ÖNEMLİ BAŞARILAR

RENKLERİMİZ
ÖNEMLİ OYUNCULAR
RCD Espanyol 1910 yılında takım ve
amblem için renk olarak orta çağda
Akdeniz’de hüküm süren Almogavar
askerleri ve kaptanı “Roger de
Lauria” tarafından kullanılan renklere
ve ambleme itafen lacivert-beyazı
seçti.

RCD Espanyol tarafından kazanılan ilk başarı 1901’de
alınan Macaya Kupası’ydı. Klüp 1929 yılında tarihinin
ilk İspanya Kupası’nı (Şimdiki adı ile Kral Kupası)
müzesine götürdü. Daha sonra aynı kupayı 1940, 2000
ve 2006 yıllarında tekrar kazanma başarısını gösterdi.

Yüz yılı aşkın bir tarihe sahip olan RCD
Espanyol
dünyaca
meşhur
oyuncuları
kadrosunda bulundurdu. Belki de ilk ve en
önemli idol oyuncu kaleci Ricardo Zamora
olmuştur. Zamora’nın ardından akıllara gelen
diğer oyuncular ise Marañón (2007 temmuz
ayına kadar klüp tarihinin en golcü ismi),
N’Kono, Lauridsen ve Pochettino olarak
sıralanabilir.

2006 Kral Kupası Zaferi Kutlamaları

1952 yılı Espanyol Forması

Birçok defa UEFA Kupası’na katılma başarısı gösteren
Espanyol, bu kupada 1988 ve 2007 yılları olmak üzere
iki defa final oynadı.
Ayrıca RCD Espanyol, İspanya’nın en iyi bayan futbol
takımlarından birisine de sahip durumda bulunuyor.
2006 yılında Superlig (erkekler 1.Ligi’ne eşdeğer)
şampiyonu olan bayan ekibi 1996, 1997, 2006 ve 2009
yıllarında da İspanya Kupası (Kraliçe Kupası)’nı
müzesine götürdü.

Tüm taraftarların hafızasında yer eden unutulmaz takım

Ayrıca klüp altyapısından çıkan oyuncular her
zaman için gurur kaynağı olmuşturlar. Bunların
içerisinde Daniel Solsona geçtiğimiz yüzyılın
son çeyreğinde isminden en çok söz
ettirenlerden birisiydi. Günümüzde ise klüp
tarihinin birinci ligde en fazla gol kaydeden
oyuncusu Raul Tamundo ve acı bir şekilde
aramızdan ayrılan Dani Jarque taraftar
arasında sembol hale gelmiş oyuncuların başını
çekiyorlar.

2009-10 sezonu Espanyol Forması

Bayan Takımı

R.C.D. ESPANYOL

STADYUMLAR
RCD Espanyol ilk adımlarını meşhur Sagrada
Familia kilisesinin yakınlarındaki boş bir alanda
oynayarak attı. 1923 yılından 1996-97
sezonunun sonuna kadar klüp tüm taraftarların
gönlünde yeri her zaman ayrı olacak Sarria
Stadı’nda maçlarını oynadı.

Maskotumuz: El periquito (Muhabbet Kuşu)
RCD Espanyol klübünün kuruluşundan kısa bir süre
sonra klüp taraftarlarına ‘periquitos’ yani ‘muhabbet
kuşları’ yakıştırılması yapıldı. Bu yakıştırmanın ardında
çeşitli sebepler yatsa da, bilinen en önemli sebebi
Sarria Stadı’nın yakınlarında birçok muhabbet kuşu
yuvası bulunmasıdır. Diğer bir açıklama ise zamanın
mizah dergilerinde çıkan ‘Gato Perico’ yani ‘Kedi Peter’
karakterinin Espanyol taraftarlarıyla özdeşleştirilmesidir.

1997 yılından 2009 haziran ayına kadar
Espanyol ev sahibi olarak maçlarına Montjuic
Olimpiyat Stadı’nda çıktı. Espanyol 2 ağustos
2009 tarihinde açılışı yapılan ve klübün kendi
stadı ve şimdiki merkezi olan Cornellá-Prat
Stadı’nda maçlarını oynamaktadır.

Zamanla bu sevimli ve herkes tarafından beğenilen kuş
‘El periquito’ klübün değişilmez maskotu ve simgesi
olmuş durumdadır ve taraftarlara kendisini sevdirmiştir

Maskotumuz ‘El Periquito’

Bu broşürü aşağıdaki siteden indirebilirsiniz:
http://www.pericossinfronteras.com
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TARİHİ
RCD Espanyol de Barcelona İspanya Birinci
Ligi’nin en eski, köklü ve önemli klüplerinden
birisidir. İngiltere’den yeni gelen ve genellikle
ünivesite öğrencilerinin oynadığı bu sporu
geliştirmek için 1900 yılında Angel Rodríguez
“Sociedad Española de Fútbol”, yani ‘İspanyol
Futbol Birliği’ adı altında klübün temellerini
atmıştır.
Klüp, adında gerçekleşen birkaç değişiklikten
sonra 1912 yılında Real Club Deportivo
Espanyol olarak anılmaya başlanmıştır. Bu
tarihte Kral XIII. Alfonso klübe kraliyet ünvanını
vermiştir.
İspanya lig tarihinin en başarılı 6. Takımı olarak
yer bulan Espanyol, 2007 yılında IFFHS Club
World Ranking (www.iffhs.de) sıralamasında ilk
on arasında yer almıştır.
Fakat Espanyol sadece bir futbol takımı olarak
kalmayıp atletizm, basketbol, patenli hokey ve
voleybol gibi dallarda da tarihi boyunca çeşitli
başarılara imza atmıştır.

