
Após ter entrado no Campeonato da Europa de Sub-21 com uma vitória frente à Holanda, por 2-1, no dia 24 de Maio,
a Ucrânia espera conseguir um feito semelhante quando as duas selecções voltarem a estar frente-a-frente, desta
feita na final da prova, a disputar no Estádio do Bessa Século XXI. A conclusão do torneio tem parecenças com a
última grande final disputada em Portugal, no UEFA EURO 2004™, quando a Grécia, não sendo favorita, bateu a
selecção das quinas no primeiro jogo, por 2-1, e voltou a levar a melhor na final, por 1-0. No entanto, também há
sinais positivos para os holandeses, que poderão repetir o feito mais importante da equipa sénior até à data.

• Golos de Artem Milevskiy e Ruslan Fomin colocaram a Ucrânia no trilho da vitória na primeira presença de sempre
numa fase final do Campeonato da Europa de Sub-21, antes de Gijs Luirink reduzir a desvantagem já em tempo de
conpensação. A selecção do Leste desceu à terra quando foi derrotada pela Itália, campeã em título, por 1-0. No
entanto, conseguiu uma presença nas meias-finais graças a mais uma vitória, por 2-1, sobre a Dinamarca. A estreia
nessa fase aconteceu diante da Sérvia e Montenegro, tendo vencido na cobrança de grandes penalidades (5-4),
após 120 minutos sem golos.

• Golos foi algo que não faltou na outra meia-final, já que foram apontados nada mais nada menos do que cinco. A
equipa de Foppe de Haan levou a melhor sobre a favorita França, tendo o tento decisivo ficado a cargo de Nicky
Hofs, já no prolongamento. A recuperação continuou depois do desaire com a Ucrânia, e a Holanda empatou com
a Dinamarca, antes de um golo decisivo de Daniël de Ridder, ante a Itália, ter colocado a selecção "laranja" nas
meias-finais.

• O encontro anterior entre a Ucrânia e a Holanda, no Estádio Municipal de Águeda, por sinal a primeira partida no
Grupo B da fase final do Campeonato da Europa de Sub-21, assinalou o primeiro encontro competitivo entre os dois
países neste escalão. A verdade é que as duas nações raramente se cruzaram, quer quando a Ucrânia passou a
ser independente, quer enquanto esteve integrada na União Soviética.

• Nunca teve lugar qualquer jogo entre os dois países nos Sub-17 e Sub-19, apesar de a selecção sénior da Holanda
ter defrontado a União Soviética em três momentos cruciais de Europeus no final da década de 1980 e início dos
anos 90. As duas equipas ficaram no Grupo B do Campeonato da Europa disputado na República Federal da
Alemanha. Nessa altura, a URSS levou a melhor, com um triunfo, por 1-0, no Rhein Energie Stadion, em Colónia,
graças a um golo de Vassili Rats, aos 52 minutos.

• Porém, a Holanda acabou por ser mais feliz na final, que teve lugar no Estádio Olímpico de Munique. Com 62,770
espectadores nas bancadas, o capitão Ruud Gullit colocou o seu país na frente do marcador aos 32 minutos, sendo
que nove minutos após o intervalo, Marco van Basten dilatou a vantagem com um grande golo, o quinto que assinou
no torneio. Essa foi mesmo a única ocasião em que a Holanda conquistou um grande torneio internacional.

• Quatro anos depois, os dois países voltaram a medir forças no EURO '92, quando a Holanda teve pela frente o
mesmo adversário, então a competir como Confederação de Estados Independentes, no Grupo B. Na segunda
jornada verificou-se um empate sem golos, com a CEI a ser eliminada após a fase de grupos. Os holandeses seguiram
até às meias-finais, tendo perdido com a Dinamarca no desempate por grandes penalidades, depois de uma igualdade
a duas bolas.
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Factos e números das equipas

Holanda
Após ter conseguido qualificar-se num grupo traiçoeiro, a Holanda tentará causar impacto na fase final do Campeonato
da Europa de Sub-21 de 2006, estando muitas das esperanças dos holandeses depositadas no dianteiro do AFC
Ajax, Klaas-Jan Huntelaar.

Fase de qualificação
Os holandeses falharam a presença na fase final de há dois anos, quando ficaram a 11 pontos de distância dos
vencedores do respectivo grupo de qualificação, a República Checa. Por isso, não foi de estranhar que as expectativas
para esta edição não estivessem muito altas, após a equipa ter voltado a ser sorteada com os checos e, agora, com
a Roménia. A equipa de Foppe de Haan só logrou oito pontos nos primeiros cinco encontros, antes de escalar até
ao topo da classificação graças a cinco vitórias consecutivas. Muito se deveu a Huntelaar que, então em representação
do SC Heerenveen, marcou dois golos no "play-off" com a Eslovénia, que ajudaram a carimbar o passaporte para
Portugal, tendo, desse modo, fixado a sua conta pessoal na fase de qualificação em dez tentos.

Guia da equipa
Terminar como melhor marcador de toda a fase de qualificação foi um excelente cartão de visita para Huntelaar, que
se mudou, durante o marcado de transferências de Janeiro, para o Ajax, por nove milhões de euros, tendo esta sido
a mais cara mudança de sempre entre clubes da Eredivisie. O avançado tem ainda outros recordes à vista, pois está
a somente três tentos dos 15 apontados por Roy Makaay e Arnold Bruggink pelos Sub-21 holandeses. Caso falhe,
há ainda outros jogadores à espreita, como Romeo Castelen (Feyenoord) ou Daniël de Ridder (RC Celta de Vigo),
enquanto atletas da qualidade de Collins John constituem boas segundas opções.

De Haan prefere um esquema de 4-3-3, com o capitão Stijn Schaars a pegar a batuta a meio-campo. Urby Emanuelsson
deverá actuar no lado esquerdo, enquanto Nicky Hofs recuperou a tempo de uma lesão. No entanto, o jogador do
Feyenoord poderá encontrar muitas dificuldades para regressar à titularidade, devido à boa impressão deixada pelo
jovem de 17 anos, Ismaïl Aisatti, que optou por representar a Holanda em detrimento de Marrocos.

A equipa que será titular em Portugal deverá assentar numa assinalável robustez defensiva, com Ron Vlaar a
encabeçar a lista de De Haan, após ele, Huntelaar e Castelen terem sido surpreendentemente preteridos por Marco
van Basten para o Campeonato do Mundo. Jogadores como Arnold Kruiswijk, Ramon Zomer e Gijs Luirink vão lutar
por um lugar ao lado do atleta do Feyenoord, enquanto Remko Pasveer (FC Twente) e Kenneth Vermeer vão disputar
a titularidade na baliza holandesa. O guardião do SC Heerenveen, Boy Waterman, ficou de fora.

Palmarés no Campeonato da Europa de Sub-21: meias-finais em 1988 e 1998; quartos-de-final em 1992.

Ucrânia
A Ucrânia vai estrear-se no Campeonato da Europa de Sub-21 em Portugal, mas, enquanto parte integrante da
URSS, tem uma história rica a este nível. As vitórias em 1980 e 1990 tiveram uma forte presença ucraniana, ao
passo que o actual plantel está unido e determinado em causar surpresa este Verão.

