, Леонардсен (Фло, 54), Е.Бакке 

(Хельстад, 76), Сольск‘яр, Странд. Тренер – Семб.

Україна: Шовковський, Лужний (Федоров, 80), 
Головко, Ващук, Несмачний, Дмитрулін, Попов, Гусін, 

Воробей, Шевченко (Яшкін, 51), Ребров. Тренер – 

Лобановський.

Попереджені: Мюкланд (86) – Несмачний (81).

З перших хвилин матчу заволодівши ініціативою, 

господарі, втім, не доводили справу до небезпечних 

моментів біля воріт Шовковського. Куди ефективніше 

в наступі зіграли по перерві гості. На початку другого 

тайму Воробей ледь не скористався помилкою Берга, 

котрий невдало відпасував назад воротареві. Але 

форвард «Шахтаря» виправився буквально в наступній 

атаці. Побачивши ривок Андрія Шевченка по центру до 

штрафного майданчика, тезка віддав філігранний пас 

прямо на хід Шеві. Міланець майстерно розібрався в 

ситуації – прийняв м’яч на груди й наступним дотиком 

пробив повз Ольсена. Гол став єдиним і переможним.

УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ – 0:0

Відбірний матч ЧС-2002. 2 червня 2001 р.
Київ. НСК «Олімпійський». 43 000 глядачів.

Арбітр – Марич (Хорватія).

Україна: Шовковський, Старостяк, Головко, Ващук, 

Дмитрулін, Зубов, Парфенов, Тимощук, Яшкін (Ребров, 

46), Воробей (Співак, 59), Шевченко. Тренер – 

Лобановський.

Норвегія: Мюре, Басма, Хофтун, Х.Берг, Ріїсе, Руди, 

Леонардсен, Е.Бакке, Андерсен, Странд (Хельстад, 78), 

Кар‘ю. Тренер – Семб.

Попереджений Леонардсен (50).

Гра в Києві пройшла за значної переваги української 

команди. За відсутності травмованих лідерів – 

Бергдольмо, Іверсена, Сольск‘яра, Фло – норвежці діяли 

від оборони, відрядивши в атаку лише Джона Кар‘ю. Та 

одному в полі воїну наші захисники розгулятися не дали.

На жаль, у збірної України мало що виходило попереду. 

Протягом всього матчу «синьо-жовті» тримали у напрузі 

захист скандинавів, але жодних дивідендів з цього 

не отримали. Найактивнішим у складі господарів був 

Андрій Шевченко, котрий мав декілька нагод відкрити 

рахунок. Але вдруге вирішити долю зустрічі з Норвегією 

йому не судилося. Не зміг підібрати ходів до чужих 

воріт і Ребров, який значно пожвавив гру, вийшовши на 

заміну.

ПОПЕРЕДНІ 
ЗУСТРІЧІ
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НОРВЕГІЯ
Площа: 385,2 тис. кв. км.

Населення: 4,68 млн.

Столиця: Осло.

Державна мова: норвезька.

Грошова одиниця: крона.

Заснована 30 квітня 1902 р.

Член ФІФА з 1908 р., УЄФА – з 1954 р.

Адреса: Serviceboks 1, Ullevaal Stadion.

 N 0840. Oslo, Norway.

Телефон: + 47 21 02 93 00.

Факс:  + 47 21 02 93 01.

E-mail: nff@fotball.no

Сайт: www.fotball.no

Президент – Сондре КОФЙОРД.

Збірна Норвегії учасник фінальних 

турнірів ЧС 1938, 1994 і 1998 (1/8 фіналу).

Учасник фінального турніру Євро-2000.

Бронзовий призер Олімпіади 1936 р.

Найбільша перемога – 12:0

(Норвегія – Фінляндія, 28.06.1946).

Найбільша поразка – 0:11

(Данія – Норвегія, 07.10.1917).

Рекордсмен за кількістю виступів 

– Торбйорн СВЕНССЕН (104 матчі). 

Найкращий снайпер – Йорген ЮВЕ (33 м’ячі).

Найвища позиція в рейтингу ФІФА – 2-е 

місце (1993 р.).

Позиція на листпад 2008 р. – 54-е місце. 

