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A ORIGEM DE TUDO
Em 1986, ano da copa do Mundo no México, um pequeno grupo
de apenas 04 adolescentes, apaixonados pelo Futebol de Mesa ou
simplesmente Futebol de Botão, começava a escrever a primeira
página do que viria ser a atual Liga amadora de Futebol de Botão: A
Liga Kayk de Botão.
As primeiras partidas dos Mundiais foram realizadas em piso
de cimento dos quartos dos adolescentes e mais tarde em campos
de papelão, porque na época, os campos de jogo de botão
conhecidos como: ‘’ Estrelão ’’ eram muito caros, mas a emoção
era a mesma, os anos se passaram e os garotos conseguiram o 1º
campo de madeira.
Durante os anos que seguiram o grupo de adolescentes foi
tendo a companhia de outros, também, apaixonados pertencentes
a diversas gerações. Pessoas que tem, até 20 anos de diferença,
algo que demonstra as várias faixas de apaixonados pelo Futebol
de Botão. Também podemos citar que as classes sociais e
profissionais são as mais variadas e incluem desde empresários
até ‘’desempregados’’.
A única seleção de Futebol de Botão a participar de todas as
edições dos Mundial de Futebol de Botão da Liga Kayk, foi a do
Brasil ( Edilson Romão ).
No primeiro Mundial realizado pelos garotos, deram o nome de
Copa, e fizeram um acordo, o botonista campeão da 1ª Copa,
passaria a jogar representado a seleção do Brasil, pois todos
queriam representá-la.
No dia 04 de abril de 1986 deu início a primeira Copa da LKB,
no primeiro jogo Brasil
( Edilson Romão ) 4 x 1 França ( Edemir
Romão ).
Todos os jogos desta Copa foram realizados em um campo de
papelão, que foi colocado no chão do rol da casa dos pais de
Edilson Romão.
Devido aos horários de escola que eram diferentes dos
botonistas, a Copa só foi terminar no dia seguinte com o Brasil
( Edilson Romão ) sendo o primeiro campeão da história da LKFB.
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O botonista Edilson Romão jogou essa Copa representando
provisoriamente a seleção do México, e os botões tinham escudos do
Corinthians, assim também acontecia com os botões dos outros
botonistas.
Você terá abaixo os jogos com os resultados e os botonistas
representantes com os nomes de origem das seleções na 1ª Copa.

1ª COPA
De: 04 a 05 de abril de 1986

Brasil
Itália
México
Itália
Brasil
França

4x1
1x1
1x3
0x1
5x2
1x0

França
México
Brasil
França
Itália
México

CBF

Campeão

Edição 10

Você terá agora a lista de quem foi campeão pela LKFB em toda a
sua história, nas competições oficializadas e reconhecidas pela Liga
Kayk de Futebol de Botão.

TÍTULOS
34 Mundiais de Seleções
24 Copa da Amizade
07 Copas União
02 Libertadores
01 Brasileiro
Edilson Romão
01 Copa Visgueira
08 Mundiais Interclubes
01 Torneio Rio/São Paulo
02 Copas Señiors
Edilson Romão é o botonista que mais vezes foi campeão da Liga
Kayk de Botão, conseguiu levantar o troféu da LKFB por 80 vezes,
ficando em segundo lugar por 19 vezes, são números
impressionantes, números que o torna o número 1 da LKFB.
Ele também é o único botonista a participar de todas as
competições da Liga, desde a sua fundação em 1986.

Vice-Campeão

A primeira Copa da história da LKFB teve o Brasil (Edilson Romão)
como campeão. Você verá abaixo as seleções e seus botonistas que
participaram desta Copa.
Brasil foi e é representado até hoje pelo botonista Edilson Romão.
França tinha como representante o botonista Edemir Romão, que
foi o vice-campeão.
Itália teve Edemilson Romão como botonista representante, que
permaneceu com a mesma por muitos anos.
México teve o botonista Lindoval Santana ( Val ), como
representante e que só jogou com a mesma por esta Copa.
4 DECISÃO

OS CAMPEÕES

TÍTULOS

Edemilson Romão

07 Mundiais de Seleções
08 Copas da Amizade
01 Copa União
01 Copa Señiors
01 Copa dos Campeões

Edemilson Romão é o botonista que vem em segundo lugar em títulos
conquistados na LKFB, levantou o troféu por 18 vezes.
Foi campeão com a Itália, Argentina, Dinamarca e Holanda, mudou várias
vezes de seleção, atualmente joga com a Holanda.
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Val

TÍTULOS

TÍTULOS

03 Mundiais de Seleções
03 Copa da Amizade
01 Copa União
01 Copa Señiors

01 Mundial de Seleções
01 Copa da Amizade

Lindoval Santana é o botonista que vem em terceiro lugar em
títulos conquistados na LKFB, conseguiu levantar o troféu por 8 vezes.
Foi campeão com a Argentina e União Soviética, jogou sempre
com essas duas seleções.