Qualificação
A equipa de Olexiy Mykhaylychenko teve uma qualificação com alguns sobressaltos, ao começar com uma derrota,
por 3-2, frente à Dinamarca, antes de três vitórias consecutivas terem dado um novo impulso à campanha. Derrotas
por um golo contra a Turquia e, mais uma vez, com a Dinamarca, com um empate perturbador com a Albânia pelo
meio, colocaram em dúvida o apuramento da Ucrânia, até que 13 pontos conquistados em 15 possíveis nos últimos
cinco jogos fizeram renascer a equipa. Foi o suficiente para ganhar um lugar no "play-off" diante da Bélgica, mas,
mais uma vez, a tarefa não foi fácil. Uma derrota em casa, por 3-2, colocou a equipa de leste numa posição complicada,
que piorou quando esteve a perder em Lokeren, até que três golos da equipa visitante resolveram a contenda.
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Guia da equipa
Artem Milevskyy assinou o golo decisivo frente aos belgas, aos três minutos do período de descontos, sendo que a
parceria com o avançado do FC Shakhtar Donetsk, Ruslan Fomin, pode ser fundamental para as esperanças
ucranianas em Portugal. A dupla encaixa na perfeição na filosofia de contra-ataque de Mykhaylychenko, com Milevskyy
a alinhar no quarteto do meio-campo, abrindo espaços para os companheiros mais rápidos.

O seu antigo companheiro de equipa no FC Dynamo Kyiv, Oleksandr Aliyev, é o principal criativo da equipa e, caso
consiga alguma aberta, também pode causar problemas através de remates de longe. Adrian Pukanych, do FC
Illichivets Mariupol, é outro organizador de jogo perigoso, ao passo que o extremo do Dínamo, Dmytro Vorobey, e
Oleh Gerasimyuk, do FC Metalurh Zaporizhya, podem causar problemas nos flancos. O papel mais defensivo deverá
recair em Yevgeniy Cherebyachko ou Olexandr Maksymov, ambos do FC Arsenal Kharkiv.

Até à participação no "play-off, os resultados da Ucrânia foram conseguidos com base numa forte linha defensiva.
O capitão Olexandr Yatsenko comanda uma defesa que sofreu apenas sete golos em 12 jogos e, apesar de o
guarda-redes mudar com frequência, Mykhaylichenko parece inclinado a apostar em Andriy Pyatov, do FC Vorskla
Poltava, isto após Bohdan Shust ter sido chamado ao Campeonato do Mundo.

Registo em Campeonatos da Europa de Sub-21: Primeira participação.

Registo das finais disputadas num só jogo
(desde 1992-94)

1992-94
20.04.1994 - Itália 1-0 Portugal (Após prolongamento)
(Stade La Mosson, Montpellier, França - 6,263 - Serge Muhmenthaler (SUI))
1994-96
31.05.1996 - Itália 1-1 Espanha (Após prolongamento, Itália vence 5-4 nos penalties)
(Estádio Olímpico de Montjuïc, Barcelona, Espanha - 35,500 - Günter Benkö (AUT))
1996-98
31.05.1998 - Grécia 0-1 Espanha
(Estádio Ghencea, Bucareste, Roménia - 7,000 - Luboš Michel (SVK))
1998-2000
04.06.2000 - Republica Checa 1-2 Itália
(Estádio Tehelné Pole, Bratislava, Eslováquia - 9,170 - Karl-Erik Nilsson (SWE))
2000-02
28.05.2002 - França 0-0 Republica Checa (Após prolongamento, Republica Checa venceu 3-1 nos penalties)
(St. Jakob-Park, Basle, Suíça - 20,400 - Tom Henning Øvrebø (NOR))
2002-04
08.06.2004 - Itália 3-0 Sérvia e Montenegro
(Ruhrstadion, Bochum, Alemanha - 20,092 - Luis Medina (ESP))

6: Finais
Disputaram-se seis finais jogadas numa só mão (num total de 14) desde que o formato da fase final do Campeonato
da Europa de Sub-21 sofreu alterações para a prova de 1992-94. Até agora, a Itália venceu as quatro finais em que
participou, tendo a Espanha e República Checa conquistado as outras duas. França, Grécia e Sérvia e Montenegro
foram as restantes equipas que participaram nas seis finais.
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5: Cartões vermelhos
Até esta altura, foram mostrados cinco cartões vermelhos em finais disputadas em um só encontro no Campeonato
da Europa de Sub-21. As últimas expulsões verificaram-se na final de 2002-2004, quando os servo-montenegrinos
Nikola Mihajlović (33) e Branislav Ivanović (90+1) foram mais cedo para os balneários por ordem do árbitro espanhol
Luis Medina, na derrota, por 3-0 frente à Itália. No triunfo anterior dos transalpinos na competição, Francesco Coco
recebeu ordem de expulsão no último minuto da derrota, por 2-1, com a República Checa, na final de 1998-2000.
Anteriormente, o árbitro austríaco Günter Benkö expulsara os italianos Nicola Amoruso (36) e Raffaele Ametrano
(105), numa final que os transalpinos acabaram por vencer nas grandes penalidades, frente à Espanha.

4: Finais com a participação da Itália
A Itália marcou presença em quatro das seis finais a uma mão disputadas no Campeonato da Europa de Sub-21,
até ao momento, tendo os "azzurrini" vencido em todas as ocasiões. Portugal foi a primeira vítima, em 1994,
seguindo-se a Espanha, dois anos depois. Os espanhóis triunfaram em 1998, mas a Itália recuperou o título em
2000, graças à vitória, por 2-1, frente à República Checa. Tal como sucedera diante da Espanha, depois de terem
perdido uma final para a Itália, os checos alcançaram o título, ao baterem a França. Os italianos voltaram a sagrar-se
campeões em 2004, ao derrotarem a Sérvia e Montenegro por 3-0.

3: Maior número e margem de golos numa final
Por duas vezes foram marcados três golos numa final do Campeonato da Europa de Sub-21. No encontro decisivo
de 1998-2000, a Itália venceu a República Checa, por 2-1, tendo Andrea Pirlo assinado ambos os tentos dos
transalpinos, o primeiro da marca de grande penalidade, aos 42 minutos, e o da vitória a nove minutos do final. Tomáš
Došek repusera a igualdade, aos seis minutos do segundo tempo, mas coube a Pirlo a palavra final. A Itália voltou
a levar a melhor na competição de 2002-04, quando a Sérvia e Montenegro, reduzida a nove elementos, saiu derrotada
por 3-0, com golos de Daniele De Rossi (31), Cesare Bovo (83) e Alberto Gilardino (84). O resultado de 3-0 também
constitui a margem mais dilatada numa final disputada num só desafio.

3: Fases finais
Antes de a fase final de 2004-06 ter lugar em Portugal, disputaram-se três fases finais do Campeonato da Europa
de Sub-21, tendo em cada uma delas participado oito equipas. A edição de 1998-2000 realizou-se na Eslováquia,
tendo a Suíça recebido o torneio dois anos depois, enquanto a prova de 2002-04 realizou-se na Alemanha. Antes
de 1998-2000, a primeira fase final com o novo formato, no qual participaram oito equipas, decorreu na Roménia.
Em vez da tradicional fase de grupos utilizada na maioria das fases finais de competições de selecções da UEFA,
esta competição teve um formato a eliminar.

2: Pontapés da marca de grande penalidade
Duas finais culminaram com a cobrança de grandes penalidades, com a Itália, reduzida a nove elementos, a vencer
a final de 1994-96, por 5-4, frente à Espanha, depois do empate 1-1 ter permanecido no final dos 120 minutos, em
Barcelona. O guarda-redes italiano Angelo Pagotto, de 17 anos, a jogar no lugar de Gianluigi Buffon, defendeu os
remates de Iván De la Peña e Raúl González, assegurando o triunfo dos "azzurrini". Mais recentemente, a República
Checa bateu a França por 3-1, nos penalties, depois de um empate a zero após o prolongamento. Michal Pospíšil,
Zdenek Grygera e Rudolf Skácel não desperdiçaram as respectivas oportunidades para os checos. Camel Meriem
começara da melhor maneira para a França, mas Pierre Alain Frau, Julien Escudé e Jean-Alain Boumsong falhariam
depois as respectivas cobranças da equipa de Raymond Domenech.

