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Treinadores
Dick Advocaat
Data de nascimento: 27 de Setembro de 1947 
Nacionalidade: Holandês
Carreira como jogador: ADO Den Haag (duas vezes), Roda JC, VVV Venlo, Chicago Sting, Sparta Rotterdam, K.
Berchem Sport, FC Utrecht 
Carreira como treinador: DSVP, HFC Haarlem, FC Dordrecht, Holanda (duas vezes), PSV Eindhoven, Rangers FC,
VfL Borussia Mönchengladbach, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, FC Zenit St. Petersburg, Bélgica, Rússia,
Sérvia, Sunderland, Holanda (adjunto), Fenerbahçe SK

• Médio lutador, a sua carreira como jogador durou 18 anos e incluiu três épocas no campeonato norte-americano,
com a camisola do Chicago Sting.

•  Foi  treinador-adjunto  de  Rinus  Michels  em  dois  períodos  na  selecção  holandesa,  onde  ganhou  a  alcunha  de
'Pequeno General'.  Depois,  assumiu ele próprio o comando técnico da selecção "laranja"  no Mundial  de 1994, nos
Estados Unidos, onde atingiu os quartos-de-final.

• Venceu a Taça da Holanda e a Eredivisie ao serviço do PSV (1995-98) antes de se transferir para a Escócia, onde
conquistou  a  "tripla"  interna  na  primeira  de  quatro  épocas  coroadas  de  sucesso  com  o  Rangers.  Regressou  à
selecção  holandesa  pela  segunda  vez,  que  conduziu  às  meias-finais  do  UEFA  EURO  2004™.  Dois  anos  depois,
treinou a Coreia do Sul no Mundial.

•  Desfrutou  de  um  regresso  bem-sucedido  ao  futebol  de  clubes,  ao  serviço  dos  russos  do  Zenit,  com  quem
conquistou  a  Premier-Liga  em  2007  e  a  Taça  UEFA  –  onde  bateu  o  Rangers,  seu  antigo  clube  –  e  a  SuperTaça
Europeia em 2008. Saiu em Agosto de 2009, sendo escolhido para treinador da Bélgica dois meses depois e antes
de chegar a acordo com o AZ Alkmaar para orientar a equipa holandesa até ao final da temporada.

• Assumiu o comando da selecção da Rússia em Maio de 2010, tendo garantido o apuramento para a fase final do
UEFA EURO 2012, com uma goleada por 6-0 sobre Andorra a fechar a qualificação. Em Abril  de 2012 anunciou a
sua decisão em deixar a formação russa após a fase final do Europeu e, mais tarde, chegou a acordo para regressar
ao PSV.

• Regressou a Alkmaar em Outubro de 2013 para uma breve passagem pelo leme do AZ, até Julho de 2014, data em
que  foi  confirmado  como  novo  seleccionador  da  Sérvia.  No  ano  seguinte  ajudou  a  evitar  a  despromoção  do
Sunderland  mas  um mau  arranque  em 2015/16  ditou  o  seu  afastamento  do  clube  inglês.  Foi  adjunto  na  selecção
holandesa antes de rumar ao Fenerbahçe a 17 de Agosto. No mês seguinte de Maio, sucedeu a Danny Blind como
seleccionador da Holanda, na sua terceira passagem pela selecção "laranja".

Chris Coleman
Data de nascimento: 10 de Junho de 1970
Nacionalidade: Galesa
Carreira como jogador: Manchester City FC, Swansea City AFC, Crystal Palace FC, Blackburn Rovers FC, Fulham
FC
Carreira como treinador: Fulham FC, Real Sociedad de Fútbol, Coventry City FC, Larissa FC, País de Gales

• Defesa sólido, Coleman foi  formado no Manchester City,  mas começou a carreira sénior no clube da sua cidade-
natal, o Swansea City, onde conquistou a Taça do País de Gales em 1989 e 1991.

•  Somou  a  primeira  de  32  internacionalizações  por  Gales  quando  representava  o  Crystal  Palace,  por  quem
ocasionalmente  jogou  como  ponta-de-lança,  antes  de,  em  1995,  ingressar  no  então  campeão  inglês  Blackburn
Rovers, onde passou duas épocas marcadas por lesões.

•  A  sua  carreira  de  jogador  terminou  em  2001,  quando  representava  o  Fulham,  após  ter  partido  uma  perna  num
acidente de viação, mas passou a fazer parte do quadro de treinadores do clube, onde assumiu o cargo de técnico
principal em 2003, após um período bem-sucedido como treinador interino.

• Após deixar o Fulham, em 2007, Coleman rumou ao estrangeiro, primeiro para orientar a Real Sociedad e depois o
Larissa, com uma passagem pelo Coventry City pelo meio.

•  Contratado  como  seleccionador  de  Gales  em  Janeiro  de  2012,  após  a  morte  de  Gary  Speed,  seu  antigo
companheiro de equipa, Coleman renovou contrato em Novembro de 2013, por mais dois anos, com o objectivo de
dirigir  a  selecção  durante  a  fase  de  apuramento  para  o  UEFA  EURO  2016,  competição  para  a  qual  garantiu  a
qualificação -  o primeiro grande torneio desde 1958. Em França o País de Gales fez história,  ao chegar às meias-
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finais, o seu melhor registo de sempre em grandes competições.
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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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