Форма команди: червоні футболки, 

білі труси, сині гетри. Резервна – білі 

футболки, сині труси.

Головний тренер – Аге ХАРЕЙДЕ. 

Народився 23 вересня 1953 р.

Очолив команду 1.01.2004 р.

Виступав за «Хедд» і «Мельде» 

(Норвегія), «Манчестер Сіті» (Англія). 

Зіграв 50 матчів, забив 5 м’ячів у збірній 

Норвегії.

Тренерська кар’єра: «Мельде» (1986-

1991, 1994-1997), юнацька збірна Норвегії 

U-16 (1992-1993), «Хельсінгборг» Швеція 

(1998-2000), «Брондбю» Данія (2000-

2002), «Русенборг» (2003).

Тренерські досягнення: чемпіон Норвегії 

1994, 2003 рр., чемпіон Швеції 1999 р., 

володар Кубка Швеції 1998 р., чемпіон 

Данії 2002 р.
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ЗБІРНА
НОРВЕГІЇ   

ВОРОТАРІ

Еспен ЙОНСЕН 20.12.79 18 - «Стремгодсет»

Йон КНУДСЕН 20.11.74 2 - «Стебек»

ЗАХИСНИКИ

Йон-Інге ХЕЙЛАНД 20.09.77 17 0 «Стебек»

К’єтіль ВЕХЛЕР 16.03.76 5 0 «Валеренга»

Бреде ХАНГЕЛАНД 20.06.81 48 0 «Фулхем», Англія

Йон-Арне РІІСЕ 24.09.80 75 8 «Рома», Італія

Том ХЕГЛІ 24.02.84 2 0 «Тромсе»

Торе РЕГІНІУССЕН 10.04.86 4 1 «Тромсе»

ПІВЗАХИСНИКИ

Мортен-Гамст ПЕДЕРСЕН 08.09.81 44 8 «Блекберн», Англія

Хеннінг ХАУГЕР 17.07.85 3 0 «Стебек»

Кристіан ГРІНДХЕЙМ 17.07.83 21 3 «Херенвен», Нідерланди

Бйорн-Хельге РІІСЕ 21.06.83 10 1 «Ліллестрем»

Пер-Сільян СК’ЄЛЬБРЕД 16.06.87 6 0 «Русенборг»

Фредрік СТРЕМСТАД 20.01.82 17 2 «Ле Ман», Франція

Даніель-Фредхейм ХОЛЬМ 30.07.85 2 0 «Валеренга»

Тарік ЕЛЬЮНУССІ 23.02.88 2 1 «Херенвен», Нідерланди

Тронд ОЛЬСЕН 05.02.84 0 0 «Бодо Глімт»

НАПАДНИКИ

Джон КАР’Ю 05.09.79 74 21 «Астон Вілла», Англія

Торстейн ХЕЛЬСТАД 28.04.77 32 9 «Ле Ман», Франція

Мохаммед АБДЕЛЛАУЕ 23.10.85 1 0 «Валеренга»

Після прізвища гравця вказано рік народження, кількість матчів та 

забитих голів у матчах за збірну Норвегії, а також клуб, у якому виступає 

виконавець.
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СУПЕРНИК

Гра з українцями завершує програму ювілейного для норвезької команди року. 

Свій перший матч збірна цієї країни провела рівно століття тому. 

До Норвегії футбол прийшов із Великобританії і одразу став однією з 

улюблених забав місцевого населення. Перший клуб, який носив назву 

«Християнія», тут було створено у 1885-му, а «Одд Гренланд», який з’явився 

дев’ять років по тому, є найстаршим із нинішніх учасників національної 

першості.

БРОНЗОВА КОМАНДА

Норвезький футбольний союз (НФС) 
було організовано у 1902 році, тоді ж 
відбувся й перший розіграш Кубку країни. 
Дебют збірної співпав із прем’єрним 
виступом шведської команди, від 
якої й надійшло запрошення провести 
сусідське дербі. 12 липня 1908 року в 
Ґетеборзі норвезька національна команда 
(в її складі було дев’ять футболістів 
столичного «Меркантила») зазнала 
нищівної поразки – 3:11.