1: Empates sem golos
A única final que terminou sem golos aconteceu a 28 de Maio de 2002, quando França e República Checa não
conseguiram marcar durante os 120 minutos. No entanto, os checos acabaram por vencer nos penalties, por 3-1.

1: Finais decididas durante o prolongamento
A primeira final do Campeonato da Europa de Sub-21 disputada num só jogo, que teve lugar em Montpellier a 20 de
Abril de 1994, terminou com a vitória da Itália no prolongamento. Coube a Pierluigi Orlandini (97 minutos) apontar o
tento solitário da partida, facto que impediu Luís Figo, Rui Costa, Sá Pinto, Jorge Costa, Costinha e companhia de
conquistarem aquele que seria o primeiro troféu de Portugal neste escalão.
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Dados sobre o torneio

O troféu
O troféu do Campeonato da Europa de Sub-21 foi criado por Bertoni, em Milão, tendo em vista a campanha 1996-98,
isto após a Itália ter ficado com o troféu anterior, em virtude de ter conseguido três vitórias consecutivas no torneio.

Medalhas
O troféu, de 37 centímetros, é feito de latão, vidro e Plexiglas, pesa sete quilogramas e custou cerca de 6,5 mil euros.
A selecção vencedora vai ficar em posse do troféu até ao próximo Europeu da Holanda, recebendo uma réplica do
mesmo, em escala reduzida. Trinta medalhas de ouro vão ser entregues à equipa vencedora, estando igual número,
mas de prata, reservadas aos finalistas vencidos. Todos os países participantes vão receber uma placa comemorativa,
sendo que os prémios do Melhor em Campo serão atribuídos após o final de cada jogo.

O caminho para a fase final
Dez semanas após a Itália ter conquistado o Campeonato da Europa de Sub-21 pela quinta vez, em Bochum, a 17
de Agosto de 2004, teve início a fase de qualificação para a edição de 2006, com os triunfos por 1-0 da Roménia e
Eslováquia sobre Finlândia e Luxemburgo, respectivamente. Treze meses, oito dias e 240 jogos mais tarde, findo o
apuramento em que participaram 48 selecções, divididas por oito agrupamentos, Portugal foi a selecção que melhor
desempenho mostrou ao vencer os dez jogos realizados no Grupo 3.

"Play-off"Os oito vencedores e segundos classificados dos grupos tiveram pouco tempo para digerir a presença no
"play-off" de acesso à fase final, disputado a duas mãos, uma vez que o sorteio dessa fase teve lugar a 13 de Outubro
de 2005, na sede da UEFA, em Nyon. Dinamarca (4-1 frente à Rússia), Alemanha (3-0 com a República Checa),
Holanda (2-0 diante da Eslovénia) e Sérvia e Montenegro (5-2 com a Croácia) tiveram qualificações relativamente
confortáveis, enquanto a Itália levou a melhor sobre a Hungria por 2-1, a França bateu a Inglaterra por 3-2 e Portugal
sofreu para afastar a Suíça, por 3-2.

Vitória suadaA Ucrânia conheceu as maiores dificuldades para garantir o apuramento no "play-off", tendo conseguido
o feito apenas quando Artem Milevskyy marcou, no terceiro minuto do período de descontos, o tento da vitória por
3-1 sobre a Bélgica (total de 5-4). Quatro das selecções participantes na fase final de 2004 voltam a marcar presença
dois anos depois, com uma delas - Portugal - a merecer por parte do Comité Executivo da UEFA a honra de acolher,
este Verão, a fase final, numa decisão tomada durante a reunião daquele organismo, a 15 de Dezembro último.

Sabia que?
O troféu do Campeonato da Europa de Sub-21 foi criado para a edição de 1996-1998, após a Itália ter ficado na
posse do anterior, na sequência do terceiro triunfo consecutivo na competição. A taça de 37 centímetros de altura é
feita em vidro e Plexiglas, pesa sete quilos e vale qualquer coisa como dez mil francos suíços (cerca de 6,500 euros).
Serão ainda distribuídas 30 medalhas a cada um dos elementos das selecções finalistas, de ouro para os vencedores
e de prata para a formação que concluir a prova na segunda posição.

Das oito selecções qualificadas, a Sérvia e Montenegro revelou-se a mais concretizadora na fase de apuramento,
tendo apontado 34 golos em 12 partidas. A Dinamarca marcou o mesmo número de tentos, embora tenha efectuado
mais dois jogos, pois estava inserida num grupo de sete equipas, o que fez dos 32 tentos conseguidos por Portugal
em meia dúzia de encontros melhor registo. Alemanha, Ucrânia, Holanda, Itália seguiram-se, por esta ordem, enquanto
o ataque da França foi o menos produtivo, com 16 remates certeiros em 12 jogos.
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Na fase de qualificação para a competição deste ano realizaram-se 258 encontros, incluindo 16 jogos no “play-off”.
O desafio que teve mais golos aconteceu em El Ejido, onde a Espanha goleou San Marino por 14-0, tendo sido esse
também, e sem surpresa, o triunfo pela margem mais dilatada. Com efeito, esse seria mesmo o maior triunfo de
sempre na competição, tendo ultrapassado os 10-0 com a Áustria venceu, em 1990, o Liechtenstein. Oito meses
mais tarde, as duas equipas reencontraram-se em Serravalle, e os espanhóis voltaram a bater um recorde, ao
conseguirem o triunfo mais volumoso fora de casa: 10-1. Ainda assim, os dilatados resultados não impediram o
conjunto ibérico de ficar de fora da fase final.

Nenhuma selecção venceu ainda a fase final em casa desde que, em 1994, a prova mudou de formato. Até então,
a final realizava-se a duas mãos, mas a mudança para um torneio de oito equipas ainda não trouxe qualquer êxito
às formações anfitriãs. A Espanha foi quem mais perto esteve de triunfar quando chegou à final em 1996, tendo
perdido no desempate por pontapés da marca de grande penalidade frente à Itália, que parece dar-se melhor fora
de solo transalpino. Os “azzurrini” venceram quatro das seis edições desde a remodelação da prova e tentam, em
Portugal, aumentar o pecúlio, cabendo aos pupilos de Agostinho Oliveira contrariar a tendência.

Em Setembro de 2005, com 16 anos e sete meses, Slobodan Rajković, médio da Sérvia e Montenegro, tornou-se
no jogador mais novo a participar na fase de apuramento, na derrota por 2-0 da sua equipa frente à Espanha, em
Madrid. Rajković defrontou, nesse dia, um adversário mais velho quase seis anos, Daniel Jarque, um dos cinco
jogadores que actuaram na fase de qualificação nascidos a 1 de Janeiro de 1983 - a data-limite para poder participar
na prova.

O Grupo 7 era o local ideal para quem quisesse assistir a “hat-tricks”, uma vez que, dos 20 verificados na qualificação,
dez aconteceram nos 15 jogos deste agrupamento. A Bélgica foi responsável por dois, a Sérvia e Montenegro
alcançou a marca em três ocasiões, mas ambos foram, no entanto, eclipsados pela Espanha, que conseguiu cinco
nos dez jogos do grupo. Dos finalistas, o quarteto de sérvios composto por Milan Purović, Lazar Popović, Ljubiša
Vukelja e Mirko Vučinić festejou três tentos no mesmo jogo, proeza imitada pelo dianteiro holandês Romeo Castelen
e pelo gaulês Anthony Le Tallec. O recorde pertence ao grego Lampros Choutos, autor de três "hat-tricks" em oito
encontros na qualificação para a prova de 2000.

Novo formato
Este Campeonato da Europa de Sub-21 será o último do seu género. A partir de 2007, a competição muda para
edições em anos ímpares, impedindo que continue a coincidir com o Mundial, o Campeonato da Europa e mesmo
os Jogos Olímpicos. Esse facto irá proporcionar maior espaço para um acontecimento que o gestor de produto,
Pascal Cornu, acredita que será a montra das “estrelas de amanhã”.

