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Retrospectiva
Os duelos  entre  Polónia  e  Eslováquia  têm sido  equilibrados  e  as  duas  equipas  vão  voltar  a  medir  forças  em São
Petersburgo na primeira jornada do Grupo E.

• Ambas as equipas podem recordar 2016 em busca de inspiração para o duelo no Estádio de São Petersburgo. A
Polónia  ultrapassou  a  fase  de  grupos  pela  primeira  vez  à  terceira  tentativa,  tendo  chegado  aos  quartos-de-final,
enquanto a Eslováquia - que esteve pela primeira vez no EURO desde o fim da Checoslováquia - também marcou
presença na fase a eliminar, ficando pelo caminho nos oitavos-de-final.

• Esta é a quarta participação consecutiva da Polónia na fase final do EURO e a segunda seguida da Eslováquia.

Confrontos anteriores    
• As duas equipas já disputaram oito jogos entre si, com a Polónia a somar três vitórias face a quatro da Eslováquia.

•  Os  dois  últimos  encontros  das  equipas  foram  particulares.  A  Eslováquia  ganhou  por  2-0  no  Stadion  Miejski,  em
Wrocław, a 15 de Novembro de 2013, com Juraj Kucka (31) e Róbert Mak (39) a fazerem os golos dos visitantes na
primeira parte. O polaco Damien Perquis (30) marcou o único golo no duelo no Wörthersee Stadion em Klagenfurt, na
Áustria, a 26 de Maio de 2012.

• Este é o quinto jogo oficial entre as duas seleções, o primeiro desde a qualificação para o Campeonato do Mundo
de 2010. A Eslováquia venceu os dois encontros, por 2-1 em casa, em Bratislava, graças a a dois golos de Stanislav
Šesták (84, 86) nos minutos finais, e por 1-0 em Chorzów, com o auto-golo de Seweryn Gancarczyk aos três minutos
a  apurar  a  equipa  de  Vladimír  Weiss  para  a  fase  final,  a  primeira  participação  da  Eslováquia  num  Mundial  como
nação independente.

• As equipas também mediram forças na fase de qualificação para o EURO '96, a primeira participação da Eslováquia
num Campeonato da Europa desde o fim da Checoslováquia. A Polónia ganhou por 5-0 em casa, em Zabrze, a 7 de
Junho de 1995, mas a Eslováquia respondeu com uma vitória por 4-1 em Bratislava, a 11 de Outubro. Os eslovacos
terminaram em terceiros no Grupo 1 com 14 pontos, mas um que a Polónia, que ficou logo atrás, mas nenhuma das
equipas se qualificou para a fase final em Inglaterra.

•  Dezenove  dos  20  jogos  entre  Polónia  e  Checoslováquia  foram  particulares,  a  excepção  foi  o  triunfo  da
Checoslováquia por 2-1, em Varsóvia, na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 1934.

Factos no EURO: Polónia    
• A Polónia está a participar pela quarta vez consecutiva do EURO e só no UEFA EURO 2016 conseguiu o primeiro
triunfo numa fase final (3E 3D).

•  Há  quatro  anos,  porém,  conseguiu  passar  pela  primeira  vez  aos  oitavos-de-final  e  foi  eliminada  sem  perder
qualquer  jogo  no  jogo  regulamentar,  pois  foi  afastada  por  Portugal,  que  viria  a  ser  campeão,  no  desempate  por
grandes penalidades nos quartos-de-final (1-1, 3-5 pen). Contando este jogo como um empate, o registo da Polónia
em França foi 2V 3E.

• A equipa liderada pelo antigo treinador Jerzy Brzęczek venceu o Grupo G com seis pontos de vantagem e garantiu
um lugar no UEFA EURO 2020, vencendo oito dos dez jogos da qualificação (1E 1D), incluindo os últimos quatro.