Durcival

TÍTULOS

TÍTULOS

03 Mundiais de Seleções

Sérgio Carvalho

Sérgio Carvalho em toda sua história
na LKFB, conseguiu levantar o troféu
apenas 3 vezes.
Foi campeão sempre com a seleção
do Uruguai, já jogou com a seleção da
Holanda e Paraguai, sem bons resultados.

Durcival está entre os principais
botonistas da LKFB, sempre jogou com
a seleção da Alemanha, chegou na
maioria das finais das competições que
disputou na Liga. Conseguiu levantar o
troféu da LKFB por duas vezes.

01 Copa Visgueira

Josenildo

Josenildo está entre os principais
botonista da LKFB, não vem bem no ano de
2006, mas é perigoso. Conseguiu levantar
1 troféu da LKFB.
Já jogou com a seleção da Itália,
França e agora com a de Portugal.

TÍTULOS
01 Mundial de Seleções
01 Copa das Confederações
O botonista Rafael Silva, está entre os
mais novos integrantes da LKFB, teve brilho
no início, mas a muito tempo não vem
apresentando um bom futebol.
Rafael
Conseguiu ganhar 2 títulos em sua melhor fase da Liga, chegou
algumas vezes em segundo, sumiu das primeiras colocações do
ranking.
Nas últimas competições realizadas pela LKFB, o botonista
Rafael não conseguiu passar da primeira fase.
Sempre jogou com a seleção do Paraguai.
DECISÃO
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TÍTULOS
01 Copa da Amizade

Diego

Diego Silva teve uma passagem muito
boa pela LKFB, hoje não participa mais das
competições da Liga, porém nunca será
esquecido pela mesma, pois já levantou 1
troféu da LKFB.
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JOGOS QUE MARCARAM HISTÓRIA

A revista Decisão vai mostrar nesta matéria os jogos polêmicos,
fraudados, que tiveram marmeladas, que foram combinados, enfim, todos os
jogos dos 20 anos da LKFB que foram suspeitos. Confiram.

1º Jogo

3ª COPA DA AMIZADE

5X0
IRLANDA

BRASIL

3ª Copa da Amizade, realizada em 25 de Maio de 1986. O jogo era
o terceiro da competição e o segundo das duas equipes.
O Brasil (Edilson Romão) vencia o jogo por 4 x 0 a seleção da
Irlanda (Aderlan Santana), mas quando o Brasil fez 5 x 0, a seleção da
Irlanda com medo de sofrer uma goleada histórica, se retirou de campo
e se recusou a continuar a partida.
As outras seleções continuaram seus jogos.
Mesmo com essa derrota a seleção da Irlanda ainda fez a final da
copa contra o Brasil, mas novamente o Brasil goleou fazendo 5 x 2.
A Irlanda (Aderlan Santana) entra para história como a primeira
seleção a correr de campo nas competições da LKFB.
As seleções que participaram da 3ª Copa da Amizade foram:
Brasil (Edilson Romão), Irlanda (Aderlan Santana), Uruguai (Sérgio
Carvalho) e Hungria (Adelmo).
A seleção da Irlanda (Aderlan Santana) conseguiu marcar 6 gols e
sofreu 11 nessa Copa da Amizade, desses onze gols dez foram
marcados pela seleção do Brasil (Edilson Romão).

2º Jogo

12º MUNDIAL DE SELEÇÕES

2X2
BRASIL

12º MUNDIAL DE SELEÇÕES

1

X

1
URUGUAI

BRASIL

Nesse mesmo 12º Mundial de Seleções, no segundo jogo do
Brasil (Edilson Romão) na competição, jogo contra o Uruguai (Sérgio
Carvalho), novamente o juiz inventou o gol dos uruguaios e não
marcou um penalty claríssimo a favor do Brasil, com isso eles
conseguem com que a seleção do Brasil (Edilson Romão) em duas
partidas somasse apenas dois pontos. No terceiro jogo, o Brasil já sem
ânimo perde para a seleção da Argentina (Edemilson Romão) por 2 x 1,
ficando em quarto lugar na competição. União Soviética (Val) foi
campeão e a Argentina (Edemilson Romão) ficou com o segundo lugar.