Holanda no horizonte
A decisão foi anunciada pelo Comité Executivo da UEFA em Junho último e a organização da fase final de 2007 foi
atribuída, seis meses depois, à Holanda, após a candidatura dos holandeses se ter destacado das outras sete
concorrentes. O Director-Executivo da UEFA, Lars-Christer Olsson, disse a esse respeito: “Esta prova tem vivido na
sombra das grandes competições, uma vez que tem sido disputada antes das fases finais”. A alteração também
agradou aos jogadores. Estrelas como Andrea Pirlo, Petr Čech e Alberto Gilardino fizeram parte de equipas vencedoras
nas três edições anteriores, mas a finalista de 2002, a França, que perdeu no desempate por grandes penalidades
frente à República Checa após um empate sem golos, não pôde contar com um jogador determinante, Djibril Cissé,
pois havia sido escolhido para a selecção francesa que, nesse Verão, disputaria o Mundial da Coreia/Japão.
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Aumento no número de inscritos
Este conflito jamais voltará a acontecer. “Dará a oportunidade às federações de oferecer aos jovens que, em condições
normais, estariam em Mundiais ou no EURO, a possibilidade de participarem noutro torneio importante”, disse Cornu.
De facto, um número recorde de 51 países inscreveu-se para a edição de 2007, mais três do que para a deste ano.
Outra vantagem é que o país anfitrião pode ser escolhido com mais de um ano de antecedência. Anteriormente, este
apenas seria escolhido após a conclusão dos oito "play-offs", em Novembro, o que aconteceu com Portugal para a
edição de 2006, deixando menos de seis meses para organizar uma competição com 15 jogos. Contudo, a Holanda
tem agora mais de 18 meses para planear o “seu” evento, sendo que no futuro os anfitriões serão escolhidos com
mais de dois anos de antecedência.

Been satisfeito
O secretário-geral da Federação Holandesa de Futebol (KNVB), Harry Been, que será o director do torneio de 2007,
concorda por completo, tendo já levado a efeito um bem-sucedido Mundial de juniores. “É necessário, pelo menos,
um ano de avanço. A alteração da UEFA em mudar a prova para anos ímpares também nos dá mais tempo para
promovermos a competição. Tivemos um grande sucesso em 2005 e isso dá-nos boas vibrações para 2007. O que
também estamos a tentar fazer é torná-lo num ‘evento’ e parecemos estar no caminho certo”.

Final no Euroborg
Foram 14 as cidades que manifestaram interesse em acolher jogos da prova, uma lista que teve de ser reduzida a
sete, antes de SC Heerenveen (estádio Abe Lenstra), FC Groningen (Euroborg), BV Vitesse (Gelredome) e NEC
Nijmegen (De Goffert) terem visto a KNVB atribuir a cada um destes clubes da Eredivisie o estatuto de clube anfitrião,
numa cerimónia que decorreu em Abril na sede do organismo, em Zeist. Segundo o calendário provisório, os jogos
começarão a 10 de Junho, com a fase final, que servirá de prova de qualificação europeia para o Torneio Olímpico
de 2008, a concluir-se 13 dias depois, no Euroborg, um estádio com capacidade para 20 mil espectadores.

A história do futebol português
O futebol moderno foi introduzido em Portugal em 1884 por Guilherme Pinto Basto, que havia regressado recentemente
de Inglaterra. No entanto, foi preciso esperar quatro anos para que se realizasse o primeiro jogo oficial, nos arredores
de Lisboa, na pitoresca vila costeira de Cascais.

O primeiro estádio
O arranque do futebol como um fenómeno popular manteve-se discreto, até que em 1893 um grupo de Cascais
aproveitou para formar uma equipa constituída por expatriados ingleses. Nesse mesmo ano foi construído o primeiro
campo de futebol no centro de Lisboa, no Campo Pequeno, no local onde hoje se encontra a Praça de Touros.

A ascensão do futebol
Rapidamente começaram a surgir vários clubes, o primeiro dos quais o Lisbonense, ao que rapidamente se seguiram
o Real Ginásio Club, o Carcavelos Club e o Cabo Submarino, de exilados ingleses. Em 1894, o Rei D. Carlos I
patrocinou um jogo de equipas representantes do Norte e do Sul, sendo que em 1910 existiam já três associações
regionais com sede em Lisboa, Porto e Portalegre, que se fundiram numa só, quatro anos mais tarde.

O primeiro campeonato
A I Grande Guerra Mundial travou o desenvolvimento do futebol, mas em 1921 assistiu-se ao primeiro encontro
internacional de Portugal, que redundou numa derrota por 3-1 frente a Espanha, e à realização do primeiro campeonato
nacional, uma competição por eliminatórias ganha pelo FC Porto, em Junho. Em 1926, foi fundada a Federação
Portuguesa de Futebol, e o desporto ganhou raízes fortes na sociedade.

Os três grandes
Já nessa altura, FC Porto, Benfica e Sporting, a par do Belenenses, dominavam o panorama a nível nacional, algo
que se cimentou ainda mais quando começou o Campeonato da I Divisão, em 1938/39. O FC Porto foi, mais uma
vez, o primeiro clube a conquistar a prova. Apesar de, na altura, Portugal ainda não ser uma das potências do futebol
europeu, a verdade é que o país foi um dos membros fundadores da UEFA, em 1954, e em apenas uma década
tornou-se numa das forças dominantes no continente.
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O sucesso do Benfica
Ironicamente, a ascensão do futebol português teve a ajuda de um exilado húngaro e de um jogador da colónia
portuguesa de Moçambique. O experiente treinador nascido em Budapeste, Béla Guttmann, levara já o FC Porto ao
título. Em 1959 transferiu-se para o Benfica e em dois anos o clube lisboeta tornou-se na primeira equipa, para além
do Real Madrid CF, a conquistar a Taça dos Clubes Campeões Europeus.

O Pantera Negra
Béla Guttmann garantiu, então, a contratação de um adolescente moçambicano de quem ouvira falar aquando de
uma visita ao barbeiro, em Lisboa. Um ano depois, Eusébio marcava o golo decisivo na vitória por 5-3 sobre o Real
Madrid na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. O "pantera negra" não se ficou por aí e elevou, nos dez
anos seguintes, o Benfica e Portugal a patamares nunca antes imaginados, assumindo-se como o melhor marcador
do Mundial de 1966, com a selecção nacional portuguesa a terminar a prova no terceiro lugar.

Uma força continental
Também da capital portuguesa, o Sporting conquistou a Taça das Taças em 1963/64, e mesmo depois de Eusébio
abandonar o Benfica, em 1975, os clubes portugueses continuaram a ter sucesso. O FC Porto superiorizou-se ao
FC Bayern München na final da Taça dos Campeões Europeus de 1987, por 2-1, e o Benfica alcançou a tão almejada
final por mais duas vezes na mesma década.

Meia-final em França
A sorte da selecção nacional tem sido menos brilhante, mas com alguns momentos altos. Em 1984, Portugal alcançou
as meias-finais do Campeonato da Europa, perdendo para a França de Platini, por 3-2. Dois anos depois, qualificou-se
para a sua segunda fase final de um Campeonato do Mundo, no qual derrotou a Inglaterra por 1-0, com um golo de
Carlos Manuel, no jogo de abertura do seu grupo. No entanto, Portugal não passaria da fase de grupos, sofrendo
inesperados desaires com a Polónia e Marrocos.

