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Retrospectiva
O Beşiktaş JK vai procurar dar seguimento à excelente campanha realizada na fase de grupos neste que será o seu
jogo de estreia em oitavos-de-final da UEFA Champions League, mas encontrará certamente na visita ao FC Bayern
München uma tarefa bem complicada.

•  A  turma  de  Istambul  tornou-se  na  primeira  formação  turca  a  vencer  um  grupo  da  UEFA  Champions  League  ao
terminar  no topo do Grupo G,  atingindo assim pela primeira  vez na sua história  os oitavos-de-final  da prova,  onde
encontrará, contudo, um adversário que se encontra totalmente no polo oposto no que diz respeito a experiência a
este nível.

•  Esta é a 14ª presença do Bayern em oitavos-de-final,  que terminou no segundo lugar do Grupo B; além disso,  a
turma bávara vai tentar passar aos quartos-de-final pela sétima época consecutiva.

•  Este  será  o  único  embate  dos  oitavos-de-final  desta  edição  da  prova  a  colocar  frente-a-frente  dois  campeões
nacionais.

Confrontos anteriores
•  Os  dois  clubes  cruzaram caminhos  numa só  ocasião  no  passado,  quando se  defrontaram na  fase  de  grupos  de
1997/98,  e  ambos  os  encontros  terminaram  com  triunfos  por  2-0  do  Bayern.  Thomas  Helmer  e  Mario  Basler
assinaram os golos da partida da primeira mão, em Munique.

• Nesse encontro, disputado no Olympiastadion, a 17 de Setembro de 1997, as equipas alinharam da seguinte forma:
Bayern: Kahn, Babbel, Matthäus, Rizzitelli  (Fink 52), Tarnat, Helmer, Hamann, Basler (Lizarazu 88), Scholl, Strunz,
Elber (Jancker 82).
Beşiktaş: Fevzi  Tuncay,  Erkan  Avseren,  Topraktepe  Serdar  (Emre  Eren  78),  Alpay  Özalan,  Rahim Zafer,  Yankov,
Tayfur Havutçu, Mehmet Özdilek (Letchkov 72), Recep Çetin, Oktay Derelioğlu, Amokachi (Mustafa Öztürk 80).

• Carsten Jancker (5) e, novamente, Helmer (31) marcaram os golos do encontro da segunda volta, em Istambul.

• O Bayern terminou, dessa feita, no topo do seu grupo, com 12 pontos, mais seis do que os somados pelo emblema
turco, que terminou no terceiro posto e ficou pelo caminho.

• O guardião croata Marjan Mrmić fazia parte do plantel do Beşiktaş nessa altura, ainda que não tenha alinhado em
nenhum dos encontros. Actualmente é treinador de guarda-redes da formação turca.

Retrospectiva
Bayern
• O registo do Bayern em oitavos-de-final é de 10V 3D. Tendo levado a melhor nos últimos seis que disputou, não é
eliminado nesta fase da prova desde que se viu  afastado devido aos golos fora pelo FC Internazionale  Milano em
2010/11.

• Há um ano o Bayern afastou o Arsenal FC com um total de 10-2 no conjunto das duas mãos; venceu por 5-1 tanto
em casa como fora.

• Tirando os jogos de 1997 com o Beşiktaş, só noutra vez o Bayern encontrou outra formação turca na Europa. Foi na
primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus de 1972/73, quando empatou 1-1 na primeira mão no terreno
do Galatasaray AŞ antes de vencer 6-0 no jogo da segunda mão, em Munique; Gerd Müller assinou três golos nesse
embate.

•  O  clube  bávaro  venceu  os  três  jogos  que  disputou  em  casa  no  Grupo  B  esta  temporada: 3-0  diante  de  RSC
Anderlecht e Celtic FC e depois, a fechar, 3-1 frente ao vencedor do grupo, o Paris Saint-Germain.

• O Bayern venceu todos os 16 jogos europeus que disputou no seu terreno entre 17 de Setembro de 2014 e 15 de
Fevereiro de 2017, registo que constitui um recorde da competição. A derrota por 2-1 frente ao Real Madrid CF nos
quartos-de-final  foi  a  primeira  sofrida  em  Munique  desde  um desaire  por  4-0  desaire  por  4-0  contra  o  mesmo
adversário, então na segunda mão das meias-finais de 2013/14.

