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Resultados e classificações
Execption in
[/insideuefa/mediaservices/presskits/womenschampionsleague/season=2018/round=2000912/day=16/session=1/match=2023928/chapters/fix

Slot [] 

ExceptionInfo [Error executing child request for /code/PressKits/fixturesAndResults.aspx.]

Inner Exception [Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.]
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Legenda
:: Plantel
Nº: número
DN: data de nascimento
Qual: qualificação
FF: fase final
Jgs: jogos
Gls: golos
QUWCL: qualificação da UEFA Women's Champions League 
UWCL: UEFA Women's Champions League
Total UEFA: Todos os jogos disputados na UEFA Women's Champions League, incluindo qualificação

:: Árbitros
UEFA: Total de jogos dirigidos em todas as competições da UEFA, incluindo pré-eliminatórias. Jogos em que o
árbitro desempenhou as funções de quarto-árbitro não estão incluídos nesta estatística. Estas são as estatísticas
oficiais consideradas válidas para comunicar registos oficiais na competição.

:: Estatísticas do grupo/Calendário do torneio
Pos: posição
Jgs: jogos
V: vitórias
E: empates
D: derrotas
GM: golos marcados
GS: golos sofridos
Pts: pontos

:: NOTA: Estatísticas de sempre
O total de golos inclui resultados derivados de decisões disciplinares administrativas (ou seja, jogos não concluídos
nos quais é determinado o resultado de 3-0). O total de golos não inclui os penalties convertidos nos desempates por
pontapés da marca de grande penalidade.

Competições
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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