Лише за 10 років «вікінги», які встигли 
взяти участь в Олімпійських іграх-1912 
(де програли данцям із найвідчутнішим 
рахунком у своїй історії – 0:12), нарешті 
пізнали й смак перемоги. У 27-й за ліком 
грі збірна Норвегії, керована шведським 
наставником Бергером Маллером, вдома 
помстилася датським кривдникам – 3:1. 
Довгий час «червоно-сині» пасли 
задніх у футбольному світі. Але на 

Олімпіаді 1936 року в Берліні команда 
«вибухнула». Підопічні Асбйорна 
Хальворсена розпочали свій виступ на 
турнірі з розгрому турків – 4:0, після чого 
несподівано обіграли потужну команду 
господарів – 2:0. До фіналу зухвалих 
вискочок не пустили італійці, проте 
здобуття Норвегією бронзових медалей, 
у суперечці за які вона виявилася 
сильнішою за Польщу – 3:2, все одно 
вважалося головною сенсацією Ігор.

Ще за два роки скандинави дебютували 
у фінальній частині ЧС-1938 у Франції, де 
вже після першого раунду їх примусив 
пакувати валізи майбутній чемпіон – 
Скуадра Адзурра. Навряд чи хтось тоді міг 
припустити, що наступного прориву до 
світової еліти Норвегії доведеться чекати 
більш ніж півстоліття...

Друга світова війна призупинила 
будь-які спортивні процеси у країні, а 
головний тренер збірної та дехто з її 

ФЕНОМЕН 
«РУСЕНБОРГА»

Майже одночасно із збірною 

Норвегії смак міжнародних 

перемог у середині 90-х відчув 

лідер національної першості 

«Русенборг». У 1995 році 

під проводом досвідченого 

наставника Нільса-Арне Еггена 

клуб із Тронхейма вперше 

потрапив до групового етапу 

Ліги чемпіонів, після чого 

робив це ще 11 разів! Двічі 

скандинавам удавалося 

виходити з групи. У сезоні-

1996/97, обігравши на виїзді 

«Мілан» – 2:1, вони дісталися 

чвертьфіналу, де не змогли 

впоратися із «Ювентусом». А 

за три роки команда Еггена 

зупинилася у другому груповому 

раунді, зазнавши двох поразок 

від київського «Динамо» з 

однаковим рахунком – 1:2. 

Цієї осені 20-разовий чемпіон 

країни відпочиває від єврокубків, 

адже у минулому сезоні зайняв 

лише п’яте місце у національній 

першості.
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СКАНДИНАВСЬКА 
СКЕЛЯ

У 2004 році, в рамках 

святкування 50-річного ювілею 

УЄФА, кожна національна 

асоціація обирала найкращого 

футболіста країни за останні 

півстоліття. У Норвегії це почесне 

звання дісталося захиснику Руне 

Братсету, відомому за виступами 

в «Русенборгу» і німецькому 

«Вердері». Між тим, до 1982-

го майбутній капітан збірної 

виступав у четвертому дивізіоні і 

у 21 рік навіть збирався змінити 

футбол на більш прибуткову 

професію. Проте Братсету (на 

фото – ліворуч) пощастило 

випадково потрапити на очі 

сину наставника «Русенборга» 

Нільса-Арне Еггена, і його справи 

пішли вгору. За три сезони 

захисник отримав запрошення 

від бременців з якими виграв 

бундеслігу, здобув Кубок 

Німеччини та Кубок володарів 

кубків. Крапкою у кар’єрі Руне 

стала участь у чемпіонаті світу-

1994 у складі збірної Норвегії, 

футболку якої він загалом одягав 

60 разів.

гравців потрапили до концентраційних 
таборів. Майже шестирічна пауза та 
кадровий дефіцит звісно вплинули 
на конкурентоспроможність 
місцевого футболу: у своєму першому 
післявоєнному матчі Норвегія з рахунком 
0:10 поступилася тій же Швеції, яку 
оминули страшні події 40-х.