•  Sob  as  ordens  de  Carlo  Ancelotti,  o  Bayern  terminou  no  segundo  lugar  do  seu  grupo,  atrás  do  Club  Atlético  de
Madrid,  em 2016/17  –  essa  foi  a  primeira  vez  que  não  venceu  o  seu  grupo  desde  2009/10,  algo  que  repetiu  esta
época.

Beşiktaş 
•  Esta  é  a  primeira  vez  que  o  Beşiktaş  atinge  os  oitavos-de-final  da  UEFA  Champions  League.  A  sua  melhor
campanha na Taça dos Campeões Europeus, contudo, teve lugar em 1986/87, quando chegou aos quartos-de-final
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antes de perder 7-0 no conjunto das duas mãos com o FC Dynamo Kyiv.

• Vencedor do Grupo G, o Beşiktaş fechou a sexta jornada com chave de ouro ao vencer por 2-1 no terreno do RB
Leipzig na sexta jornada; tratou-se da primeira vitória de sempre do clube na Alemanha, naquela que foi a sua quinta
deslocação  a  solo  germânico  para  as  provas  da  UEFA  (1E  3D).  Tinha  marcado  dois  golos  nas  anteriores  quatro
visitas  a  equipas  da  Bundesliga  e  sofrido  seis.  A  sua  anterior  visita  à  Alemanha  antes  desta  temporada  havia
resultado num empate 0-0 em casa do VfL Wolfsburg na fase de grupos de 2009/10 da UEFA Champions League.

• O Beşiktaş venceu todos os três jogos que disputou fora de portas na prova esta temporada: 3-1 no terreno do FC
Porto logo na primeira jornada e 2-1 no terreno do AS Monaco FC.

• O triunfo em Leipzg constituiu a sexta vitória nos últimos 12 jogos fora nas provas da UEFA para o Beşiktaş (3E
3D).

• O Beşiktaş perdeu o único confronto a duas mãos que teve até hoje nas provas europeias de clubes, derrotado por
3-1 no somatória  dos dois  jogos pelo Borussia  Dortmund na primeira mão da Taça dos Vencedores das Taças de
1989/90 (0-1 em casa, 1-2 fora).

Ligações entre jogadores e treinadores
• O treinador do Bayern, Jupp Heynckes, bisou pela República Federal da Alemanha numa vitória por 5-0 na Turquia,
a 20 de Dezembro de 1975, no Estádio İnönü, casa do Beşiktaş antes da mudança para o renovado Beşiktaş Park.
Heynckes também alinhou num jogo contra a Turquia na qualificação para o Campeonato da Europa da UEFA de
1972, a 25 de Abril de 1971, com a RFA a vencer por 3-0.

• O treinador do Beşiktaş, Şenol Güneş, defrontou três vezes a RFA em fases de qualificação para Campeonatos da
Europa da UEFA nos seus tempos de guarda-redes da selecção da Turquia. Não sofreu golos num empate 0-0 em
Izmir,  a  1  de  Abril  de  1979,  e  sofreu  uma  derrota  por  2-0  fora  em  Dezembro  desse  ano.  Os  dois  países
reencontraram-se na fase preliminar de apuramento para Campeonato da Europa da UEFA de 1984, com a Turquia
a perder 3-0 em Abril de 1983.

• O médio Tolgay Arslan, do Beşiktaş, nasceu em Paderborn.

•  Corentin  Tolisso  marcou  na  primeira  mão  e  converteu  um  penalty  na  segunda  quando  o  Olympique  Lyonnais
derrotou o Beşiktaş no desempate por penalties nos quartos-de-final da UEFA Europa League da época passada.

• Dois golos de Ricardo Quaresma ajudaram o FC Porto a bater por 3-1 na primeira mão o Bayern nos quartos-de-
final  da UEFA Champions League 2014/15;  a turma alemã acabou,  ainda assim,  por seguir  em frente ao vencer a
segunda mão, em Munique, por 6-1.