4º Jogo

17º MUNDIAL DE SELEÇÕES

10 X 0
URUGUAI

UNIÃO SOVIÉTICA

Esse jogo foi realizado em 17/06/1986 e entra para história da
LKFB como a primeira grande goleada sofrida por uma das quatro
principais seleções da liga, consideradas poderosas na época. Nesse
jogo o botonista Val da União Soviética já havia perdido por 3 x 2 do
Brasil (Edilson Romão) e 4 x 2 Argentina (Edemilson Romão), com
raiva dele mesmo, jogou só o primeiro tempo e não di´putou o segundo
tempo, mas durante todo o primeiro tempo jogou sem goleiro. Aí já viu,
Uruguai (Joilson) 10 x 0 União Soviética (Val).

5º Jogo

14ª COPA DA AMIZADE

0X1

UNIÃO SOVIÉTICA

Esse 12º Mundial realizado em 07/06/1986, no Estádio Local (O
melhor campo de papelão da LKFB) entra para história porque já na
época, ficou combinado entre os botonista Val, Sérgio Carvalho e
Edemilson Romão, que teriam que combinar jogos e roubar contra o
Brasil (Edilson Romão), pois o mesmo a muito tempo vinha ganhando a
maioria das competições. Nesse jogo Brasil (Edilson Romão) 2 x 2
União Soviética (Val), os gol da União Soviética foram armados pelo
juiz. A cúpula conseguiu em empate para a seleção do Brasil.
8 DECISÃO
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3º Jogo

BRASIL

ARGENTINA

Foi realizada em 19/07/1986, no Estádio Local, era o terceiro jogo da
competição, jogo entre Brasil (Edilson Romão) e Argentina (Val).
O juiz da partida o sr. Edemilson Romão, anula dois gols do Brasil,
gerando muita confusão e ainda conseguiu arrumar um gol para a Argentina
(Val), com o resultado o Brasil (Edilson Romão) sai da competição e deixa a
Argentina com o título de campeã da competição. A Itália do botonista
Edemilson Romão consegue ficar em segundo lugar, com essas armações
eles estavam conseguindo ganhar algumas competições.
DECISÃO
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6º Jogo

24º MUNDIAL DE SELEÇÕES

9º Jogo

1ª COPA VISGUEIRA

6X0

1
ITÁLIA

BRASIL

Nesse Mundial realizado em 27/07/1986, o Brasil (Edilson
Romão) estreiou implacável, aplicou uma goleada sobre o Uruguai
(Sérgio Carvalho) por 4 x 1 na abertura do Mundial e logo em seguida
pega a seleção da Itália (Edemilson Romão) e faz 6 x 0 e antes mesmo
de terminar o primeiro tempo o botonista Edemilson Romão se retira de
campo com medo de sofrer uma goleada histórica.
Seria impossível segurar o Brasil e conseguirem tirar o título dele
dessa vez. O ataque do Brasil era comandado por Zico e Sócrates.

7º Jogo

19ª COPA DA AMIZADE

1

X

1
URUGUAI

A primeira Copa Visgueira de Futebol de Botão foi realizada de 26 a 27
de janeiro de 2002, com 13 equipes participantes. O jogo polêmico foi entre
Paraguai (Rafael) 1 x 1 Uruguai (Sérgio Carvalho), pelo grupo B, os dois
botonistas fizeram acordo de empatar a partida para poder desclassificar a
seleção da Holanda, com o empate as duas seleções somariam juntas cinco
pontos, enquanto a seleção da Holanda somava apenas quatro pontos.
No sorteio a seleção do Uruguai (Sérgio Carvalho) ficou em primeiro do
grupo e o Paraguai (Rafael) em segundo.
O Paraguai perdeu para o Brasil (Edilson Romão) por 4 x 1 nas quartas
de final e o Uruguai foi vice-campeão perdendo a final também para o Brasil
(Edilson Romão) por 5 x 1.