КИЇВСЬКИЙ СЛІД

Вийти на більш якісний рівень 
скандинавам заважала і штучна 
самоізоляція. Згідно з встановленими 
в країні правилами футболісти 
національної команди не мали змоги 
набувати професіонального статусу. 
Варто було талановитому Перу Бредесену, 
який дебютував у збірній у 18 років і 
згодом став її беззаперечним лідером, 
погодитися на перехід до італійського 
«Лаціо», хлопця відразу позбавили права 
виступати під норвезьким прапором. Цю 
безглузду заборону скасували лише у 
1969-му.

Протягом кількох десятиліть норвежцям 
вдавалося заявити про себе лише 
епізодично, а потрапляння до фінальних 
стадій чемпіонатів світу чи Європи 
залишалося для них недосяжною мрією. 
У 1954 році шансом завдати розгрому 
збірної цієї країни скористалося й 
київське «Динамо», яке за присутності 60 
тисяч глядачів у рідних стінах упевнено 
виграло товариську зустріч – 5:2.

Найдивнішим було те, що у спарингах 
норвежці іноді примудрялися перемагати 
визнаних грандів – Францію, Італію, 
Аргентину. Проте під час вирішальних 
матчів переможні вдача і наснага кудись 
зникали. 

Зміни на краще стали відбуватися лише 
на початку 90-х, коли збірну очолив 
Егіл Ольсен на прізвисько Дрілло 
(Свердло). У минулому непоганий 
гравець, цей фахівець був прихильником 
раціонального футболу. У першу 
чергу він зайнявся налагодженням 
колективної гри. Щоправда, з першого 
разу здолати кваліфікаційний бар’єр 
Норвегії не судилося. До Євро-1992 вона 
не пробилася, у відборі на чотири очки 
відставши від команди СРСР (капітаном 
якої, до речі, був нинішній керманич 
«синьо-жовтих» Олексій Михайличенко) і 
лише на одне – від Італії. 

ПОЧЕРК «СВЕРДЛА»

Втім, це був лише початок сходження. 
Далеко не найсильніша за іменами 
команда поступово наближалася до 
бажаного результату. У відбірній кампанії 
до ЧС-1994 «вікінги» нарешті прорвали 
блокаду. Ставка на таких досвідчених 
майстрів, як воротар Ерік Торстведт, 
захисник Руне Братсет, хавбек Ян «Міні» 
Якобсен, повністю себе виправдала. 
У кваліфікації норвежці випередили 
голландців і залишили поза межами 
фінальної стадії родоначальників 
футболу! Ще одним визнанням заслуг 
підопічних Ольсена стала друга позиція 
в рейтингу ФІФА, яку вони опанували у 
жовтні 1993-го. 

Попри непоганий виступ на груповому 
етапі світового форуму, через додаткові 
показники скандинави до плей-офф 
не потрапили. Однак вдумливий і 
принциповий тренер, відчувши, що 
веде команду правильним шляхом, не 
збирався опускати руки. 

За чотири роки збірна Норвегії, до лав 
якої органічно влилися два англійські 
легіонери-форварди Оле-Гуннар Солск’яр 
і Торе-Андре Фло, знову опинилася 
у колі обраних і цього разу навіть 
дісталася 1/8 фіналу. Саме у Франції була 
здобута сенсаційна вольова перемога 
над діючими чемпіонами планети 
бразильцями – 2:1. Продовжити 
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СУПЕРНИК

Закінчення. Початок на 20-й стор.

тріумфальну ходу скандинавам, як і у 1938-му, завадили 
італійці.

Ольсен пішов у відставку, і його справу продовжив 
Нільс-Йоган Семб, під чиєю орудою команда вперше у 
своїй історії потрапила до фінальних змагань чемпіонату 
Старого Світу. З огляду на останні успіхи норвезького 
футболу, це вже не сприймалося як несподіванка. Втім, 
після участі у Євро-2000, де збірній бракувало крихти 
везіння, аби увійти до вісімки найкращих, її знову 
очікувала чорна полоса. У провальній кампанії ЧС-2002 
Норвегію, окрім Шевченко і компанії, обійшли ще й 
поляки з білорусами. Коли ж підопічні Семба не змогли 
кваліфікуватися до фіналу Євро-2004, тренер досить 
прогнозовано залишив свою посаду.