• Álvaro Negredo apontou o tento de honra do Manchester City FC numa derrota por 3-1 na fase de grupos da UEFA
Champions League ante o Bayern, em 2013/14.

• Um golo de Talisca ajudou o SL Benfica a conseguir um empate 2-2 frente ao Bayern na segunda mão dos quartos-
de-final da UEFA Champions League de 2015/16; os bávaros apuraram-se com um total de 3-2 no conjunto das duas
mãos.

• Pepe ajudou o Real Madrid a derrotar o Bayern nas meias-finais de 2014 da UEFA Champions League, depois de
dois anos antes se ter visto derrotado pela turma de Munique nos penalties nessa mesma fase da competição.

• Jogaram na Alemanha:
Duško Tošić (SV Werder Bremen 2007–10)
Ryan Babel (TSG 1899 Hoffenheim 2011–12)
Tolgay Arslan (Hamburger SV 2009–15, TSV Alemannia Aachen 2010/11)
Atınç Nukan (RB Leipzig, 2015/16)
Gökhan Töre (Hamburger SV, 2011/12)
Domagoj Vida (Bayer 04 Leverkusen, 2010/11)

• Franck Ribéry passou a segunda metade da temporada de 2004/05 no Galatasaray, alinhando numa vitória caseira
por 1-0 sobre o Beşiktaş.

• Colegas nas selecções:
Arturo Vidal e Gary Medel (Chile)
Javi Martínez e Álvaro Negredo (Espanha)
Thiago Alcántara e Álvaro Negredo (Espanha)
Arjen Robben e Jeremain Lens, Ryan Babel (Holanda)

• Arjen Robben marcou o primeiro golo da vitória da Holanda por 2-0 sobre a Turquia na fase de qualificação para o
Campeonato do Mundo da FIFA de 2014, a 15 de Outubro de 2013.

•  Thomas Müller  marcou numa vitória  por  3-1  da Alemanha sobre  a  Turquia  na fase  de qualificação  para  o  UEFA
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EURO 2012, a 7 de Outubro de 2011.

• Pepe foi expulso na derrota por 4-0 de Portugal ante a Alemanha na fase de grupos do Campeonato do Mundo da
FIFA de 2014.

• Jogaram juntos:
Tom Starke, Sebastian Rudy e Ryan Babel (TSG 1899 Hoffenheim, 2011–12)
David Alaba e Ryan Babel (TSG 1899 Hoffenheim, 2010/11)
Rafinha e Adriano (Coritiba, 2004)
Thiago Alcántara e Adriano (FC Barcelona, 2010–13)
Jérôme Boateng e Tolgay Arslan (Hamburger SV, 2009/10)
Arjen Robben e Pepe (Real Madrid CF, 2007–09)
James Rodríguez e Pepe (Real Madrid CF, 2014–17)

• Antigo guarda-redes e capitão do Bayern, Raimond Aumann ajudou o Beşiktaş a conquistar a Liga tura em 1994/95;
trabalha, actualmente, no Bayern como coordenador das relações entre adeptos e clube.
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Clubes
UCL: Liga dos Campeões
ECCC: Taça dos Clubes Campeões Europeus
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Taça UEFA
UCWC: Taça dos Vencedores de Taças
SCUP: SuperTaça Europeia
UIC: Taça Intertoto
ICF: Taça das Cidades com Feira

Selecções
EURO: Campeonato Europeu da UEFA
Mundial: Campeonato do Mundo
CONFCUP: Taça das Confederações da FIFA
Part: Encontros particulares
Part U21: Jogos particulares Sub-21
U21: Campeonato da Europa de Sub-21
SUB17: Europeu de Sub-17
SUB16: Europeu de Sub-16
SUB19: Europeu de Sub-19
SUB18: Europeu de Sub-18
WWC: FIFA Women's World Cup
EUROFEM: Campeonato da Europa Feminino

