
PATROCINADORES OFICIAIS DO APURAMENTO

QUALIFICAÇÃO EUROPEIA - ÉPOCA 2016/18
DOSSIERS DE IMPRENSA

Ucrânia

NSK Olimpiyskyi - Kiev
segunda-feira, 9 de Outubro de 2017

20.45CET (21.45 Hora local)
Grupo I - Jornada 10 Croácia

Última actualização 18/03/2019 16:52CET

1

Treinadores 2
Legenda 3

https://intl.alipay.com/open/index.htm
http://www.booking.com/index.html?aid=1549625&label=UEFA-direct-navtab_eq&lang=pt
http://global.hisense.com/
http://en.volkswagen.com/en.html


Treinadores
Andriy Shevchenko
Data de nascimento: 29 de Setemnro de 1976
Nacionalidade: Ukrainian
Carreira como jogador: FC Dynamo Kyiv (duas vezes), AC Milan (duas vezes), Chelsea FC
Carreira como treinador: Ucrânia (adjunto), Ucrânia

•  Shevchenko  teve  um fenomenal  arranque  de  carreira  no  Dynamo Kyiv,  clube  ao  qual  chegou  ainda  em criança,
conquistando cinco título de campeão da Ucrânia e contribuindo com 60 golos no escalão principal do futebol do seu
país,  incluindo 18 em 1998/99, época em que se sagrou melhor marcador;  nessa mesma temporada foi  também o
goleador máximo da UEFA Champions League, com dez golos na caminhada do Dynamo até às semi-finais.

• Assinou pelo Milan em Julho de 1999 e depressa se afirmou, terminando como melhor marcador da Serie A logo na
temporada de estreia (tornando-se no primeiro estrangeiro a lograr tal  feito)  com 24 golos,  registo que igualaria na
temporada seguinte e, depois, em 2003/04, época em que voltou a ajudar o Milan a conquistar o Scudetto; venceu a
Bola de Ouro em Dezembro de 2004, prémio que juntou a seis de Futebolista Ucraniano do Ano.

•  Venceu  a  UEFA  Champions  League  com os  "rossoneri"  em 2003,  apontando  o  penalty  decisivo  na  final,  ante  a
Juventus, fechando assim com nota positiva uma temporada marcada por lesões; contudo, falhou depois o penalty
decisivo na final de 2005, contra o Liverpool FC.

• Deixou o Milan em 2006, depois de 127 golos na Serie A e 38 na Europa pelo clube milanês, mas a mudança para
o Chelsea não correu da melhor forma e regressou ao Milan para uma nova passagem, por empréstimo, pelo clube,
em 2008/09, desta vez sem sucesso; regressou ao Dynamo um ano mais tarde.

• De longe o melhor marcador da história da selecção da Ucrânia, capitaneou a sua selecção até aos quartos-de-final
do Mundial de 2006 e tornou-se no primeior jogador a atingir as 100 internacionalizações pela Ucrânia, em Outubro
de 2010. Bisou numa famosa vitória sobre a Suécia no UEFA EURO 2012, na sua despedida internacional; depois de
uma  curta  passagem  pela  política,  foi  nomeado  treinador-adjunto  de  Mykhaylo  Fomenko  na  selecção  da  Ucrânia,
assumindo o cargo de seleccionador principal após o UEFA EURO 2016.

Ante Čačić
Data de nascimento: 29 de Setembro de 1953
Nacionalidade: Croata
Carreira como jogador: NK Prigorje Markuševac 
Carreira como treinador: NK  Dubrava,  NK  Inter  Zaprešić  (three  times),  NK Osijek,  NK  Zadar,  NK Slaven  Belupo
(duas  vezes),  GNK  Dinamo  Zagreb,  NK  Radnik  Sesvete,  NK  Maribor,  NK  Kamen  Ingrad,  NK  Lokomotiva  Zagreb
(duas vezes), NK Croatia Sesvete, Croácia Sub-21 (adjunto), Líbia (adjunto), Croácia

• Licenciado pela escola de treinadores da Universidade de Zagreb, Čačić foi um dos primeiros dez técnicos croatas
a receber a Licença Pro da UEFA; iniciou o percurso de treinador nos escalões secundários, no Prigorje Markuševac,
onde também jogou.

• Passou depois grande da carreira no escalão principal do futebol croata, no qual colocou ainda o Dubrava e o Inter
Zaprešić.

• Ganhou visibilidade no comando do Dínamo Zagreb; contratado em Dezembro de 2011, conquistou a "dobradinha"
e levou o clube à fase de grupos da UEFA Champions League 2012/13. Saiu em Novembro de 2012.

• Entre 1994 e 1998, desempenhou as funções de treinador-adjunto dos Sub-21 da Croácia e, de 2003 a 2006, foi
adjunto do compatriota Ilija Lončarević na selecção da Líbia.

•  Em 2013, levou o Maribor à fase de grupos da UEFA Europa League; mais recentemente,  esteve na liderança o
Lokomotiva,  equipa  que  colocou  nas  pré-eliminatórias  da  UEFA  Europa  League  2015/16.  Assumiu  o  leme  da
selecção nacional croata em Setembro de 2015, guiando-a ao UEFA EURO 2016, onde atingiu os oitavos-de-final,
fase na qual foi afastada por Portugal, que acabaria por vencer a prova.

2

Ukraine - Croatia Segunda-feira 9 Outubro 2017 - 20.45CET (21.45 Hora local)
Dossier de Imprensa NSK Olimpiyskyi, Kiev



(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
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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