ВАЖКИЙ РІК

Новим керманичем корабля «вікінгів» став Аге Харейде, 
котрий вигравав титули на чолі клубів трьох країн – 
Норвегії, Швеції та Данії. Відомий у минулому захисник, 
який зіграв півсотні поєдинків за національну команду, 
попри невдалий виступ «червоно-синіх» у відборах 
до ЧС-2006 та Євро-2008, поки не втратив довіри 
керівників НФС. Проте якою буде реакція Союзу на третю 
поспіль осічку 55-річного наставника, передбачити неважко.

Між тим, у поточній кваліфікації Норвегія виглядає 
вкрай невпевнено, після трьох турів маючи в активі лише 
два очки: нічиї з Ісландією (2:2) та Шотландією (0:0), 
домашня поразка від Нідерландів (0:1). Як наслідок – 
останній рядок у 9-й відбірній групі. Та й узагалі з восьми 
матчів 2008 року скандинави не виграли жодного…

Незважаючи на невтішні результати, Харейде продовжує 
гнути свою лінію, не вдаючись до тасування складу. 
Осібно стоїть хіба що жовтневий дебют у воротах збірної 
голкіпера «Стебека» Йона Кнудсена, котрий і відіграв дві 
останні відбірні зустрічі. До речі, наступного дня після 
матчу у Дніпропетровську ветерану виповниться 34. 

Їдуть до України й усі основні норвезькі захисники 
на чолі з господарем лівої бровки італійської «Роми» 
Йоном-Арне Ріісе. Якщо не брати до уваги відсутність 
гравця «Стремгодсета» Фредріка Вінснеса, те ж 
саме можна казати і про компанію хавбеків, серед 
яких найбільш небезпечним виглядає півзахисник 
«Блекберна» Мортен Педерсен.

Головний бомбардир скандинавів Джон Кар’ю з 
«Астон Вілли» на полі «Дніпро-Арени» змушений буде 
обходитися без свого одвічного партнера по атаці – 
колишнього одноклубника Сергія Реброва в «Тотенхемі», 
а нині форварда «Русенборга» 32-річного Стеффена 
Іверсена. Того тренер вирішив не долучати до цього 
поєдинку, і з огляду на свою схильність до тактичної 
схеми з двома нападаючими тепер міркуватиме, кого ще 
відправити уперед – досвідченого Торстейна Хельстада з 
«Ле Мана», чи когось із трійки необстріляних юнаків.

Оле-Гуннар
СОЛСК’ЯР

Егіл
ОЛЬСЕН
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ЗІРКА

На сьогодні Кар’ю вважається найяскравішою зіркою 

у складі збірної Норвегії, адже за його спиною – 

величезний досвід виступів у провідних клубах Європи. 

Після того, як із національною командою розпрощалися 

Оле-Гуннар Сольск‘яр і Торе-Андре Фло, саме на нього 

покладає основні надії наставник скандинавів Аге 

Харейде. Досвідчений форвард за кількістю проведених 

матчів поступається лише Йону-Арне Ріісе з «Роми».

Першою професійною командою в кар’єрі Джона 

значиться «Волеренга» з вищого норвезького дивізіону. 

Кар’ю, що його прозвали Малюк-Джон, швидко став 

улюбленцем місцевих уболівальників, і після трьох 

успішних сезонів підписав контракт із «Русенборгом», 

віддавши перевагу найкращому на той момент 

норвезькому клубу перед італійською «Перуджею» та 

французьким «Страсбуром».

В прем’єрному матчі за «Русенборг» форвард 

відзначився двічі, за що з Малюка одразу був 

перехрещений на Супер-Джона. Продовжуючи й надалі 

вправно засмучувати голкіперів команд-суперниць як

на внутрішній арені, так і в Лізі чемпіонів, він опинився в 

полі зору топ-клубів Старого Світу.

Боротьбу за нападника виграла іспанська «Валенсія», 

заплативши рекордні для Норвегії 9,5 млн доларів. 