10º Jogo

1

1ª COPA DAS CONFEDERAÇÕES
ARGENTINA

BRASIL

X

PARAGUAI

19ª Copa da Amizade, foi realizado em 28/07/1986 na casa de
Joilson (Espanha), e o complô contra o botonista Edilson Romão
continuou, o Brasil vinha de duas vitórias: A histórica vitória por 30 x 1
Espanha e 8 x 2 Tchecoslováquia (Aderlan), o jogo polêmico foi Brasil
(Edilson Romão) 1 x 1 Argentina (Val), o Brasil fez três gols e só foi
válido um, o gol da Argentina foi aos seis minutos do segundo tempo,
logo após o gol o juiz da partida Joilson não deixou o Brasil a bola no
meio de campo, terminando o jogo. A decisão da Copa foi nos pênaltis e
a Argentina venceu o Brasil por 5 x 3.

13 X 2
ÁFRICA DO SUL

ARGENTINA

Essa Copa teve início em 01 de junho de 2003, o jogo foi entre África do Sul
(Anaílton) 13 x 2 Argentina (Roberto Carvalho), fizeram um jogo combinado para
poder tirar a seleção da Espanha (Diego) da competição, mas mesmo com essa
goleada a Espanha conseguiu passar da primeira fase, fazen do 10 pontos e ficando
em segundo no grupo A.
Na semi final pegou a seleção de Portugal (Josenildo) em dois jogos e
conseguiu vencer os dois, 1 x 0 e 2 x 0, na final perdeu o primeiro jogo para o Paraguai
(Rafael) por 1 x 0 e venceu o segundo por 1 x 0, nos pênaltis o Paraguai venceu 1 x 0.

11º Jogo

8º Jogo

21ª COPA DA AMIZADE

50º MUNDIAL DE SELEÇÕES

1X0
BRASIL

3X0
FRANÇA

Brasil (Edilson Romão) 1 x 0 França (Edemir Romão), esse jogo
foi realizado em 29/07/1986, o botonista Edemir Romão representante
da seleção da França, sofre um gol a menos de um minuto de jogo e se
retira de campo, com medo de sofrer uma goleada, com isso deixa o
Brasil com mais dois pontos e ele querendo garantir o segundo lugar na
competição. A França venceu por 4 x 1 Portugal (Adriano) e 2 x 0
Marrocos (Fio), com isso consegue ser o vice-campeão da competição.
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SUÉCIA

ROMÊNIA

O 50º Mundial de Seleções teve início e fim da primeira fase na Fazenda
Bangolá, no dia 08 de janeiro de 2006.
O jogo em destaque é entre Suécia (Léo Chaves) 3 x 0 Romênia (Adalto), o
botonista Adalto já classificado no grupo B, jogava por qualquer resultado, mas para a
Suécia só a vitória interessava.
A seleção da Romênia (Adalto) facilitou o jogo e perdeu por 3 x 0, com isso não
enfrentaria a seleção do Brasil (Edilson Romão) na semifinal da competição.
A Romênia enfrentaria na semifinal a seleção da Alemanha (Durcival) que se
classificou em primeiro do grupo A.
DECISÃO
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Essa matéria vai contar a história de tudo que foi o
primeiro da Liga Kayk. A primeira Copa, primeira revista,
primeiro campeão, etc. Com algumas fotos.
A primeira Copa surgiu
através da Copa do Mundo de
Futebol, realizada no México em
u
t
F ebo
1986, com isso os garotos Edilson
de
l
Romão dos Santos, Edemilson
k
Romão dos Santos, Lindoval
Santana dos Santos e Edemir
B
Romão Romão dos Santos
LK
fizeram a primeira Copa da Liga
Kayk de Futebol de Botão.
Essa Copa teve início no dia
04 de abril e terminou em 05 de
abril de 1986.
O primeiro gol da Liga Kayk foi marcado pelo botonista
Edilson Romão no jogo de abertura da primeira Copa, não
sabemos que jogador fez esse gol, o jogo foi Brasil 4 x 1
França.
Nessa Copa foram realizados seis jogos, nenhum
empate e vinte gols marcados e dois jogos com placar de
muitos gols, foram eles: Brasil (Edilson Romão) 4 x 1 França
(Edemir Romão) e Brasil (Edilson Romão) 5 x 2 Itália
(Edemilson Romão).
O botonista Lindoval (Val) representante da seleção do
México, conseguiu ficar em terceiro lugar, devido a vantagem
do saldo de gols que obteve diante da seleção da Itália
(Edemilson Romão), um golzinho apenas.
Começava aí a história da Liga Kayk de Futebol de
Botão, que hoje graças a alguns botonista, se mantém viva.

