Чому більшість команд-учасниць Євро-2012 вибрали польські, а не українські бази
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Матчі фінальної частини Євро-2012 поділені між Польщею і Україною майже порівну: 15 і
16. Паритет забезпечив УЕФА. Але в питанні розміщення команд паритету немає: 13
збірних вирішили розташуватися в Польщі, 3 - в Україні.

Під час попереднього чемпіонату Європи по футболу влітку 2008 року дві альпійські
країни - Австрія і Швейцарія - приймали кожна рівно по половині команд-учасниць
фінального турніру першості континенту. Тоді, не змовляючись, вісім національних
збірних вибрали для себе тренувальні бази в швейцарських, а ще вісім - в австрійських
містах. Типова база - це, як правило, 4-5-зірковий готель і розташований поряд
спортивний комплекс з футбольними полями, де можна проводити тренування.
Вибір на користь Польщі
На Євро-2012, до початку якого залишається близько п'яти місяців, паритету у виборі
тренувальних баз в країнах-господинях - Польщі і Україні - не буде. Розміщенню на
території Польщі віддали перевагу 13 з 16 команд, що пробилися у фінальну стадію
чемпіонату (зокрема збірні Німеччини і Росії). На матчі, які пройдуть в Україні, вони
літатимуть літаками.
В Україні ж, крім української національної збірної, постійно знаходитимуться лише
французи і шведи. Збірна Франції проживатиме і готуватиметься на базі донецького
"Шахтаря" "Кирша", а шведи - в Конча-Заспі під Києвом, на базі, що належить столичному
"Динамо". Чому Польща виявилася для більшості європейських команд привабливішим
місцем дислокації, ніж Україна?
Проблема інфраструктури.
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Глава українського організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський не бачить в
нерівномірному розміщенні учасниць чемпіонату "ніякої трагедії". "Якість тренувальних
баз в Україні - бездоганна, - рахує Лубківський. - Вибір команд на користь польських
центрів був зроблений з інших причин". За словами Лубківського, Україна тепер
готується "до гідного прийому армії уболівальників", оскільки саме в Україні
проходитимуть "найцікавіші" матчі турніру. Наприклад, в Харкові зустрінуться збірні
Німеччини і Нідерландів, а в Києві пройде фінал чемпіонату.
В той же час Ігор Мірошниченко, колишній прес-секретар збірної України по футболу,
впевнений, що вибір на користь Польщі - "реальна оцінка підготовки України до
Євро-2012". На його думку, жоден готель або спортивний комплекс в Україні, окрім баз
київського "Динамо" і донецького "Шахтаря", не можуть гарантувати звичних для
європейців умов - від спортивної інфраструктури до якісного харчування, відпочинку і
реабілітації футболістів.
Крім того, вважає Мірошниченко, "європейці більше орієнтувалися не на проблеми
вибору країни, не на рівень готельного сервісу, а в першу чергу - на логістику". "В Польщі
система логістики, безумовно, більш європейська", - переконаний український
футбольний експерт. На думку Мірошниченко, жодне українське місто не може
змагатися з польським в плані інфраструктури і зручності пересування. "Тому вони і
вибрали Польщу", - підсумовує Мірошниченко.

З ним частково згоден і Фаді Кеблаві (Fadi Keblawi), оглядач німецького футбольного
тижневика Kicker. Він відзначив, що європейська преса багато писала про затримки в
Україні з будівництвом об'єктів до Євро-2012. "Не виключено, що в останні місяці був
перебір з поганими новинами, і, можливо, хтось подумав, що простіше зупинитися в
Польщі", - пояснює Кеблаві. І додає, що у кожної команди були свої причини зробити
вибір на користь польської, а не української бази.
Брігіте Шульце (Brigitte Schulze), німецький консультант з питань туризму, звертає увагу
на "поганий імідж" України в Європі. "Як футболісти, так і уболівальники бояться їхати в
Україну, тому що їм здається, що там погана інфраструктура", - говорить Шульце. "Людям
здається, що в Польщі все простіше, і, можливо, тому команди вибрали цю країну", вважає німецький експерт по туризму. Насправді, визнає Шульце, таке сприйняття не
завжди відповідає дійсності. На її думку, Польща відрізняється від Західної Європи, але
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"багатьом здається, що там простіше".
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