A geração de ouro
Nos finais da década de 80, Portugal viu nascer uma "geração de ouro", onde se incluíam Rui Costa, João Pinto e
Luís Figo. Esta geração dominou os torneios internacionais das camadas jovens e alcançou os quartos-de-final do
Campeonato da Europa de 1996, bem como as meias-finais do Europeu de 2000. Nessa altura, já a organização do
UEFA Euro 2004™ havia sido atribuída a Portugal. Por outro lado, o sucesso a nível de clubes continuou, com o FC
Porto a conquistar a Taça UEFA em 2002/03, título que juntou à vitória no Campeonato e na Taça.
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Historial

Confrontos directos
LocalResJogoFaseComp.Data
Águeda2-1Ucrânia - HolandaGr. FFSUB2124.05.2006

Registo global de jogos na prova

Holanda
GSGMDEVJ
125214342561120Europeu de Sub-21

Ucrânia
GSGMDEVJ
6410918143264Europeu de Sub-21
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Biografia dos treinadores

Foppe de Haan
Data de nascimento: 26 de Junho de 1943
Carreira como jogador: GAVC Grouw, SC Heerenveen, SV De Enschedese Boys, VV Akkrum
Carreira como treinador: VV Drachtster Boys (1977-80), ACV Brasschaat (1980-83), VV Steenwijk (1983-85),
Heerenveen (1985-88 e 1992-04), Selecção Sub-21 da Holanda (2004-)

Nascido em Lippenhuzen, Foppe de Haan mostrou bastante talento como médio do Heerenveen, Enschedese Boys
e Akkrum, mas o seu entendimento do jogo preparou-o para um futuro promissor como técnico. Este simpático nativo
da Frísia começou, em 1974, por treinar as camadas jovens do Akkrum, mudando-se, dois anos depois, para o
Heerenveen, para desempenhar iguais funções.

A sua primeira experiência como treinador principal surgiu com as equipas amadoras do Drachtster Boys ACV - que
levou ao título de campeão amador – e do Steenwijk, antes de assumir o comando técnico do Heerenveen, então
no escalão secundário. Dirigiu a equipa de 1985 a 1988, quando uma sequência de maus resultados o obrigaram a
demitir-se e a mudar-se para os escalões jovens do clube.

Contudo, voltou a dirigir a formação principal em Outubro de 1992, tendo conduzido a equipa à subida à Eredivisie
e à final da Taça da Holanda de 1992/93 – que perdeu por 6-2 frente ao AFC Ajax. Nas épocas seguintes, o
Heerenveen preparou jovens talentos como Jon Dahl Tomasson ou Ruud van Nistelrooij para o estrelato, ao mesmo
tempo que participava na Taça UEFA e, em 1996/97, atingia outra final da Taça da Holanda, que perdeu, por 4-2,
com o Roda JC.

Eleito treinador do ano na Holanda em 1997 e 2000, De Haan demitiu-se do cargo de técnico do Heerenveen no
Verão de 2004, quando era o treinador há mais tempo num clube holandês, após 12 anos à frente da equipa. Foi,
então, nomeado coordenador do futebol juvenil da KNVB e seleccionador dos Sub-21, tendo levado a equipa aos
quartos-de-final do Campeonato do Mundo de 2005 que a própria Holanda organizou, antes de selar um lugar na
fase final do Campeonato da Europa de Sub-21 com um triunfo no "play-off" frente à Eslovénia.

Olexiy Mykhaylychenko
Data de nascimento: 30 de Março de 1963
Carreira de jogador: FC Dynamo Kyiv, UC Sampdoria, Rangers FC, União Soviética, CIS e selecção da Ucrânia
Carreira de treinador: Dínamo de Kiev (2002/04) e seleccionador ucraniano de Sub-21 (2004/)

Natural de Kiev, actual capital da Ucrânia, Olexiy Mykhaylychenko despontou no meio-campo do Dínamo em 1983
e granjeou, rapidamente, enorme reputação como grande talento na condução da manobra ofensiva da equipa. Ao
serviço do Dínamo, Mykhaylychenko venceu três edições da Liga Soviética e três taças da URSS, bem como a Taça
das Taças na época 1985/86.

A melhor época da carreira de Mykhaylychenko surgiu, provavelmente, quando a União Soviética alcançou o segundo
lugar na edição de 1988 do Campeonato da Europa, sob o comando de Valeriy Lobanovskiy, e arrecadou a medalha
de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul. Depois de rumar a Itália, para defender as cores da Sampdória, tornou-se no
primeiro futebolista ucraniano e da União Soviética a vencer a Serie A (1990/91), antes de uma inesperada transferência
para o Rangers, onde acrescentou cinco títulos e três taças da Escócia ao seu imenso palmarés.

Após "pendurar as chuteiras" em 1996, Mykhaylychenko regressou ao Dínamo, assumindo, no ano seguinte, o cargo
de treinador-adjunto. O antigo internacional soviético continuou na função até 2002, ocupando, provisoriamente, o
cargo de técnico principal, antes de assumir a condução dos destinos da equipa. Em dois anos no comando,
Mykhaylychenko venceu dois títulos ucranianos e uma Taça da Ucrânia, constando do seu currículo a presença na
UEFA Champions League.
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Escolhido para ocupar o cargo de seleccionador da equipa Sub-21 da Ucrânia em 2004, Mykhaylychenko conduziu
os ucranianos à fase final do Campeonato da Europa de 2006 logo à primeira tentativa, tendo, anteriormente, levado
a mesma equipa aos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de Juniores, disputado na Holanda, em 2006. Incluído
na equipa de estrelas da Ucrânia do século XX, também recebeu o galardão de Mestre do Desporto Soviético, em
1998, e foi condecorado com a Ordem da Amizade dos Povos, no ano seguinte.
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Plantel

Holanda
Presente temporada

FFQ
GlsJGlsJDNJogadorNr

Guarda-redes
-4--10.01.86Kenneth Vermeer1
----20.10.83Michel Vorm21
---408.11.83Remko Pasveer22

Defesas
-2-801.09.83Paul Verhaegh2
141212.09.83Gijs Luirink3
-3-713.04.83Ramon Zomer4
-4-416.06.86Urby Emanuelson5
-2-521.10.85Dwight Tiendalli16
-3-116.02.85Ron Vlaar17
---902.11.84Arnold Kruiswijk18
-3-908.04.83Edson Braafheid19

Médios
-4-1011.01.84Stijn Schaars6
241517.05.83Nicky Hofs8
-4-216.08.88Ismaïl Aissati10
-2--08.03.85Haris Medunjanin12
-3-526.05.83Demy de Zeeuw20

Avançados
-34503.05.83Romeo Castelen7
24101212.08.83Klaas Jan Huntelaar9
14-1206.03.84Daniël De Ridder11
-1--13.03.87Patrick Gerritsen13
-23417.10.85Collins John14
----10.04.84Fred Benson15

Treinador
-4-1226.06.43Foppe De Haan
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Plantel

Ucrânia
Presente temporada

FFQ
GlsJGlsJDNJogadorNr

Guarda-redes
-4-628.06.84Andriy Pyatov1
-1--10.04.87Olexandr Rybka12
---522.02.84Yevgen Shirayev22

Defesas
-4-921.10.84Olexandr Romanchuk2
-1-1009.03.83Mykola Ischenko3
---519.03.84Dmytro Nevmyvaka4
-411024.02.85Olexandr Yatsenko5
-42807.11.86Dmytro Chygrynskiy6
-4-904.01.85Grigoriy Yarmash15

Médios
-451203.02.85Olexandr Aliyev8
-351322.06.83Adrian Pukanych9
----26.11.84Serhiy Pylypchuk13
-4-1019.06.83Yevgen Cheberyachko14
-4-128.10.83Taras Mikhalik17
-1-102.02.83Olexiy Godin18
-3-513.02.85Olexandr Maksymov19
---602.01.85Olexandr Sytnik20
-3-518.03.84Andriy Oberemko21

Avançados
-22625.11.85Maxym Feschuk7
2441312.01.85Artem Milevskiy10
243502.03.86Ruslan Fomin11
-1-111.05.84Ivan Kryvosheyenko16