Liga Kay

1ª COPA

Maiara Pierlot

Botão

12 DECISÃO

A revista Decisão
veio nesta edição
com as gatas
Michelle Dias e
Maiara Pierlot, em
homenagem ao
aniversário da Liga
Kayk de Futebol de
Botão.

OS PRIMEIROS DA LKFB

de

Michelle Dias

Gatas da edição
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O PRIMEIRO CAMPEÃO

A PRIMEIRA COPA DA AMIZADE

O botonista Edilson Romão foi o
primeiro campeão da Liga Kayk, venceu
a primeira Copa de Botão em 05 de abril
de 1986.
Foram três jogos, o primeiro venceu
a seleção da França (Edemir Romão) por
4 x 1, no segundo jogo venceu a seleção
do México (Val) por 3 x 1 e no terceiro jogo
venceu a seleção da Itália ( Edemilson
Romão) por 5 x 2, sagrando-se campeão da mesma.
Edilson Romão marcou 12 gols e sofreu 4nas três
partidas, somando seis pontos e abrindo caminho para se
tornar um dos maiores vencedores de competições da
história da LKFB.

A PRIMEIRA LIBERTADORES

O PRIMEIRO VICE-CAMPEÃO
O botonista Edemir Romão entra
para história como o primeiro vicecampeão da LKFB.
Na sua participação na primeira
Copa fez três jogos, venceu dois e
perdeu um, marcou três gols e sofreu
quatro.
Fez na soma geral quatro pontos,
garantindo assim a Segunda colocação
na competição.
Sua campanha foi a seguinte:
Perdeu para o Brasil (Edilson Romão)
4 x 1, venceu a seleção da Itália (Edemilson Romão) por 1 x 0
e depois venceu a seleção do México (Val) também por 1 x 0.
Conseguindo assim o feito de ser o primeiro vice campeão
da Liga Kayk de Futebol de Botão.
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A primeira Copa da Amizade surgiu com a idéia de que só
seriam válidas as copas que estivessem no mínimo três dos quatro
principais botonistas da rua Silvia Brito da época, idéia de Val, Sérgio
Carvalho e Edemilson Romão, para poder barrar algumas copas já
ganhas pelo botonista Edilson Romão.
Os principais botonistas da época eram: Sérgio Carvalho, Val e
os irmãos Edemilson e Edilson Romão.
Com a anulação de algumas copas, a Liga Kayk resolveu fazer
dessas copas já realizadas sem a presença desses botonistas, a
Copa da Amizade.
Seria uma falta de respeito com os botonistas que participaram
dessas copas e não tivessem seus nomes divulgados.

A primeira Copa Libertadores surgiu
porque a Liga só organizava Copas, mas
com a necessidade de campeonatos, surgiu
a Copa Libertadores.
A primeira foi realizada em 18 de janeiro
de 1989, com botonistas das ruas Silvia Brito
e Rio Grande do Sul (atual Salustiano
Barreto Mendonça).
Os botonistas participantes foram:
Vinícius Valadares (Poerto), Edilson Romão
(PSV Eindhoven), Edemilson Romão
(Napoli), Claudio Reis (Argentino Jr.),
Josenildo Bispo (Nacional) e Edemir Romão
(Cruzeiro).
O PSV foi o campeão invícto da
competição e venceu a final por 2 x 0 a
equipe do Porto (Vinícius), o botonista
Edilson Romão ainda fez o artilheiro da
competição Kieft com 6 gols.
Ao lado a foto do troféu de campeão
entregue a Edilson Romão na época.
DECISÃO
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A PRIMEIRA COPA UNIÃO
A primeira Copa União foi
realizada na rua Rio Grande do Sul,
SPFC
com a organização da LKFB, foi
realizada em 05 de novembro de
CAMPEÃO 1987.
1ª
EDIÇÃO
O São Paulo (Edilson Romão)
Realizada na Rua Rio G. do Sul Edilson Romão
foi o campeão dessa Copa União,
Liga Kayk de Futebol de Botão
que foi realizada na casa de
Washington na rua Rio Grande do Sul.
Nessa competição participaram seis botonistas da rua Rio
Grande do Sul e apenas dois da rua Silvia Brito que foram: Edilson
Romão (São Paulo) foi o campeão e Val (Atlético-MG) que ficou
com o vice campeonato. A primeira e Segunda colocação ficou
com a rua Silvia Brito.
k
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A PRIMEIRA REVISTA
A primeira revista
publicada pela Liga Kayk foi
lançada em 28 de julho de 1986
e recebeu o nome de
PLACAR, uma imitação da
revista Placar de futebol de
campo, da editora Abril.
A primeira revista foi
lançada e publicada com 12
páginas, oito foram só de gols e
quatro com assuntos que
envolviam o futebol de botão
naquele momento.
A revista não era digital como as de hoje, eram feitas a
mão, as escritas e os desenhos, a capa era de cartolina e as
folhas internas eram de papel oficio A4.
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O PRIMEIRO MUNDIAIL INTERCLUBES
Essa competição surgiu com o objetivo de substituir a Copa
Libertadores, e veio com o clima bem sucedido.
A primeira competição da categoria foi realizada em 02 de
março de 2002, com a participação dos seguintes botonistas: PSV
Eindhoven (Edilson Romão), Santos (Ducival), Fluminense
(Roberto Carvalho), Barcelona (Diego Silva) e Cruzeiro
(Vanderson).
O campeão foi o PSV Eindhoven (Edilson Romão), fez cinco
jogos, venceu todos, marcou 17 gols e sofreu apenas 4.
A final foi entre PSV Eindhoven (Edilson Romão) 3 x 0
Fluminense (Roberto Carvalho).
Foram realizados até hoje oito mundiais Interclubes e o
botonistas Edilson Romão conseguiu vencer todos, em todos os
Mundiais só perdeu uma partida.