• O desaire por 2-0 na Eslovénia a 6 de Setembro de 2019 é a única derrota da Polónia nos últimos 18 jogos a contar
para o EURO (12V 5E).

•  As  maiores  proezas  da  Polónia  a  nível  internacional  foram  as  conquistas  das  medalhas  de  bronze  nos
Campeonatos do Mundo de 1974 e 1982.

• Este é o primeiro jogo da Polónia em São Petersburgo. O seu registo total na Rússia é de 1V, 1E e 9D.

•  No  Mundial  de  2018,  disputado  na  Rússia,  a  Polónia  terminou  no  último  lugar  do  Grupo  H,  com  três  pontos.
Perderam  frente  ao  Senegal  em  Moscovo  (1-2)  e  contra  a  Colômbia  em Kazan  (0-3),  antes  de  encerrarem a  sua
campanha com um triunfo por 1-0 sobre o Japão em Volgograd; esse constituiu também o seu último jogo em solo
russo e a sua única vitória no país.

Factos do EURO: Eslováquia 
• A Eslováquia está na segunda participação consecutiva no EURO depois da estreia no UEFA EURO 2016, onde a
equipa treinada por Ján Kozák ficou em terceiro lugar no Grupo B, atrás do País de Gales e de Inglaterra, com quatro
pontos, antes de perder por 3-0 com a Alemanha nos oitavos-de-final.

•  O  registo  da  Eslováquia  em fases  finais  do  EURO é  de  1V 1E 2D,  a  única  vitória  foi  por  2-1  sobre  a  Rússia  na
segunda jornada de 2016, com Marek Hamšík a marcar o golo decisivo.
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• A campanha de qualificação da Eslováquia para o UEFA EURO 2020 começou sob o comando de Pavel Hapal, que
garantiu o terceiro lugar no Grupo E com 13 pontos em oito jogos (4V 1E 3D), atrás da Croácia (17 pontos) e do País
de Gales (14), mas à frente da Hungria (12) - com estes três rivais a também se qualificarem para a fase final - e do
Azerbaijão (1).

• Terceira no seu grupo da UEFA Nations League em 2018/19 atrás da Ucrânia e da República Checa, a Eslováquia
qualificou-se assim para os "play-offs" do UEFA EURO 2020, com o Hapal a conduzir a equipa a um triunfo por 4-2
nas grandes penalidades sobre a República da Irlanda na meia-final em Bratislava que não teve golos.

• Hapal abandonou o cargo antes da decisão do "play-off", com Štefan Tarkovič a orientar a equipa no triunfo por 2-1,
após prolongamento, na visita à Irlanda do Norte. Michal Ďuriš marcou o golo que valeu um lugar no UEFA EURO
2020.

• Antes da primeira jornada, a Eslováquia estava invicta há três jogos do EURO (2V 1E). A derrota por 3-1 na Croácia
a 16 de Novembro de 2019 foi o único desaire em seis jogos (3V 2E).

•  Embora  a  Eslováquia  nunca  tenha  participado  num Campeonato  da  Europa  como nação  independente  antes  de
2016,  esteve  em  duas  fases  finais  com  quatro  equipas  e  na  primeira  edição  com  oito  países,  em  1980,  como
integrante da Checoslováquia.

• A Checoslováquia ficou em terceiro lugar em 1960 e 1980 e ergueu o troféu em 1976. Oito dos 11 jogadores que
foram titulares na final de 1976 frente à República Federal da Alemanha - que ganharam nas grandes penalidades
após um empate a dois golos - eram da Eslováquia.

•  Este  é  o  segundo  jogo  da  Eslováquia  em  São  Petersburgo,  onde  perdeu  por  1-0  frente  à  Rússia  num encontro
amigável que teve lugar em Maio de 2014. Esse resultado fez com que o seu registo total na Rússia seja de 1V, 2E e
2D, sendo que todas as partidas aconteceram perante a selecção local e as quatro outras partidas disputaram-se em
Moscovo;  o  único  sucesso  da  Eslováquia  coincidiu  com uma  vitória  por  1-0  na  fase  de  qualificação  para  o  UEFA
EURO 2012, no Stadion Lokomotiv, em Setembro de 2010.