У стані «кажанів» Кар’ю відіграв три сезони, ставши 

чемпіоном Іспанії (2001) та фіналістом Ліги чемпіонів 

(2002). Напевно, то був пік його кар’єри. І – початок 

одісеї. Він пограв за італійську «Рому», турецький 

«Бешикташ» і французький «Ліон», а в січні 2007 року 

був обміняний ліонцями на чеха Мілана Бароша з 

«Астон Вілли». Кольори англійського клубу  він захищає 

вже другий рік поспіль, ставши за цей час справжнім 

лідером колективу й на пару з Габріелем Агбонлахором 

головною ударною силою. У серпні цього року з 

норвежцем укладено новий контракт – до літа 2011-го.

«Я всім задоволений у Бірмінгемі, – каже Кар’ю. – У 

колективі – відмінна атмосфера, з кожним сезоном 

ми стаємо потужнішими. Минулу першість «Вілла» 

завершила на шостому місці, тепер наша мета – 

втрутитися в боротьбу за путівку до Ліги чемпіонів».

Джон Кар’ю, кольори якої б команди він не захищав, завжди був однією з найпомітніших фігур на полі. 

Цьому форвард має завдячувати не тільки потужним фізичним даним, а й майстерності. Норвежець 

володіє чудовою технікою, яка дозволяє йому обігравати по декілька суперників. Завжди націлений на 

ворота, будь-яку комбінацію намагається завершувати ударом. А вмінню нападника поборотися за м’яч 

на «другому поверсі» можна тільки позаздрити.
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Гості зі старту захопили ініціативу й українцям 

знадобився певний час, аби відчути ігровий ритм. Надалі 

ж, за шаленої підтримки вболівальників, господарі 

самі почали тиснути на опонента, змусивши суперника 

приділяти більше уваги обороні власних воріт. Непогану 

нагоду відкрити рахунок мав Олександр Алієв, але 

м’яч після його «пострілу» зі штрафного влучив у 

«стінку». Потім були ще п’ять поспіль подач підопічних 

Михайличенка від кутового прапорця, однак жодних 

дивідендів із цього «синьо-жовті» так і не вичавили.

Поступово гра набула більш помірного темпу – команди 

не форсували подій, вичікуючи на помилку один 

одного. Головна загроза воротам Андрія П’ятова та Стіпе 

Плетикоси виникала після контратак.

 

Після перерви «картаті» знову великими силами пішли

на наші ворота, і на 51-й хвилині удар Оліча, котрий

завершував розіграш кутового, прийшовся у поперечину. 

Господарі відповіли вдалими діями Шевченка, той 

намагався вразити дальній кут, але трохи не влучив.

 

А потім українці віддали ініціативу, майже усім складом 

розташувавшись на власній половині поля і практично 

забувши про атакуючі дії. Хорвати, незважаючи на 

масований захист, двічі могли забити. В одному випадку 

Олічу забракло влучності, а Лука Модрич не зміг 

переграти П’ятова. У підсумку – 0:0. 

По завершенні матчу головний тренер національної 

збірної України зазначив, що результат протистояння 

міг бути будь-яким – шанси перемогти мали обидві 

команди. Проте, зауважив Михайличенко, хорвати 

створили більш якісні моменти, ніж його підопічні. 

Суперник переважав «синьо-жовтих» за рахунок 

мобільної середньої лінії та злагоджених колективних 

дій. За словами наставника, обидві збірні грали 

виключно на результат, тому й використали всього по 

одній заміні.

УКРАЇНА – ХОРВАТІЯ – 0:0

Відбірний матч ЧС-2010. 11 жовтня.

Харків. ОСК «Металіст».

40 000 глядачів.

Україна: П’ятов, Ярмаш, Михалик, Чигринський, 

Шевчук, Назаренко, Тимощук, Левченко (Кравченко, 83), 

Алієв, Голайдо, Шевченко.

Хорватія: Плетикоса, Чорлюка, Шимунич, Крижанац, 

Праньїч, Н.Ковач, Вукоєвич, Срна, Модрич, Ракитич 

(Манджукич, 82), Оліч.

Попередження: Кравченко (85) – Н.Ковач (45), Срна (71).
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ГРУПА 6

11 жовтня

АНГЛІЯ – КАЗАХСТАН – 5:1

Голи: 1:0 Фердінанд (52), 2:0 Кучма (63, автогол), 2:1 

Кукеєв (68), 3:1 Руні (77), 4:1 Руні (85), 5:1 Дефо (89).

