НАШІ

КОЛЬОРИ

У 1910, RCD Еспаньол обрала білий та
блакитний для своїх футболок та герба. Подібні
кольори Були на гербі великого Каталонського
Адмірала Альмогавіров “Роджер де Ллурья”. Ці
чудові солдати, що плавали по Середизмному
морю, були добре відомі у Середні віки.

ГОЛОВНИЙ УСПІХ

ВЕЛИКІ ГРАВЦІ

Першим кубком, збобутим RCD Еспаньол, був
Кубок Макайя у 1901, це ж було й першим успіхом
клубу. У 1929 команда здобула свій перший Кубок
Іспанії, вона знову отримала цей титул у 1940,
2000 та у 2006.

Вже більш ніж 100 років гравці Еспаньол добре
відомі у цілому світі. Можливо, первним та
найбільшим ідолом був голкіпер Рікардо Замора.
За ним у нашій пам’яті йдуть імена інших відомих
гравців: Маранон (наш найрезультативніший
гравець до червня 2007), Н’Коно, Лаурідсен,
Почеттіно, …

Святкування кубку 2006
Футболки Еспаньол у 1952

Еспаньол кілька разів брала участь у Кубку УЄФА
та була фіналістом у 1988 та 2007 р.
З іншого боку, RCD Еспаньол має одну з кращіх
жіночих футбольних команд Іспанії. Вона була
чемпіоном іспанської “Суперліги” у 2006, що
відповідає Премьєр-лизі, та володарем Кубку
Іспанії у 1996, 1997 та 2006 р.

Команда,яку кожен справжній вболівальник знає серцем

Ми також пишаємося гравцями, що піднялися з
клубної молодіжної команди й команди Bдивізіону. Серед них - Даніель Солсона, вірогідно,
найзначніший гравець останньої чверті минулого
сторіччя. У наш час - Рауль Тамудо, флагман
молодіжної
команди
клубу
та
найрезультативніший гравець в історії клубу (у
першому дивізіоні). Чимало гравців поточної
Премьєр-Ліги вийшли з цієї молодіжної команди.

Футболка Еспаньол сезону 2006-2007

Жіноча команда

R.C.D. ESPANYOL

СТАДІОНИ
RCD Еспаньол з Барселони почала свою гру на
великій пустці біля Саграда Фаміліа. З 1923 та до
кінця сезону 1996-97 клуб грав на відомому
стадіоні Саррія, легендарному месці для всіх
вболівальників Еспаньол.

Наш талісман: хвиляста папужка
(parakeet)
ІСТОРІЯ

З 1997 Еспаньол грає на своєму новому полі,
Олімпийському Стадіоні Монтьюік, одному з
кращих у Європі.

Невдовзі після народження RCD Еспаньол її фани
стали відомі як “перікітос” (папужки). Цьому є різні
пояснення. Можливо, зграї «перікітос» мешкали
біля старого стадіону Саррія. Також кажуть, що
назва має відношення до мультфільму “gato
Perico” (кошеня Петер), який журналісти пов’язали
з уболівальниками Еспаньол.
Так чи інакше, «перікіто» або «періко» став
талісманом Еспаньол. Зараз ця привітна й
комунікабельна пташка – один з наших головних
символів і саме з нею нас асоціює більшість
людей.

“RCD Espanyol de Barcelona”
- один з
найстаріших та найважливіших футбольних
клубів іспанської Премьєр-ліги. У 1900 Анжел
Родрігез заснував “Sociedad Española de Football”,
клуб для університетських студентів, які бажали
займатися новим видом спорту, нещодавно
завезеним з Англії. Він обрав це ім’я, щоб мати
відмінність від інших клубів Барселони, де
переважали іноземні гравці. Після декількох
мілких змін у назві клуб був відомий як Reial Club
Deportivo Espanyol у 1912, коли Король
Альфонсо
XIII
дарував
йому
титул
«королівський» після перемоги над іншим
барселонським клубом. У травні 2007р. клуб був
у першій десятці найкращіх клубів світу за
версією Міжнародної федерації футбольної
історії та статистики IFFHS (www.iffhs.de)
Еспаньол був не тільки футбольним клубом.
Протягом нашої істории його кольри захищали та
ділили з ним герб команди з таких видів спорту,
як атлетика, баскетбол, хокей на роликовіх
ковзанах та волейбол.

Клуб знову переїде на новий стадіон у Корнеле
до 2008, коли буде завершено його будівництво.

Ці брошюру можна завантажити на
http://www.pericossinfronteras.com
V-7-2007-ua