Ligações e curiosidades
• Jogaram na Polónia:
Ľubomír Šatka (Lech Poznań 2019–)
Ondrej Duda (Légia Varsóvia 2014–16)
Lukáš Haraslín (Lechia Gdańsk 2015–20)
Dušan Kuciak (Lechia Gdańsk 2017–)

• Jogaram juntos:

Bartosz Bereszyński e Ondrej Duda (Légia Varsóvia 2014–16)
Piotr Zieliński e Marek Hamšík (Nápolesi 2016–19)
Bartosz Bereszyński e Milan Škriniar (Sampdória 2017)
Kamil Jóźwiak e Ľubomír Šatka (Lech Poznań 2019–20)
Jakub Moder e Ľubomír Šatka (Lech Poznań 2019–)
Piotr Zieliński e Stanislav Lobotka (Nápoles 2020–)
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(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

Legenda
:: Encontros anteriores

Golos marcados/sofridos: O total de golos inclui o resultado de decisões disciplinares (por exemplo: derrota num
jogo quando é determinado resultado de 3-0). O total de golos não inclui os marcados durante desempates por
grandes penalidades após um jogo ter terminado empatado.

:: Plantel

Qual.: Total de jogos/golos apenas na Qualificação Europeia para o UEFA EURO 2020.
FF: Total de jogos/golos apenas na fase final do UEFA EURO 2020.
Global: Total de jogos/golos na selecção.
DN: Data de nascimento
Idade: Baseada na data da última actualização do dossier de imprensa
D: Informação disciplinar (*: falha jogo seguinte se admoestado, S: Suspenso)

:: Factos das equipas

Fase final do EURO: O Campeonato da Europa foi disputado por quatro equipas em 1960, 1964, 1968, 1972 e 1976
(quando a ronda preliminar e os quartos-de-final eram considerados parte da qualificação).

A partir de 1980 a prova expandiu-se para uma fase final com oito equipas, num formato mantido em 1984, 1988 e
1992, antes de ser aumentar para 16 equipas em 1996. O UEFA EURO 2016 foi o primeiro torneio a ser disputado
com 24 equipas na fase final.

Fase de qualificação para o Campeonato do Mundo: A secção dedicada aos factos da equipa exibe todos os
países participantes na história do EURO e do Mundial. No entanto, por favor tenha em conta que Israel (de 1950 a
1994) e o Cazaquistão (de 1998 a 2002) participaram na fase de qualificação do Mundial sem serem membros da
UEFA.

Registos de países inactivos
Várias federações-membro da UEFA foram afectadas pela dissolução ou divisão de federações-membro. Para
efeitos estatísticos, os registos destes países inactivos foram alocados a outras federações: dessa forma, todos os
jogos da União Soviética são atribuídos à Rússia; todos os jogos da República Federal da Alemanha – embora não
os da República Democrática da Alemanha – são atribuídos à Alemanha; todos os jogos da Jugoslávia e da Sérvia e
Montenegro são atribuídos à Sérvia; todos os jogos da Checoslováquia são atribuídos tanto à República Checa como
à Eslováquia.

Jogos interrompidos/anulados
Para efeitos estatísticos, quando um jogo começou e depois foi abandonado e mais tarde anulado conta-se o
resultado que se verificava na altura em que foi interrompido. Jogos que nunca tenham chegado a começar e foram
cancelados ou anulados não são incluídos nas estatísticas gerais.

Competições
Outras abreviaturas
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http://pt.uefa.com/uefaeuro/season=2012/matches/round=15171/match=2002166/index.html
http://pt.uefa.com/uefaeuro/season=1960/matches/round=161/match=4021/index.html


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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