
Rosetti arbitreaza finala EURO
UEFA l-a desemnat pe arbitrul italian Roberto Rosetti, care a condus meciul de deschidere al turneului
final, sa arbitreze finala Campionatului European, care va avea loc duminica, pe stadionul Ernst Happel
din Viena, informeaza site-ul oficial al competitiei.
 Arbitrul in varsta de 40 de ani va fi asistat de compatriotii sai Alessandro Griselli si Paolo Calcagno, in
timp ce suedezul Peter Frojdfelt va fi arbitru de rezerva.
 Rosetti a arbitrat primul meci intr-o competitie a UEFA in aprilie 2002, la Campionatul European Under
17, iar patru ani mai tarziu a condus patru partide la Campionatul Mondial din Germania. Italianul este
managerul unui spital din Torino si vorbeste engleza si franceza, fiind considerat in acest moment cel mai
bun arbitru italian.

 Turcia sau Germania?
 Prima semifinala a Campionatului European de fotbal va avea loc in aceasta seara, intre Turcia si
Germania. Partida va avea loc pe stadionul Saint Jacques din Basel, cu incepere de la ora 21,45, in direct
la TVR 1.
 Partida va fi condusa la centru de elvetianul Massimo Busacca, iar partida dintre Rusia si Spania, care se
va desfasura, joi, la Viena, va fi arbitrata de belgianul Frank de Bleeckere.
 Englezii, cei mai interesati de Euro
 Suporterii englezi, care nu au putut sustine nationala Angliei pentru ca a ratat calificarea la Campionatul
European, au fost cei mai interesati de informatiile publicate pe site-ul oficial al EURO 2008, se arata
intr-un comunicat al forului european. Primul loc in clasamentul tarilor care au furnizat cel mai mare
numar de vizitatori este ocupat de Marea Britanie, cu 15%, urmat de Statele Unite (8%), Germania (8%),
Canada (5%) si Finlanda (4%), iar Italia, Spania, Franta, Turcia si Elvetia au avut in jur de 3 procente
fiecare.

 Se intoarce Lippi
 Presa italiana scrie ca oficialii Federatiei Italiene de Fotbal s-au decis ca Donadoni sa fie inlocuit cu
fostul selectioner, Marcello Lippi, dupa ce chipa nationala a Italiei a fost eliminata in sferturile EURO
2008 de Spania, informeaza Reuters. "Italia, Lippi se intoarce! Spania a jucat mai bine si a castigat.
Donadoni, afara!", scrie Corriero dello Sport, informatie prezenta in majoritatea publicatiilor italiene.
"Domnia lui Roberto Donadoni ar fi trebuit sa se termine dupa penalty-ul lui Cesc Fabregas. Este capatul
de linie pentru o echipa nationala care seamana foarte mult cu antrenorul ei, demna, onesta, dar prea
modesta in privinta ambitiei si calitatilor", scrie Gazzetta dello Sport.

 Lehmann se mai gandeste
Portarul echipei nationale a Germaniei, Jens Lehmann, a afirmat ca se va mai gandi dupa Campionatul
European asupra datei in care se va retrage din activitate. "Acum ma concentrez asupra meciului cu
Turcia. Dupa aceasta, daca ne vom califica in finala, nu cred ca voi anunta imediat ca am luat o decizie.
Nu ma preseaza timpul", a declarat Lehmann, in varsta de 38 de ani.
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