Treinador
-4-1130.03.63Olexiy Mykhaylychenko
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Estatísticas dos jogadores

Netherlands
FSFJornada

654321JogadorNr.
Guarda-redes

-12090-90-90-Kenneth Vermeer1
--------Michel Vorm21
--------Remko Pasveer22

Defesas
----90-80(-)-Paul Verhaegh2
-12090-90-90-Gijs Luirink3
-741(+)-86(-)---Ramon Zomer4
-70(-)60(-)-90-90-Urby Emanuelson5
-12090-----Dwight Tiendalli16
-12090---90-Ron Vlaar17
--------Arnold Kruiswijk18
-5030(+)---44(-)-Edson Braafheid19

Médios
-12072(-)-90-90-Stijn Schaars6
-12089(-)-90-71(-)-Nicky Hofs8
-9190-90-46(+)-Ismaïl Aissati10
----4(+)-19(+)-Haris Medunjanin12
-46(-)90-22(+)---Demy de Zeeuw20

Avançados
-12090---90-Romeo Castelen7
-12090-90-90-Klaas Jan Huntelaar9
-2918(+)-68(-)-90-Daniël De Ridder11
----45(-)---Patrick Gerritsen13
----45(+)-10(+)-Collins John14
--------Fred Benson15
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Estatísticas dos jogadores

Ukraine
FSFJornada

654321JogadorNr.
Guarda-redes

-120(-)90-90-90-Andriy Pyatov1
-1(+)------Olexandr Rybka12
--------Yevgen Shirayev22

Defesas
-12090-90-90-Olexandr Romanchuk2
----11(+)---Mykola Ischenko3
--------Dmytro Nevmyvaka4
-12090-79(-)-90-Olexandr Yatsenko5
-12090-90-90-Dmytro Chygrynskiy6
-12090-90-90-Grigoriy Yarmash15

Médios
-6212(+)-90-10(+)-Olexandr Aliyev8
-58(-)67(-)---74(-)-Adrian Pukanych9
--------Serhiy Pylypchuk13
-12090-90-90-Yevgen Cheberyachko14
-12090-44(+)-90-Taras Mikhalik17
-101------Olexiy Godin18
-12090---90-Olexandr Maksymov19
--------Olexandr Sytnik20
--23(+)-90-16(+)-Andriy Oberemko21

Avançados
----60(-)-1(+)-Maxym Feschuk7
-19(-)90-90-89(-)-Artem Milevskiy10
-12078(-)-30(+)-80(-)-Ruslan Fomin11
----46(-)---Ivan Kryvosheyenko16
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Calendário e classificações do torneio

Fase final - Fase de grupos
ForaResCasaGrpData

BarcelosAlemanha0 - 1Sérvia e MontenegroGrp A23/05/06
BragaFrança0 - 1PortugalGrp A23/05/06
ÁguedaHolanda2 - 1UcrâniaGrp B24/05/06
AveiroDinamarca3 - 3ItáliaGrp B24/05/06
GuimarãesAlemanha3 - 0FrançaGrp A25/05/06
BarcelosSérvia e Montenegro0 - 2PortugalGrp A25/05/06
AveiroHolanda1 - 1DinamarcaGrp B26/05/06
ÁguedaUcrânia1 - 0ItáliaGrp B26/05/06
GuimarãesPortugal0 - 1AlemanhaGrp A28/05/06
BragaSérvia e Montenegro2 - 0FrançaGrp A28/05/06
AveiroItália1 - 0HolandaGrp B29/05/06
ÁguedaUcrânia1 - 2DinamarcaGrp B29/05/06

Meias-finais
ForaResCasaGrpData

BragaHolanda2-3 (aet)FrançaGrp01/06/06
AveiroSérvia e Montenegro0-0 (p)UcrâniaGrp01/06/06

PtosGSGMDEVJ
9060033França
3322013Sérvia e Montenegro
3312013Portugal
3412013Alemanha

PtosGSGMDEVJ
6341023Ucrânia
4441113Itália
4331113Holanda
2651203Dinamarca
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Informações gerais sobre a competição

Um novo nome será gravado no troféu do Campeonato da Europa de Sub-21, após a Holanda e a Ucrânia terem
ganho as respectivas meias-finais e garantido um lugar na grande final da prova, a disputar no Estádio do Bessa
Século XXI, no Porto, este domingo, a partir das 19h45. Na meia-final de quinta-feira, Nicky Hofs marcou por duas
vezes e Klaas Jan Huntelaar apontou o outro tento - uma "beleza", de acordo com o treinador Foppe de Haan - do
triunfo holandês, por 3-2, sobre a França, após prolongamento, em Braga. A partida de Aveiro pode até não ter
contemplado golos, mas a emoção e o drama estiveram presentes no embate em que a Ucrânia afastou a Sérvia e
Montenegro nas grandes penalidades, após 120 minutos em branco.

A Holanda foi designada a equipa da casa na grande final. Com tal, esta selecção irá usar a tradicional camisola
laranja (sujeito a aprovação), com calções brancos e meias azuis. Após disputar toda a competição com equipamento
amarelo, a Ucrânia vai agora usar camisola azul com calções e meias amarelas.

Árbitro: O sueco Martin Hansson é o árbitro nomeado para a final de domingo. Um dos seis árbitros escolhidos para
dirigir as 15 partidas realizadas em Portugal, Hansson foi recompensado pelas excelentes actuações no Portugal-Sérvia
e Montenegro e no Holanda-Itália. O juiz, de 35 anos, será assistido pelo compatriota Fredrik Nilsson e pelo inglês
Roger East. Outro inglês, Howard Webb, será o quarto árbitro.

Taça UEFA: Dez equipas estarão envolvidas no sorteio referente ao ranking Fair Play da UEFA, durante o intervalo
do encontro de domingo, com duas vagas em jogo para a primeira eliminatória da Taça UEFA de 2006/07. Os clubes
em causa foram designados pelas respectivas federações nacionais, após terminarem a época europeia de 2005/06
com um coeficiente superior a 8.0 no ranking de Fair Play da UEFA. O Allsvenskan club Gefle IF já garantiu um lugar
na Taça UEFA, uma vez que a Suécia ficou em primeiro lugar na tabela de bom comportamento.

A par de uma equipa da Eslovénia, as formações são: IFK Mariehamn (Finlândia), KSV Roeselare (Bélgica), JK
Jammeka Tartu (Estónia), FK Riga (Letónia), NAC Breda (Holanda), SK Brann (Noruega), FC Aarau (Suíça),
Haverfordwest County AFC (País de Gales), BV Borussia Dortmund (Alemanha). O coeficiente de "fair play" é baseado
em critérios tais como o jogo positivo, respeito pelo adversário, respeito pelo árbitro, comportamento dos adeptos e
dos dirigentes, bem como admoestações e expulsões.

Observadores: Existe um número limitado de ingressos disponíveis para observadores e representantes de clubes
que queiram assistir à final. Os interessados deverão enviar um e-mail o mais depressa possível para scouts@uefa.ch,
com o assunto "U21 Scout Ticket Request".

Bilhetes: Os adeptos que queiram assistir à final poderão comprar bilhetes nas respectivas bilheteiras, com os preços
a variar entre os cinco e os 15 euros.

Cerimónia de encerramento: Uma curta cerimónia irá anteceder o encontro entre a Holanda e a Ucrânia, com a banda
"rap" portuguesa Boss AC como MC.

