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Στο τρίτο γκρουπ της νέας διοργάνωσης της UEFA, το «Πρωτάθλημα των Εθνών» ή
διαφορετικά UEFA National League, που θα ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου 2018, λίγο μετά
το Μουντιάλ της Ρωσίας και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019, θα βρεθεί η εθνική μας.
Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία επιβεβαίωσε τα τέσσερα γκρουπ, μετά την ολοκλήρωση της
προκριματικής φάσης των ομίλων για το Μουντιάλ της Ρωσίας. Οι 55 συμμετέχουσες
ομάδες χωρίστηκαν σύμφωνα με τη θέση τους στην Κατάταξη της UEFA μετά το πέρας των
Ευρωπαϊκών Προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2018,( τα αποτελέσματα
για τα play-offς δεν θα συμπεριληφθούν).
1o γκρουπ: Γερμανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία, Ιταλία,
Πολωνία, Ισλανδία, Κροατία, Ολλανδία.
Οι ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τριών, ενώ οι νικητές του κάθε ομίλου θα
προκριθούν για την τελική φάση, τον Ιούνιο του 2019, με δύο ημιτελικούς, έναν αγώνα για
τρίτη θέση και τον τελικό. Η χώρα που θα φιλοξενήσει την τελική φάση θα οριστεί από την
Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA τον Δεκέμβριο του 2018. Οι τέσσερις ομάδες που
τελειώνουν στην τελευταία θέση θα υποβιβαστούν στον δεύτερο γκρουπ για την
διοργάνωση του 2020.
2o γκρουπ: Αυστρία, Ουαλία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία, Ουκρανία, Δημοκρατία της
Ιρλανδίας, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Βόρεια Ιρλανδία, Δανία, Τσεχία, Τουρκία
Οι ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ των τριών. Οι τέσσερις νικητές των ομίλων
προβιβάζονται στην Α 'Κατηγορία, με τις τέσσερις τελευταίες, να υποβιβάζονται στο τρίτο
γκρουπ, για την επόμενη διοργάνωση.
3o γκρουπ: Σλοβενία, ΕΛΛΑΔΑ, Σερβία, Αλβανία, Νορβηγία, Μαυροβούνιο, Ισραήλ,
Βουλγαρία, Φινλανδία, Κύπρος, Εσθονία, Λιθουανία.
Οι ομάδες θα χωριστούν σε ένα όμιλο τριών και τρία των τεσσάρων. Οι τέσσερις νικητές
των ομίλων προβιβάζονται στο δεύτερο γκρουπ, με τις τέσσερις τελευταίες, να πηγαίνουν
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στο τέταρτο, για την διοργάνωση του 2020.
4ο γκρουπ: Αζερμπαϊτζάν, ΠΓΔΜ, Λευκορωσία, Γεωργία, Αρμενία, Λετονία, Νήσοι Φερόε,
Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Μολδαβία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ανδόρα, Κόσοβο, Σαν Μαρίνο,
Γιβραλτάρ.
Οι ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων, με τους τέσσερις νικητές να
προβιβάζονται στον τρίτο γκρουπ για την έκδοση του 2020.
Να σημειωθεί ότι οι τέσσερις τελευταίες θέσεις για το EURO 2020 θα κερδιστούν μέσω
play-off , ανάμεσα στις 16 νικήτριες των γκρουπ της UEFA National League. Κάθε όμιλος θα
έχει την δική του πορεία, θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και ένα τελικό, όπου ο νικητής
θα κερδίσει ένα εισιτήριο για το UEFA EURO 2020. Εάν έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή
του από την προκριματική φάση, τότε στην θέση του πάει ο επόμενος του γκρουπ.
Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιανουαρίου 2018 , στο συνεδριακό κέντρο SwissTech στη
Λωζάνη. Οι αγωνιστικές είναι προγραμματισμένες από 6.09.18 έως 20.11.18. Η τελική φάση
θα γίνει 5-9 Ιουνίου.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ,zougla.gr

2/2

