
PATROCINADORES OFICIAIS DO APURAMENTO

QUALIFICAÇÃO EUROPEIA - ÉPOCA 2016/18
DOSSIERS DE IMPRENSA

Finlândia

Tampere Stadion - Tampere
domingo, 11 de Junho de 2017
18.00CET (19.00 Hora local)

Grupo I - Jornada 6 Ucrânia
Última actualização 18/03/2019 16:55CET

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
Markku Kanerva
Data de nascimento: 24 de Maio 1964
Nacionalidade: Finlandesa
Carreira como jogador: HJK Helsinki (duas vezes), IF Elfsborg, Finnairin Palloilijat
Carreira  como treinador: HJK  Helsinki  (adjunto),  FC  Viikingit,  Sub-21  da  Finlândia,  Finlândia  (adjunto),  Finlândia
(interino, duas vezes), Finlândia

•  Antigo  defesa,  Markku  Kanerva  começou  a  carreira  no  clube  da  sua  cidade,  o  HJK,  tendo  ganho  cinco  títulos
nacionais e três Taças da Finlândia durante duas passagens, tendo regressado quatro anos de se retirar, em 1998,
depois de uma primeira passagem entre 1983 e 1990.

• Disputou cinco jogos na edição de 1998/99 da UEFA Champions League pelo HJK e passou também pelos suecos
do Elfsborg e pelos finlandeses do FinnPa; marcou um golo em 59 partidas pela Finlândia.

•  Iniciou  o  percurso  de  treinador  como adjunto  no  HJK antes  de  ter  comandado,  por  pouco  tempo,  o  Viikingit,  em
2003, entrando no ano seguinte para os quadros técnicos da Federação Finlandesa de Futebol (SPL-FBF).

•  Treinou os Sub-21 da Finlândia entre 2004 e 2009, o que lhe valeu o reconhecimento como treinador do ano da
Finlândia em 2008, depois de fazer história ao colocar a equipa pela primeira vez numa fase final de um Campeonato
da Europa de Sub-21 da UEFA, em 2009.

• Adjunto da selecção principal da Finlândia entre 2010 e 2016, Kanerva assumiu o cargo de forma interina em 2011
e 2015, tendo passado a seleccionador a tempo inteiro quando substituiu Hans Backe em Dezembro de 2016.

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.
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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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