Assistências recorde: O Campeonato da Europa de Sub-21 de Portugal tem tido um grande apoio do público. O
número de adeptos que passaram pelo torneio organizado no norte de Portugal atingiu a marca dos 160,592
espectadores após as meias-finais, bem mais do que os 111,000 no total de 2004, na competição que teve lugar na
Alemanha. Porém, a prova de 2004 teve 16 jogos, mais um que a deste ano, devido à supressão do jogo de apuramento
do terceiro classificado.
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As assistências em cada jogo foram as seguintes:
SCG v GER: 3,245 (Barcelos)
POR v FRA: 26,875 (Braga)
UKR v NED: 4,250 (Águeda)
ITA v DEN: 11,250 (Aveiro)
FRA v GER: 8,023 (Guimarães)
POR v SCG: 9,968 (Barcelos)
DEN v NED: 8,021 (Aveiro)
ITA v UKR: 6,873 (Águeda)
FRA v SCG: 8,585 (Braga)
GER v POR: 28,174 (Guimarães)
DEN v UKR: 5,784 (Águeda)
NED v ITA: 14,300 (Aveiro)
FRA v NED: 7,887 (Braga)
UKR v SCG: 17,357 (Aveiro)

Pascal Cornu, director de competições dos Sub-21 da UEFA, disse: "O povo português provou mais uma vez toda
a sua paixão pelo futebol, facto bem evidenciado nas assistências dos jogos". O director do torneio da Federação
Portuguesa de Futebol, João Morais, acrescentou: "Estamos todos muito excitados. A UEFA e nós próprios estamos
muito satisfeitos por termos atingidos estes números. Tratou-se de um grande desafio, até porque o torneio disputado
na Alemanha foi excelente, pleno de sucesso".

Números das transmissões televisivas: Os números das audiências televisivas internacionais continuam a
impressionar. A vitória da Holanda sobre a França atraiu um "share" de mercado de 32,8 por cento no canal holandês
Talpa, enquanto a transmissora servo-montenegrina, a B92, atraiu 2,3 milhões de telespectadores e um "share" de
mercado de 31 por cento (o seu habitual "share" é de 5,3 por cento), na derrota da sua equipa frente à Ucrânia, nas
grandes penalidades. A RAI 2 conseguiu cativar audiências impressionantes de cerca de quatro milhões de
espectadores por cada jogo dos transalpinos na fase de grupos. Em Portugal, a TVI conseguiu excelentes audiências
e "share" de mercado nos três encontros da selecção das quinas, com 2,3 milhões (60,1 por cento), 2,0 milhões
(56,9 por cento) e 1,9 milhões (58,4 por cento), respectivamente. Os "shares" de mercado em Portugal continuam
fortes, apesar do afastamento da turma portuguesa, com 28,2 por cento no Holanda-Itália.

Melhor em Campo: Os seguintes jogadores venceram o prémio de Melhor em Campo Carlsberg:
SCG v GER: Lukas Sinkiewicz (Alemanha)
POR v FRA: Jimmy Briand (França)
UKR v NED: Artem Milevskiy (Ucrânia)
ITA v DEN: Rasmus Würtz (Dinamarca)
FRA v GER: Rio Antonio Mavuba (França)
POR v SCG: Milan Stepanov (Sérvia e Montenegro)
DEN v NED: Thomas Kahlenberg (Dinamarca)
ITA v UKR: Giorgio Chiellini (Itália)
FRA v SCG: Lassana Diarra (França)
GER v POR: Nélson (Portugal)
DEN v UKR: Artem Milevskiy (Ucrânia)
NED v ITA: Daniël de Ridder (Holanda)
FRA v NED: Nicky Hofs (Holanda)
UKR v SCG: Andriy Pyatov (Ucrânia)

Melhor marcador: O dinamarquês Thomas Kahlenberg lidera com três golos apontados em outros tantos jogos. O
francês Bryan Bergougnoux aumentou o seu pecúlio para dois frente aos holandeses, mas, tal como com Kahlenberg,
a sua equipa foi já afastada. Os holandeses Klaas Jan Huntelaar e Nicky Hofs e os ucranianos Artem Milevskiy e
Ruslan Fomin marcaram ambos dois tentos e estão também na luta para destronar o líder dinamarquês. Dezasseis
jogadores já festejaram um golo, registando-se ainda dois autogolos - ambos apontados por Portugal.

"Fair Play": A Dinamarca lidera o ranking do "Fair Play", em vésperas da final.
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DEN: 8.095 (3 jogos)
UKR: 7.937 (4 jogos)
GER: 7.892 (3 jogos)
NED: 7.446 (4 jogos)
SCG: 7.357 (4 jogos)
FRA: 7.241 (4 jogos)
ITA: 7.238 (3 jogos)
POR: 6.916 (3 jogos)

Jogadores admoestados: Todos os cartões amarelos vistos pelos jogadores na fase de grupos não tiveram efeito
na fase a eliminar. Assim, e como nenhum jogador holandês ou ucraniano viu cartão vermelho na fase de grupos e
meias-finais, todos os atletas estão em condições de jogar a final de domingo. Dez holandeses foram admoestados
nos quatro jogos da equipa, Nicky Hofs e Klaas Jan Huntelaar duas vezes. Seis ucranianos viram o cartão amarelo,
Olexandr Romanchuk e Grygoriy Yarmash duas vezes.

Formato da competição: Foram feitos alguns ajustamentos ao formato da prova em relação aos regulamentos da
competição em 2004/06. Segundo deliberação do Comité Executivo da UEFA, em caso de empate nas meias-finais
e final, jogam-se mais 30 minutos (duas partes de 15'). Se o empate persistir, o jogo será decidido através de pontapés
da marca de grande penalidade.

Programa comercial: Este é o primeiro torneio no novo programa UEFA EUROTOP, sendo que os parceiros
comerciais para este evento integram dez patrocinadores globais, apoiados por quatro empresas portuguesas que
estão realizar tarefas promocionais para levar o evento até aos adeptos. Os dez patrocinadores globais são a Adidas,
Carlsberg, Coca-Cola, Continental, CTT, Ford, JVC, MasterCard, McDonald’s e o Montepio. A nível nacional, os
parceiros são a Sical, SportZone, TMN e Galp.

Caravana UEFA U21: com jogos, competições, insufláveis e música, visitou escolas em Braga e Aveiro na manhã
de quinta-feira. Mais tarde, ainda nesse dia, esteve presente no Estádio Municipal de Braga no Estádio Municipal de
Aveiro. A Caravana fará a paragem final no Estádio do Bessa Século XXI, no Porto, no domingo à tarde, após uma
passagem pelo centro da cidade durante a manhã.

Cobertura do uefa.com: O uefa.com, disponível em sete idiomas (inglês, francês, alemão, castelhano, italiano,
português e russo), oferece variados conteúdos acerca desta fase final do Europeu, desde entrevistas exclusivas a
notícias e informações para os adeptos, observadores e comunicação social internacional. Para esta competição, o
uefa.com disponibiliza o popular MatchCentre, de forma a proporcionar informação actualizada, ao vivo, dos jogos,
fornecendo-lhe os golos, estatísticas, reportagens, crónicas e notícias na hora. Será, igualmente, transmitido o relato
áudio de cada um dos 15 jogos.

Equipa do Torneio uefa.com: Na segunda-feira, o uefa.com irá publicar a Equipa do Torneio, escolhida pelos nossos
jornalistas presentes no norte de Portugal.