АНГЛІЯ: Джеймс, Е.Коул, Браун, Фердінанд, Апсон, 

Бері (Райт-Філліпс, 46), Джеррард, Лемпард, Уолкотт 

(Бекхем, 79), Хескі, Руні (Дефо, 86).

КАЗАХСТАН: Мокін, Кіров (Сабалаков, 84), Кучма, 

Кислицин, Нусербаєв, Скорих, Остапенко (Мальцев, 76), 

Балтієв, Ібраєв, Кукеєв, Логвиненко.

УКРАЇНА – ХОРВАТІЯ – 0:0

15 жовтня

ХОРВАТІЯ – АНДОРРА – 4:0

Голи: 1:0 Ракитич (16), 2:0 Оліч (32), 3:0 Модрич (75), 

4:0 Ракитич 87, з пенальті).

ХОРВАТІЯ: Плетикоса, Чорлюка, Крижанац (Кнежевич, 

79), Шимунич, Праньїч, Ракитич, Вукоєвич (Лєко, 62), 

Модрич, Оліч (Манджукич, 66), Класнич, Петрич.

АНДОРРА: Альварес, Айяла, Ескура (Хосеп Гарсія, 81), 

Родрігес, Валес, Ліма, Пуйоль, Вієйра, Сілва (Тоскано, 

90), Хіменес (Сомоса, 87), Андорра.

Попередження: Шимунич (89) – Родрігес (31), Айяла 

(56), Ліма (86).

БІЛОРУСЬ – АНГЛІЯ – 1:3

Голи: 0:1 Джеррард (11), 1:1 Ситко (27), 1:2 Руні (51), 1:3 

Руні (73).

БІЛОРУСЬ: Жевнов, Кульчій, Путило (Родіонов, 65), 

Молош, Верхвостов, Філіпенко, Стасевич (В.Глєб, 89), 

Ситко, Омелянчук, Булига, Кутузов (Страханович, 76).

АНГЛІЯ: Джеймс, Браун, Брідж, Джеррард, Фердінанд, 

Апсон, Уолкотт (Райт-Філліпс, 67), Лемпард, Хескі 

(Крауч, 70), Руні (Бекхем, 88), Беррі.

Попереджений Путило (20).

Чемпіонат світу–2010. Відбірний турнір. Зона УЄФА

Нульова нічия між українцями та хорватами в Харкові зіграла на користь англійцям, котрі 

впевнено лідирують у нашій відбірній групі, набравши максимум очок у чотирьох перших 

зустрічах. Окрім родоначальників футболу, подібний результат серед усіх європейських 

збірних мають тільки чемпіони континенту – іспанці.

І В Н П М О

1 АНГЛІЯ 4 4 0 0 14–3 12

2 ХОРВАТІЯ 4 2 1 1 8–4 7

3 УКРАЇНА 3 2 1 0 4–1 7

4 БІЛОРУСЬ 3 1 0 2 4–5 3

5 КАЗАХСТАН 4 1 0 3 5–11 3

6 АНДОРРА 4 0 0 4 1–12 0

1 квітня 2009 р.

Англія – Україна, Андорра – Хорватія, Казахстан – 

Білорусь.

ВІДБІР ЧС-2010. БОМБАРДИРИ

По 5 м’ячів: Вілья (Іспанія), Руні (Англія), Сонк 

(Бельгія).

По 4: Джеко (Боснія), Н’куфо (Швейцарія), Харистеас 

(Греція).

По 3: Бенаюн (Ізраїль), Гекас (Греція), Данилявичюс 

(Литва), Клозе (Німеччина), Мисимович (Боснія), 

Муслимович (Боснія), Остапенко (Казахстан), 

Подольский (Німеччина), Уолкотт (Англія), Шестак 

(Словаччина).

Уейн РУНІ
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ГРУПА 1
11 жовтня. Швеція – Португалія – 0:0, Угорщина – 
Албанія – 2:0, Данія – Мальта – 3:0.