A PRIMEIRA REVISTA DECISÃO
A revista Decisão foi fundada em 28 de outubro de 1989, por
Edilson Romão, com o objetivo de não ter imitações em relação
ao nome da revista, que antes tinha o nome de Placar.
A revista é voltada especialmente para o futebol de botão da
Liga Kayk, que conta fatos, histórias, fotos, fala dos botonistas,
dos campeonatos, das copas, tem humor, é rica em detalhes de
tudo sobre a LKFB.
As primeiras
revistas foram feitas a
mão, mas a partir da
terceira edição em
setembro de 2001, já
foi publicada em
computador.
A revista ainda
tinha formato
paisagem, a partir da
12ª edição ficou no
formato atual.
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A PRIMEIRA GOLEADA HISTÓRICA

A PRIMEIRA COPA VISGUEIRA

O botonista Edilson Romão foi o autor dessa goleada
histórica, jogo que durou 10 minutos, cinco minutos cada
tempo.
O jogo aconteceu na 19ª Copa da Amizade, em 28 de julho
de 1986, Brasil (Edilson Romão) 30 x 1 Espanha (Joilson), o
Brasil era o favorito, mas ninguém esperava uma goleada tão
grande.
Em 1988, dois anos depois da primeira goleada, o
botonista Edilson Romão foi convidado para inauguração do
campo do botonista Rege (Escócia). O primeiro tempo desse
jogo terminou Brasil 14 x 0, com o Brasil perdendo um pênalti.
No final da partida, o resultado Brasil (Edilson Romão) 36 x
0 Escócia (Rege), que bela inauguração.

dividida em quatro grupos.
O jogo da final dessa primeira Copa Visgueira foi entre Brasil
(Edilson Romão) x Uruguai (Sérgio Carvalho), o Brasil foi o campeão,
venceu a final por 5 x 1 com gols de Rivaldo (3) e Edilson (2),
descontando para a seleção do Uruguai o lateral Barrios.
A seleção de Portugal (Josenildo) ficou em terceiro lugar.

A PRIMEIRA COPA SEÑIORS

No final de 1986, os garotos da rua Silvia Brito resolveram
fazer uma Copa Señiors de Futebol de Botão, porém a primeira
delas só foi realizada em 01 de janeiro de 1987.
Participaram dessa primeira Copa: Tchecoslováquia
(Aderlan Santana), Brasil (Edilson Romão), Itália (Edemilson
Romão) e Argentina (Val).
Foram realizadas quatro Copas Señiors, veja abaixo os
campeões e vice de cada uma delas.

