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Cu pasi foarte repezi, fluierul de start al Euro 2016 se apropie, aducand cu sine o adevarata
sarbatoare in lumea suporterilor. Aceasta editie este una speciala pentru Romania, in conditiile
in care nationala noastra participa pentru a 4-a oara la un astfel de turneu final si deschide
intregul eveniment, in compania Frantei.

Cei care iubesc pariurile sportive sau cei care pur si simplu, apreciaza niste statistici
interesante, vor fi incantati de o serie de informatii despre Campionatul European de Fotbal
Euro 2016.

Care sunt cele 6 grupe ale Campionatului European?

Grupa A

Prima grupa este una cat se poate de interesanta si aduce fata in fata Franta,
Romania, Albania si Elvetia. Evident, tara gazda pleaca cu prima sansa, pentru locul 2
luptandu-se de la egal la egal Romania si Elvetia.

Albania poate sa produca oricand, insa, o surpriza uriasa. Aceasta a demonstrat in reliminarii
ca poate sa joace si o face foarte bine.

Situatia grupei, cu precadere spre meciurile tricolorilor, va fi analizata in detaliu de
cei mai buni tipsteri din tara, care vor oferi si predictii pentru toate meciurile de la Euro 2016.
Vezi toate detaliile de la partida de deschidere Franta vs Romania.
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Grupa B

In grupa B, luptele se vor da intre Anglia, Rusia, Tara Galilor si Slovacia. Fara doar
si poate, primele doua nationale vor fi cele care se vor lupta pentru suprematie, insa niciodata
nu exista o certitudine. Pentru pariori insa, un meci intre Anglia si Tara Galilor, pare a oferi o
siguranta destul de mare in ceea ce priveste castigatorul.

Grupa C

Grupa C aliniaza la start o echipa care s-a situat intotdeauna in primele 4
nationale din Europa, Germania si 3 nationale ambitioase, care au defilat in preliminarii si au
reusit niste calificari deosebite. Nemtii se vor lupta, cel mai probabil, de la egal la egal, cu
Ucraina, Polonia si Irlanda de Nord. Toate pot produce surprize mari, in conditiile in care Irlanda
de Nord a castigat o grupa extrem de interesanta, in care favorite erau Grecia si Romania.

Grupa D

Si meciurile din grupa D vor fi interesante, existand 4 nuci tari ce se vor lupta
pentru suprematie. Spania, Cehia, Turcia si Croatia au avut, de-a lungul timpului, momnte
foarte bune. Fara doar si poate, Spania este cea mai puternica echipa din grupa, fiind
castigatoare en titre a competitiei. Vor fi, insa, lupte foarte stranse.

Grupa E

Fotbal frumos putem descoperi si in grupa E, acolo unde Belgia, Italia, Irlanda si
Suedia isi vor incerca norocul pentru o iesire din grupe. Este interesant de vazut o Italie care in
ultimii ani nu a confirmat extrem de mult, in ciuda fotbalului de club foarte dezvoltat, dar si o
Belgie in continua dezvoltare.
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Grupa F

Grupa F este ultima grupa a campionatului. Este o grupa care pare a avea o
castigatoare certa: Portugalia. Lucrurile se pot complica, insa, adversarii fiind destul de dificili.
Atat Islanda, cat si Austria sau Ungaria, au demonstrat ca pot invinge echipe mult mai puternice
si pot provoca surpriza.

Premiere si curiozitati ale acestei editii

Editia din 2016 este cea de-a 15 din intreaga istorie a competitiei. Franta este
singura tara din intreaga Europa care a gazduit, deja, de doua ori Campionatul European,
aceasta fiind cea de-a 3-a oara.

Daca in ceea ce priveste locul de desfasurare, lucrurile se repeta, Euro 2016
aduce si cateva premiere foarte interesante. Cea mai importanta este faptul ca vor fi nu mai
putin de 6 grupe a cate 4 echipe. Este pentru prima data cand 24 de nationale au sansa de a se
confrunta itnr-un astfel de turneu.

O multime de premiere si surprize au avut loc inca din preliminarii, atunci cand tari
precum Liechenstein, Insulele Feroe sau Malta au obtinut puncte importante, impotria unor
nationale mult mai bine titrate.

Statistici deosebit de interesante din preliminariile turneului.
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Pentru cei care iubesc pariurile sportive, statisticile sunt deosebit de importante. Cei
mai buni marcatori, numarul de faulturi comise sau numarul de goluri inscrise de anumite
echipe sunt statistici ce pot oferi informatii utile despre potentiale bilete castigatoare.

Statisticile din preliminarii arata extrem de interesant. Daca iti doresti sa pariezi pe
marcatorii turneului, cele mai mari sanse le au Robert Lewandowski, jucatorul Poloniei, care in
preliminarii a marcat nu mai putin de 13 goluri, sau atacantul Serbiei, Zlatan Ibrahimovic. Acesta
a inscris in poarta adversa nu mai putin de 11 goluri.

In total, in numeroasele meciuri de calificare s-au marcat 678 de goluri, dintre care
65 din Penalty. Toate aceste goluri au venit in urma a 6418 incercari si a 2389 de suturi pe
poarta.

Este adevarat ca sunt doar numere, care pot spune ceva sau pot sa nu spuna nimic
despre ceea ce se va intampla in competitie. De regula insa, statisticile se repeta, asadar, in
cele 51 de meciuri de la Euro ar trebui sa ne asteptam la aproximativ 120 de gluri, 11 penaltyuri
si 1100 de suturi.

Cine va castiga campionatul European?

Este greu de prezis. Ceea ce este cert insa, este faptul ca la toate casele de pariuri
favorita este Franta. Este si normal: joaca pe teren propriu, are multi suporteri in spate si aduce
jucatori impresionanti, din foarte multe puncte de vedere. Daca pariezi pe nationala francezilor,
cota de castig este situata intre 3.75 si 4.33.

Germania este cea de-a doua nationala careia i se ofera sanse mari, urmata indeaproape de
Spania, Anglia sau Belgia.
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Pentru fanii nationalei Romaniei, care considera ca tricolorii au o sansa, cotele sunt mai
mult decat

interesante. Un curajos care pariaza 10 lei pe nationala, poate sa castige nu mai putin de
1500 de lei. Chiar daca sansele sunt mici, ele exista iar exemplul Greciei din 2004
demonstreaza acest lucru cu varf si indesat.

Ceea ce putem face este sa ne bucuram din plin de fotbal, sa descoperim placerea de a
urmari un meci alaturi de prieteni sau de familie si sa ne asteptam la surprize.

Daca vrei sa gasesti cele mai bune ponturi pentru meciurile de la Euro 2016, intra pe site-ul
comunitatii pariorilor din Romania la: https://pariurix.com/fotbal-campionatul- european
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