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Treinadores
Pierangelo Manzaroli
Data de nascimento: 25 de Março de 1969
Nacionalidade: San Marino
Carreira como jogador: SS Cosmos, SP Cailungo, San Marino Calcio, SS Pennarossa
Carreira como treinador: SS Pennarossa, AC Libertas, San Marino Sub-15, San Marino Sub-21, San Marino

• Após ter iniciado a carreira no campeonato local,  o médio teve uma passagem de dois anos proveitosa pelo San
Marino  Calcio,  na  quarta  divisão  italiana,  antes  de  regressar  ao  país-natal  para  representar  o  Pennarossa,  onde
começou  a  trabalhar  como treinador  em 2006/07,  levando  a  equipa  à  conquista  do  campeonato  na  sua  época  de
estreia.

• Internacional por San Marino em 38 ocasiões, entre 1991 e 2001, Manzaroli deixou o Pennarossa no final da época
2006/07  para  rumar  ao  AC Libertas,  e  liderou  a  sua  equipa  a  um histórico  empate  a  um frente  aos  irlandeses  do
Drogheda United FC, numa partida da Taça UEFA em 2007/08.

• Depois,  Manzaroli  alcançou mais um feito digno de registo quando orientou uma equipa de San Marino na ronda
preliminar da edição 2008/09 da Taça das Regiões, antes de ser nomeado treinador da selecção Sub-21, em 2010.

• Dirigiu a selecção Sub-21 que somou alguns resultados surpreendentes na fase de qualificação para o Campeonato
da Europa Sub-21 – entre eles um empate com a Grécia (edição de 2013), em Junho de 2012, e uma vitória por 1-0
sobre o País de Gales (edição de 2015), em Setembro de 2013 – antes de ser escolhido para substituir Giampaolo
Mazza, treinador de longa data da selecção principal, em 2014.

Lars Lagerbäck
Data de Nascimento: 16 de Julho de 1948
Nacionalidade: Sueco
Carreira de jogador: Alby FF, Gimonäs CK
Carreira de treinador: Kilafors IF,  Arbrå BK, Hudiksvalls  ABK, Suécia (camadas jovens),  Suécia,  Nigéria,  Islândia,
Noruega 

• Jogador de escalões secundários, Lagerbäck iniciou a sua carreira de treinador em 1977 no Kilafors, começando a
trabalhar  com  a  Federação  Sueca  de  Futebol  (SvFF)  como  técnico  das  selecções  jovens  após  passagens
pelo comando de outros dois clubes modestos, o Arbrå e o Hudiksvall.  Treinou a selecção de sub-21 e a selecção
"B" até Tommy Söderberg o convidar para adjunto da selecção principal em 1998.

• Söderberg e Lagerbäck comandaram a selecção da Suécia em conjunto a partir de 2000, garantindo apuramentos
para as fases finais do UEFA EURO 2000 e do Campeonato do Mundo de 2002 e levaram a equipa até aos quartos-
de-final do UEFA EURO 2004; após a saída de Söderberg, Lagerbäck orientou sozinho a selecção sueca no Mundial
de 2006 e no UEFA EURO 2008.

•  Deixou o cargo depois de não ter  conseguido guiar  o seu país à fase final  do Mundial  de 2010, mas acabou por
estar no torneio ao leme da Nigéria.

• Foi nomeado seleccionador da Islândia em Outubro de 2011 e levou a equipa ao "play-off" de apuramento para o
Campeonato do Mundo de 2014, onde foi  derrotada pela Croácia.  Assinou depois um novo contrato que implicava
passar as rédeas ao adjunto Heimir Hallgrímsson no final da campanha para o UEFA EURO 2016 e levou o país a
disputar pela primeira veza a fase final de uma grande competição internacional.

• A Islândia foi uma das equipas sensação em França, deixou pelo caminho a Inglaterra e chegou até aos quartos-de-
final, onde foi batida pelos anfitriões. Lagerbäck decidiu regressar ao activo em Fevereiro de 2017 e assumir o cargo
de seleccionador da Noruega.
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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

-: 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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