15 жовтня. Мальта – Угорщина – 0:1. Португалія – 
Албанія – 0:0.

Турнірне становище: Данія, Угорщина – по 7 очок, 
Португалія, Албанія, Швеція – по 5, Мальта – 0.

11 лютого 2009 р. Мальта – Албанія

ГРУПА 2
11 жовтня. Греція – Молдова – 3:0, Швейцарія – Латвія 
– 2:1, Люксембург – Ізраїль – 1:3.

15 жовтня. Латвія – Ізраїль – 1:1, Люксембург – Молдова 
– 0:0, Греція – Швейцарія – 1:2.

Турнірне становище: Греція – 9 очок, Ізраїль – 8, 
Швейцарія – 7, Латвія, Люксембург – по 4, Молдова – 1.

28 березня 2009 р. Молдова – Швейцарія, Люксембург 
– Латвія, Ізраїль – Греція.

ГРУПА 3
11 жовтня. Польща – Чехія – 2:1, Словенія – Півн. 
Ірландія – 2:0, Сан-Марино – Словаччина – 1:3.

15 жовтня. Чехія – Словенія – 1:0, Словаччина – Польща 
– 2:1, Півн. Ірландія – Сан-Марино – 4:0.

Турнірне становище: Словаччина – 9 очок, Польща, 
Словенія – по 7, Півн. Ірландія, Чехія – по 4, Сан-Марино – 0.

19 листопада. Сан-Марино – Чехія.

11 лютого 2009 р. Сан-Марино – Півн. Ірландія

ГРУПА 4
11 жовтня. Німеччина – Росія – 2:1, Уельс – Ліхтенштейн 
– 2:0, Фінляндія – Азербайджан – 1:0.

15 жовтня. Росія – Фінляндія – 3:0, Німеччина – Уельс – 1:0.

Турнірне становище: Німеччина – 10 очок, Росія, Уельс 
– по 6, Фінляндія – 4, Азербайджан, Ліхтенштейн – по 1.

28 березня 2009 р. Росія – Азербайджан, Німеччина – 
Ліхтенштейн, Уельс – Фінляндія.

ГРУПА 5
11 жовтня. Естонія – Іспанія – 0:3, Бельгія – Вірменія – 
2:0, Туреччина – Боснія – 2:1.

15 жовтня. Боснія – Вірменія – 4:1, Естонія – Туреччина – 
0:0, Бельгія – Іспанія – 1:2.

Турнірне становище: Іспанія – 12 очок, Туреччина – 8, 
Бельгія – 7, Боснія – 6, Естонія – 1, Вірменія – 0.

28 березня 2009 р. Вірменія – Естонія, Бельгія – Боснія, 
Іспанія – Туреччина.

ГРУПА 7
11 жовтня. Румунія – Франція – 2:2, Сербія – Литва – 3:0, 
Фарери – Австрія – 1:1.

15 жовтня. Литва – Фарери – 1:0, Австрія – Сербія – 1:3.
Турнірне становище: Сербія , Литва – по 9 очок, 
Франція, Австрія, Румунія – по 4, Фарери – 1.

28 березня 2009 р. Литва – Франція, Румунія – Сербія.

ГРУПА 8
11 жовтня. Болгарія – Італія – 0:0, Грузія – Кіпр – 1:1.

15 жовтня. Грузія – Болгарія – 0:0, Ірландія – Кіпр – 1:0, 
Італія – Чорногорія – 2:1.

Турнірне становище: Італія – 10 очок, Ірландія – 7, 
Болгарія – 3, Чорногорія, Грузія – по 2, Кіпр – 1.

28 березня 2009 р. Кіпр – Грузія, Ірландія – Болгарія, 
Чорногорія – Італія

ГРУПА 9
11 жовтня. Шотландія – Норвегія – 0:0, Нідерланди – 
Ісландія – 2:0.

15 жовтня. Норвегія – Нідерланди – 0:1, Ісландія – 
Македонія – 1:0.

Турнірне становище: Нідерланди – 9 очок, Шотландія, 
Ісландія – по 4, Македонія – 3, Норвегія – 2.

28 березня 2009 р. Нідерланди – Шотландія.








