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Treinadores
Koldo Alvarez
Data de nascimento: 4 de Setembro de 1970
Nacionalidade: Andorrenho
Carreira como jogador: Club Atlético de Madrid, CD Toledo, UD Salamanca, FC Andorra (duas vezes), CF Balaguer
Carreira como treinador: Selecção de Andorra

• Guarda-redes suplente no Atlético, Koldo ascendeu à equipa principal vindo dos escalões de formações do clube e
venceu a Taça de Espanha pelos "colchoneros" em 1991/92.

• Deixou a capital espanhola à procura de jogar com mais regularidade e actuou pelo Toledo antes de participar na
promoção do Salamanca à segunda divisão, em 1993/94.

• Assinou pelo FC Andorra no Verão de 1994, dividindo o tempo entre jogar na equipa principal e treinar as selecções
Sub-17, Sub-19 e Sub-21 do país.

• Internacional  em 79 ocasiões por Andorra, realizou o derradeiro encontro pela selecção depois da derrota de 6-0
frente  a  Inglaterra,  em Wembley,  em Junho  de  2009,  tendo  sido  eleito  o  melhor  jogador  da  nação  nos  últimos  50
anos pela Federação de Futebol de Andorra.

• Menos de um ano depois de pendurar as luvas, assumiu o comando técnico da selecção principal de Andorra, em
Fevereiro de 2010, na sequência da saída de David Rodrigo, responsável pela equipa desde 1999; não conseguiu,
porém, melhor do que dois últimos lugares nos respectivos grupos de qualificação para o UEFA EURO 2012 e para o
Mundial de 2014. A situação voltou a repetir-se no apuramento para o UEFA EURO 2016, embora Andorra tenha aí
conseguido marcar quatro golos - o seu melhor registo de sempre na prova.

Bernd Storck
Data de nascimento: 25 de Janeiro de 1963
Nacionalidade: Alemã
Carreira como jogador: VfL Bochum 1848, BV Borussia Dortmund
Carreira como treinador: VfB Stuttgart (adjunto), Hertha BSC Berlin (adjunto), VfL Wolfsburg (adjunto), FK Partizan
(adjunto), BV Borussia Dortmund (adjunto), FC Almaty, Cazaquistão (Sub-21), Cazaquistão, Olympiacos FC (equipas
jovens), Sub-21 da Hungria, Hungria

• Estreou-se na Bundesliga ao serviço do Bochum com 19 anos e passou duas épocas no clube antes de ingressar
no Dortmund, rival local, em 1983. Presença regular na defesa do Dortmund durante as seis temporadas seguintes,
ajudou-o a vencer a Taça da Alemanha na sua última época, em 1988/89; terminou a carreira de jogador com oito
golos em 171 jogos da Bundesliga.

•  Formou  equipa  técnica  com  o  reputado  técnico  alemão  Jürgen  Röber  e  foi  seu  adjunto  no  Estugarda,  Hertha,
Wolfsburgo,  Partizan  e  Dortmund.  Partiu  para  o  estrangeiro  a  meio  do  ano  de  2008  para  orientar  o  Almaty,  da
primeira divisão do Cazaquistão. Em simultâneo, foi nomeado para os Sub-21 do Cazaquistão.

•  Foi  escolhido para treinar  interinamente  a selecção principal  do Cazaquistão após a demissão do holandês Arno
Pijpers,  em  Agosto  de  2008.  Perdeu  por  5-1  seu  primeiro  jogo,  frente  à  Inglaterra,  em  Wembley,  na  fase  de
qualificação para o Mundial 2010. Mais tarde ficou no cargo com carácter permanente.

• No entanto, Storck seria demitido em Outubro de 2010, após quatro derrotas, no início da qualificação para o UEFA
EURO 2012 e orientou o Olympiacos na fase de grupos da edição inaugural da UEFA Youth League, em 2013/14.

• Em Julho de 2015 assumiu os destinos da Hungria após ter guiado a formação de Sub-20 ao Mundial da categoria
no mês anterior, tendo terminado com a espera de 44 anos por uma presença num Campeonato da Europa, ao levar
a melhor sobre a Noruega no "play-off". Levou os magiares até aos oitavos-de-final em França, fase em que foram
derrotados pela Bélgica.

2

Andorra - Hungary Sexta-feira 9 Junho 2017 - 20.45CET (20.45 Hora local)
Dossier de Imprensa Estadi Nacional, Andorra la Vella



(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

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

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

Legenda
Competições

Outras abreviaturas

Estatísticas

Plantel
D: Informação disciplinar
*: Falha jogo seguinte se admoestado
S: Suspenso
Global: Número total de presenças na fase final do Campeonato da Europa de Sub-21
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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