COPA
1ª COPA
2ª COPA
3ª COPA
4ª COPA
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CAMPEÃO
BRASIL (Edilson Romão)
ARGENTINA (Val)
BRASIL (Edilson Romão)
ITÁLIA (Edemilson Romão)

VICE-CAMPEÃO

TCHECOSLOVÁQUIA (Aderlan)

ITÁLIA (Edemilson Romão)
ARGENTINA (Val)
BRASIL (Edilson Romão)

A primeira Copa Visgueira de
Futebol de Botão, veio com o
objetivo de trazer mais adeptos
para o futebol de mesa da cidade
de Ribeira do Pombal, os
botonistas Edilson Romão e
Josenildo Bispo tiveram essa idéia.
Participaram 13 botonistas da
primeira Copa Visgueira, que foi

O PRIMEIRO CAMPEONATO
BRASILEIRO DA LKFB

Em toda história da Liga Kayk, teve apenas um Campeonato
Brasileiro que foi realizado de 21 a 22 de novembro de 1986, em
campo de papelão e que tinha o nome de Fantástico.
Quatro botonistas participaram dessa competição: Bahia
(Edemilson Romão), Portuguesa (Sérgio Carvalho), Flamengo
(Edilson Romão) e São Paulo (Val).
O Bahia (Edemilson Romão) foi o campeão da competição,
fazendo os jogos da final contra o Flamengo (Edilson Romão).
No primeiro jogo:
Bahia 2 x 2 Flamengo
No segundo jogo:
Flamengo 2 x 5 Bahia
A equipe do Bahia fez oito jogos, teve quatro vitórias, dois
empates e duas derrotas, fez 10 pontos, marcou 18 gols e sofreu
13.
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OA foto
PRIMEIRO
MUNDIAL EM UMA FAZENDA
mostra as mulheres e filhos dos botonistas na fazenda
O primeiro Mundial de
Seleções realizado fora de
Ribeira do Pombal, foi o 50º
Mundial.
Essa competição aconteceu
na fazenda Bangolá, município de
Ribeira do Amparo/BA, do
proprietário Ducival (botonista
que joga com a seleção da
Alemanha).
Só foram realizados os jogos
da primeira fase, que teve a participação de oito botonistas.
Os botonistas que passaram para a segunda fase foram:
Ducival (Alemanha), Adalto (Romênia), Léo Chaves (Suécia) e
Edilson Romão (Brasil).

O PRIMEIRO CAMPO OFICIAL
O primeiro campo oficial
da Liga Kayk de Futebol de
Botão, foi inaugurado no dia
19 de janeiro de 2003 no 46º
Mundial de Seleções, com o
jogo de abertura Uruguai
(Sérgio Carvalho) 0 x 0
Senegal (Wélton).
O campeão foi o
botonista Edemilson Romão
(Holanda), que venceu nos jogos da final a seleção da Espanha
(Diego), no primeiro jogo 2 x 0 e no segundo jogo venceu
também por 2 x 0.
Participaram da competição 12 botonistas, divididos em
quatro grupos de três botonistas cada.
20 DECISÃO
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O PRIMEIRO 0 X 0
O primeiro 0 x 0 da Liga Kayk de Futebol de Botão
aconteceu no 8º Mundial de Seleções, realizado em 22 de
maio de 1986.
O jogo foi Itália (Edemilson Romão) 0 x 0 Escócia
(Aderlan), era o jogo de abertura do Mundial.
Esse resultado veio acontecer depois de 65 jogos e de já
terem marcados 273 gols pela LKFB.
Nesse 8º Mundial de Seleções, a seleção da Itália
empatou o primeiro jogo contra a Escócia, venceu o segundo
contra o Chile (Adelmo) por 1 x 0 e depois venceu o Brasil
(Edilson Romão) por 2 x 1, sagrando-se campeão da
competição.
O botonista Edemilson Romão marcou nesta
competição apenas três gols e sofreu só um.
A seleção do Chile (Adelmo) terminou a competição sem
marcar nenhum gol.

A PRIMEIRA FINAL
Aconteceu no segundo Mundial de Seleções, dia 15 de
abril de 1986, entre Itália (Edemilson Romão) 3 x 2 Brasil
(Edilson Romão).
A seleção da Itália fez quatro jogos, empatou o primeiro
contra o Brasil e venceu os três seguintes, inclusive essa
final.
Participaram desse Mundial as seguintes seleções:
Paraguai (Sérgio Carvalho), Irlanda (Edemir Romão), Brasil
(Edilson Romão) e Itália (Edemilson Romão).
Foram realizados sete jogos, foram marcados 28 gols e
não aconteceu nenhum jogo de 0 x 0 na competição.
A seleção da Itália cosneguia assim o seu primeiro título
de campeã dos Mundiais da Liga Kayk de Futebol de Botão.
DECISÃO
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Essa Copa dos Campeões
surgiu com o objetivo de fazer
uma competição entre os
melhores da LKFB e a primeira
veio com todos os campeões da
Liga, faltou apenas o botonista
Val.
Participaram da competição
os seguintes botonistas: Sérgio
Carvalho ( Uruguai ), Edilson
Romão (Brasil), Rafael (Paraguai), Edemilson Romão
(Holanda) e Ducival (Alemanha).
Foram realizados 20 jogos na forma de pontos corridos.
A seleção da Holanda (Edemilson Romão) foi o grande
campeão da primeira Copa dos Campeões, campeão invícto.