"Links" rápidos: Tem sido actualizado no uefa.com um guia diário de informação para os media, onde são indicadas
as horas a que se realizam as conferências de imprensa e os treinos. Poderá aceder a este guia clicando aqui.
Encontre aqui as moradas de cada um dos hotéis onde as equipas estão instaladas. A informação para os observadores
está disponível aqui.
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Árbitros e delegados

Martin Hansson (SWE)Árbitro
Fredrik Nilsson (SWE), Roger East (ENG)Árbitros assitentes
Howard Webb (ENG)Quarto árbitro
Heinz Fahnler (AUT)Delegado da UEFA
Jaap Uilenberg (HOL)Observador
Alexis Dedes (GRE)Assessor de Imprensa da UEFA

Árbitro

UEFAUNDER21DNNac.Nome
15306.04.1971SWEMartin Hansson

Embates anteriores em Campeonatos da Europa de Sub-21 entre estas duas equipas
LocalResJogoFaseComp.Data
Aveiro1-0Holanda-ItáliaGr. FFSUB2129.05.2006

Europeu de Sub-21 Outros Jogos
LocalResJogoFaseComp.Data
Ostrava1-2*(3-4)República Checa-SuíçaPOffSUB2119.11.2003
Barcelos0-2Portugal-Sérvia e MontenegroGr. FFSUB2125.05.2006

Outros Jogos
LocalResJogoFaseComp.Data
Durham1-2Alemanha-BélgicaGr. FFSUB1622.04.2001
Barnsley3-1Escócia-FinlândiaGr. FFSUB1625.04.2001
York0-0Rússia-HolandaGr. FFSUB1627.04.2001
Durham4-1Croácia-InglaterraPOff 3ºSUB1606.05.2001
Heerenveen6-1SC Heerenveen-FHK Liepajas Metalurgs2ªUIC07.07.2001
Tiraspol1-2FC Sheriff-RSC Anderlecht2ªPEUCL01.08.2001
Zemun1-0Sérvia e Montenegro-BélgicaPrelim.SUB1907.11.2001
St Gallen1-1FC St. Gallen-Willem II2ªUIC13.07.2002
Nova Gorica1-3NK Gorica-AFC Rapid BucurestiPré-el.UCUP29.08.2002
Bordéus6-0FC Girondins de Bordeaux-FK Matador

Púchov
1ªUCUP17.09.2002

Beltinci1-4Escócia-Sérvia e Montenegro1ªPESUB1923.10.2002
Murska Sobota1-4Sérvia e Montenegro-Eslovénia1ªPESUB1925.10.2002
Zurique1-1Grasshopper-Club-PAOK FC2ªUCUP14.11.2002

2-1Estónia-Canadá1ªPart.29.03.2003
Kostanay1-0FC Tobol Kostanay-K. Sint-Truidense VV2ªUIC12.07.2003
Teplice1-0FK Teplice-1. FC Kaiserslautern1ªUCUP16.10.2003
Viena3-0FK Austria Wien-FC Illychivets Mariupil2ªPEUCUP26.08.2004
Ventspils1-1FK Ventspils-Amica Sport1ªUCUP16.09.2004
Beveren0-3KSK Beveren-SL BenficaGr.UCUP02.12.2004
Belgrade2-2FK Partizan-FC Dnipro Dnipropetrovsk1/16UCUP16.02.2005
Minsk1-1Bielorrússia-EslovéniaPré-el.Mundial04.06.2005
Hamar2-1Noruega-Suíça1ª16.08.2005
Olomouc4-1República Checa-ArméniaPré-el.Mundial07.09.2005
Turim3-0Juventus-SK Rapid WienGr.UCL27.09.2005
Cardiff2-0País de Gales-AzerbaijãoPré-el.Mundial12.10.2005
Belgrade3-1FK Crvena Zvezda-AS RomaGr.UCUP01.12.2005
Berna1-0FC Thun-Hamburger SV1/16UCUP16.02.2006
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Legenda

Competições
ECCC: Taça dos Clubes Campeões Europeus/UEFA Champions League
UCUP: Taça UEFA
UCWC: Taça dos Vencedores de Taças
SCUP: SuperTaça Europeia
UIC: Taça Intertoto
EURO: Campeonato da Europa
U21: Campeonato da Europa de Sub-21
WC: Campeonato do Mundo
CONFCUP: Taça das Confederações
FRIE: Jogos particulares de selecções
U21 FRIE: Jogos particulares de selecções de Sub-21

Fases das competições
F: Final
FT: Fase final
GS: Fase de grupos
GS1: Primeira fase de grupos
GS2: Segunda fase de grupos
KO1: Primeira eliminatória
PO: Play-off(s)
PR: Pré-eliminatória
QF: Quartos-de-final
QR: Qualificação
QR1: Primeira pré-eliminatória
QR2: Segunda pré-eliminatória
QR3: Terceira pré-eliminatória
R1: Primeira eliminatória
R2: Segunda eliminatória
R3: Terceira eliminatória
R4: Quarta eliminatória
SF: Meias-finais
1/8: Oitavos-de-final
1/16: 16-avos-de-final
1st: Primeira mão
2nd: Segunda mão
3P: Jogo de atribuição dos 3º e 4º lugares
5P: Jogo de atribuição dos 5º e 6º lugares
7P: Jogo de atribuição dos 7º e 8º lugares
8P: Jogo de atribuição do 8º lugar
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Outras abreviaturas
AP: Presenças
Comp: Competição
D: Empate
DoB: Data de nascimento
GA: Golos sofridos
GF: Golos marcados
L: Derrota
Nat: Nacionalidade
No: Número
Pld: Jogos disputados
Pos: Posição
Pts: Pontos
R: Expulso (cartão vermelho)
Res: Resultado
W: Vitória
Y: Admoestado (cartão amarelo)
Y/R: Expulso (cartão amarelo, seguido de vermelho)

NOTA: Estatísticas totais
Os números totais de golos marcados incluem também os resultantes de decisões disciplinares (ex. jogos suspensos
ou cancelados quando é determinado um resultado de 3-0). Os golos marcados não incluem as tentativas
bem-sucedidas no desempate através de pontapés da marca de grande penalidade.

NOTA: Lista de jogadores
A lista de jogadores é ordenada pela posição e, depois, pelo número
1: U21 - Número de presenças e golos marcados nas fases de apuramento e final do Campeonato da Europa de
Sub-21 de 2004-06.
2: U21 - Número de presenças e golos marcados na fase final do Campeonato da Europa de Sub-21 de 2004-06.

LEGENDA: Lista de acções disciplinares
A actual situação disciplinar da competição.
*: Falha o jogo seguinte se vir cartão amarelo
#: Suspenso por, pelo menos, um jogo
+: Suspenso provisoriamente
R: Expulso (cartão vermelho)
S: Suspenso
Y: Admoestado (cartão amarelo)
Y/R: Expulso (cartão amarelo, seguido de vermelho)
R*: Expulso (cartão vermelho) durante a competição
S*: Suspenso por ter visto cartões amarelos durante a prova
Y*: Admoestado (cartão amarelo) na Taça UEFA
Y/R*: Expulso (cartão amarelo, seguido de vermelho) durante a prova
Nota: A lista disciplinar é destinada à comunicação social. É distribuída às equipas participantes apenas para efeitos
informativos, pelo que não tem qualquer valor legal. No caso de existir alguma discrepância, apenas a correspondência
endereçada directamente às equipas será considerada como oficial.

LEGENDA: Estatísticas de jogadores
(-): Assinala um jogador substituído
(+): Assinala um suplente que entrou no jogo
(*): Assinala um jogador expulso
(+/-): Assinala um suplente lançado no jogo e posteriormente substituído
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NOTA: Árbitros
1: U21 - Número total de jogos dirigidos no Campeonato da Europa de Sub-21, incluindo os encontros da fase de
qualificação. Os desafios em que o juiz tenha sido quarto árbitro não estão incluídos nestes dados estatísticos. Estas
são as estatísticas oficiais, consideradas válidas para os boletins de comunicação dos árbitros na competição.

2: UEFA - Número de jogos dirigidos em todas as competições da UEFA, incluindo os encontros da fase de qualificação.
Os desafios em que o juiz tenha sido quarto árbitro não estão incluídos nestes dados estatísticos. Estas são as
estatísticas oficiais, consideradas válidas para os boletins de comunicação dos árbitros na competição.

Actualizado em 3.6.2006 20:23:41CET pt.uefa.com
23

HOLANDA - UCRÂNIA
DOSSIER DE IMPRENSA