F: Final FG: Fase de grupos
1ª Gr.: 1ª fase de grupos 2ª Gr.: 2ª fase de grupos
3ª PE: 3ª pré-eliminatória 1ªE: Primeira eliminatória
2ªE: 2ª eliminatória 3ªE: Terceira eliminatória
4ªE: Quarta eliminatória Prelim.: Fase preliminar
MF: Meias-finais QF: Quartos-de-final
QF: Oitavos-de-final Pré-el.: Pré-eliminatória
16A: 16 avos-de-final 1ªPE: Primeira pré-

eliminatória
1ª: primeira mão 2ªPE: Segunda pré-

eliminatória
2ª: segunda mão FF: Fase final
POff: Play-off RE: Ronda Elite
Rep.: Repetição POff 3º: Play-off - 3º lugar
PO - FF: "Play-off" para a
fase final

FG-FF: Fase de grupos -
fase final

Fases da competição
(a.p.): Após prolongamento pen: Grandes penalidades
Nr: Número ag: Autogolo
ag: Jogo decidido por golos
marcados fora

P: Penalty
tot: Resultado das duas
mãos

J: Jogos disputados J: Jogos
Pos.: Posição Comp.: Competição
Pts: Pontos E: Empates
V: Expulso (cartão vermelho
directo)

DN: Data de nascimento
Res: Resultado

Prolong.: Prolongamento gp: Jogo decidido através do
"Golo de Prata"

GS: Golos sofridos c: Jogo decidido por moeda
ao ar

GM: Golos marcados V: Vitórias
go: Jogo decidido através do
"golo de ouro"

CA: Cartão amarelo
D: Derrotas

DA: Expulso (duplo cartão
amarelo)

Nac.: Nacionalidade
N/A: Não se aplica

fc: Jogo perdido por falta de
comparência

Outras abreviaturas

Legenda
:: ESTATÍSTICAS DE SEMPRE
As estatísticas dos clubes em prova nas competições da UEFA.

Competições de clubes da UEFA: Estas são as estatísticas consideradas válidas para comunicar oficialmente os
registos das competições de clubes da UEFA definidas como Taça dos Campeões Europeus, UEFA Champions
League, UEFA Europa League, Taça dos Vencedores das Taças, SuperTaça Europeia, Taça Intertoto e Taça
Intercontinental. A Taça das Cidades com Feira e a SuperTaça Europeia de 1972 não são consideradas como
competições da UEFA, não existindo também qualquer referência ao Mundial de Clubes, organizado pela FIFA.

Árbitros

UCL: Número total de jogos dirigidos na UEFA Champions League a partir da época 1992/93, apenas da fase de
grupos até á final. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de quarto árbitro não estão contemplados nestas
estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os recordes oficiais das competições.

UEFA: Números de jogos dirigidos nas competições europeias. Os jogos nos quais o juiz desempenhou funções de
quarto árbitro não estão contemplados nestas estatísticas. Estes são os registos considerados válidos para apurar os
recordes oficiais das competições.

Competições

5

FC Bayern München - Beşiktaş JK Terça-feira 20 Fevereiro 2018 - 20.45CET (20.45 Hora local)
Dossier de Imprensa Fußball Arena München, Munique



-: Indica um jogador substituído +: Indica um jogador recém-entrado
*: Indica um jogador expulso +/-: Indica um jogador recém-entrado e substituído

Estatísticas

Plantel
D: Informação disciplinar
*: Falha jogo seguinte se admoestado
S: Suspenso
UCLQ: Número de presenças na actual edição da UEFA Champions League apenas nas rondas de qualificação e
"play-off"
UCL: Número total de presenças na UEFA Champions League desde a fase de grupos e até à actual jornada
UCL: Número total de presenças na UEFA Champions League desde a temporada 1992/93, referente apenas aos
jogos compreendidos entre a fase de grupos e a final
UEFA: Número total de presenças em todas as competições de clubes da UEFA, incluindo todas as rondas de
qualificação
Cláusula de desresponsabilização: Apesar de a UEFA ter o máximo cuidado com a informação contida neste
documento na altura da sua publicação, nenhuma representação ou garantia (incluindo responsabilidade de
terceiros), expressa ou implícita, é feita em relação à exactidão e fiabilidade do mesmo. Como tal, a UEFA não
assume qualquer responsabilidade pela utilização ou interpretação da informação nele contida. Mais informação
sobre o regulamento das competições poderá ser encontrada no UEFA.com.
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