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Treinadores
Gianni De Biasi
Data de nascimento: 16 Junho 1956
Nacionalidade: Italiana
Carreira como jogador: Treviso FC, FC Internazionale Milano, AC Reggiana 1919, Pescara Calcio, Brescia Calcio,
US Città di Palermo, Vicenza Calcio, Bassano Virtus 55 ST
Carreira como treinador: FC Pro Vasto, Carpi FC 1909, Cosenza Calcio, SPAL 1907, Modena FC, Brescia Calcio,
Torino FC (três vezes), Levante UD, Udinese Calcio, Albânia

• Foi estagiário como treinador de academia e orientou equipas das divisões mais baixas do futebol italiano antes de
conseguir estatuto com duas subidas consecutivas no Modena – levando a equipa da terceira divisão à Série A, em
2002. Terminou com uma ausência de 38 anos do escalão principal.

•  Ajudou o Modena a sobreviver na primeira época entre a elite antes de transferir-se para o Brescia,  onde esteve
dois anos antes de uma tumultuosa passagem, em 2005, pelo Torino.

•  Ajudou  o  Torino  a  reerguer-se  após  ter  declarado  falência  e  excedeu  todas  as  expectativas  ao  conduzi-lo  de
regresso à Serie A logo na sua primeira época, mas foi substituído por Alberto Zaccheroni apenas três dias antes do
arranque da temporada seguinte. Voltou ao comando técnico da equipa sete meses depois, levando os "granata" à
manutenção.

•  Passou 2007/08 no Levante,  tendo sido bastante elogiado apesar da descida.  Regressou, então, ao Torino,  para
uma terceira  passagem a cinco jogos do final  da época,  tendo,  uma vez mais,  salvo  a  equipa de uma descida de
divisão.  Demitido no Dezembro seguinte,  esteve dois meses na Udinese na época de 2009/10, antes de encontrar
uma maior estabilidade como seleccionador da Albânia.

• Médio com alguma experiência na Serie A, De Biasi foi nomeado em Dezembro de 2011 como sucessor de Josip
Kuže. Em Novembro de 2013, assniou um contrato que expirará no final da fase de apuramento para o UEFA EURO
2016, prova para a qual conseguiu apurar a equipa pela primeira vez. A Albânia falhou por muito pouco a passagem
aos oitavos-de-final em França, depois de uma memorável vitória sobre a Roménia no seu derradeiro jogo na fase de
grupos.

Elisha Levy
Data de nascimento: 18 de Novembro de 1957
Nacionalidade: Israelita
Carreira como jogador: Hapoel Beit She'an FC (por duas vezes), Maccabi Haifa FC, Maccabi Petach-Tikva FC
Carreira  como treinador: Hapoel  Beit  She'an  FC (por  duas  vezes),  Maccabi  Herzliya  FC,  Hapoel  Tzafririm  Holon
FC, Hapoel Ironi Rishon LeZion FC, Hapoel Kfar-Saba FC (por duas vezes), FC Ashdod, Bnei Sakhnin FC, Maccabi
Haifa FC

• Elisha Levy é um dos treinadores mais experientes de Israel e terá vivido o ponto mais alto da sua carreira no início
da época de 2009/10, quando levou o Maccabi Haifa FC a um lugar na fase de grupos da UEFA Champions League.

• Levy começou a jogar aos 11 anos, no clube da sua terra, o Hapoel Beit She'an FC, fazendo a estreia pela equipa
principal em 1974. O médio transferiu-se para o Maccabi Haifa em 1982 e, na época seguinte, assinou pelo Maccabi
Petach-Tikva  FC,  onde  passou  quatro  anos.  Regressou  ao  Beit  She'an  em 1989,  onde  colocou  um ponto  final  na
carreira.

• Levy assumiu imediatamente o papel de treinador, fazendo o clube subir da terceira à primeira divisão em apenas
dois anos, entre 1993 e 1994. Evitou a descida no último dia da época de 1994/95 ao bater o Maccabi Haifa, por 3-2,
um triunfo que impediu aquele que viria a ser o seu futuro clube de conquistar o título.

•  Levy orientou vários emblemas, destacando-se no comando do Hapoel  Ironi  Rishon LeZion FC e do FC Ashdod,
levando este ao quarto lugar na Premier League israelita em 2001.

• Conseguiu fazer subir ao escalão principal o Hapoel Kfar-Saba FC (2005) e o Bnei Sakhnin FC (2007), resultados
que  levaram ao  convite  para  treinar  o  Maccabi  Haifa  em 2008.  Levy  teve  sucesso  imediato  e,  na  primeira  época,
levou o clube ao título e à fase de grupos da UEFA Champions League na temporada seguinte.

• Saiu após vencer o segundo título pelo Maccabi Haifa, ficando três épocas no Hapoel Beer Sheva. Foi confirmado
como seleccionador de Israel no dia 20 de Abril de 2016, assumindo o cargo anteriormente ocupado por Eli Gutman.
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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
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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