A PRIMEIRA COPA DAS
CONFEDERAÇÕES

Edição 10

Botão
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O nome da Liga veio em
homenagem ao filho do
botonista Edilson Romão,
que se chama Kayk
Requião Romão, com isso
surgiu a idéia de ser criado
um site voltado para a liga e
que contasse toda a história
da mesma com suas
competições e surgiu o
site com a seguinte página:
www.ligakayk.pombalnet.com.br.
O garoto Kayk nasceu em 03 de abril de 1999, tem hoje
7anos, a data da fundação da liga é 04 de abril de 1986, por
pouco não se comemora tudo junto.
O objetivo da liga é que no futuro próximo esse esporte
seja praticado pelos filhos dos botonistas e que o garoto
Kayk dê continuidade a esse trabalho da liga.
Atualmente a liga não organiza campeonato para
garotos, mas espera em breve organizar.
Ao lado, você tem o escudo da
Futebo
Liga Kayk de Futebol de Botão.
de
l
k
A liga não tem fins lucrativos, é
um meio de laser para os botonistas
e família, todos jogam com respeito
B
LK
ao companheiro, com dignidade e
honestidade, esses são os critérios
da LKFB.
de

A Copa das Confederações teve o objetivo de se tornar
mais uma competição da Liga Kayk a ter a participação de
seleções.
A primeira Copa das Confederações foi realizada em 01
de junho de 2003, com a participação de nove botonistas.
Foram realizados 24 jogos, foram marcados 38 gols e 12
jogos com o placar de 1 x 0.
O campeão da competição foi o Paraguai (Rafael), que
fez 8 jogos, marcou 8 gols e sofreu apenas um gol, veio tomar
esse gol no segundo jogo da final.
Os jogos da final contra a seleção da Espanha (Diego), o
Paraguai (Rafael) venceu o primeiro por 1 x 0 e perdeu o
segundo também por 1 x 0, nos pênaltis o Paraguai venceu a
seleção da Espanha também por 1 x 0.

O HOMEM DA LIGA KAYK DE
FUTEBOL DE BOTÃO

Liga Kay

A PRIMEIRA COPA DOS CAMPEÕES
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A FESTA DOS 20 ANOS DA LKFB

ada
nd
Fu

em 04/04/1

98
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A Liga Kayk comemorou os 20 anos de existência com churrasco e cerveja, e deu início a um campeonato extra (Troféu 20 anos)

LKFB

Liga Kayk de Futebol de Botão

www.ligakayk.com.br

Fizeram parte desta
festa os seguintes
botonistas: Ducival
acompanhado de sua
esposa de filha. Adalto,
Josenildo, Edilson Romão,
Léo Chaves, Edemir
Romão e Rafael.
Foram realizados dois
jogos da semifinais do 50º
Mundial de Seleções, na
primeira partida a Alemanha (Ducival), venceu a seleção da
Romênia (Adalto) por 1 x 0, classificando-se para a grande final.
Na Segunda partida o Brasil (Edilson Romão) conseguiu fazer 1
x 0 e a Suécia ( Léo Chaves
conseguiu empatar no segundo tempo, levando o jogo para os penaltis.
Nas cinco primeiras cobranças, as duas seleções perderam três cada,
com isso veio as cobranças alternadas, e a seleção da Suécia perdeu a
sua cobrança logo de cara e o Brasil (Edilson Romão) não perdeu, com
isso levou o Brasil para mais uma final de competição.
As seleções de Romênia
(Adalto) e Suécia (Léo Chaves) se
enfrentarão em um jogo para
decidir quem fica com a vaga de
terceiro lugar do 50º Mundial de
Seleções.
A gande final será realizada
entre as seleções da Alemanha
(Ducival) e Brasil (Edilson Romão).
Esses dois botonistas Ducival
e Edilson Romão já se enfrentaram
em 8 finais de competições da
LKFB, o botonista Edilson Romão
venceu todas as finais que disputou
contra o botonista Ducival.
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