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URUGUAI
O botonista Sérgio
Carvalho, jogando
com a seleção do
Uruguai tem nesta
edição a matéria de
jogos para sempre,
conquistando o
título do 21º Mundial
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NIGÉRIA 1 X 0 ESPANHA
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3ª COPA LIBERTADORES
Realizada na sede da LKFB, com início em 26/01/2010

www.bondedocalypson.com

Depois de oito anos sem
realizar a Copa Libertadores, a
LKFB resolveu organizar mais
uma competição da mesma,
contando a participação de seis
equipes.
A novidade da competição e
da LKFB foi a participação do
mais novo botonista da liga, o
jovem Renifran, que foi bem em
sua primeira participação.
A competição foi dividida em
dois grupos. O grupo A contou
com a participação de Cruzeiro
(Renifran), Barcelona (Diego) e
Real Madrid (Edilson Romão),
formaram o grupo B o time do
Santos (Durcival), Corinthians
(Sérgio Carvalho) e Palmeiras
(Rafael).
No sorteio o primeiro jogo da
competição aconteceu entre
Cruzeiro e Barcelona, era a
estréia do botonista Renifran, que
enfrentaria o Barcelona, equipe
tradicional da LKFB, mas o time
do Cruzeiro (Renifran), não
tomou conhecimento do
favoritismo do barça e aos seis
minutos do primeiro tempo o
volante Marquinhos Paraná fez o
gol da vitória cruzeirense, com
isso o botonista Renifran estréia
na LKFB com vitória, sem nunca
ter participado nem treinado nas

competições da LKFB.
O segundo jogo da
competição foi pelo grupo B,
entre Santos (Durcival) e
Corinthians (Sérgio Carvalho),
era esperado um jogo duro, mas o
Santos aplicou uma goleada
encima do Corinthians por 5 x 0,
com gols de Adaílton logo no
primeiro minuto de jogo, Pará aos
5 do primeiro tempo, no segundo
tempo marcaram para o Santos
Adaílton novamente aos 2
minutos, Léo aos 8' e Paulo
Henrique aos 9 da etapa final,
fechando o caixão corintiano.
No terceiro jogo da
competição envolvendo o grupo
A, jogo entre Real Madrid
(Edilson Romão) e Barcelona
(Diego Silva), o melhor jogo da
primeira fase, a equipe do barça
vinha de derrota e o Real
defendendo o título de campeão,
mas time do Barca começou bem
e aos 5 minutos de jogo Piqué fez
1 x 0 e aos 6 minutos Puyol fez 2 x
0, ainda no primeiro tempo aos 7
minutos Guti descontaria para o
Real. O segundo tempo veio com
a reação do Real Madrid, logo aos
4 minutos de pênalti Guti fez 2 x 2
e aos 10 minutos Beckham fez o
terceiro gol e deu a vitória de
virada para os madrileños.
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A terceira partida da
competição envolvia dois times
do grupo B, Palmeiras (Rafael) x
Corinthians (Sérgio Carvalho), o
corinthians só restava a vitória,
mas o botonsita Rafael não
brincou e mostrou pra que veio a
Ribeira do Pombal em suas
férias, logo no primeiro minuto de
jogo Vágner Love fez 1 x 0 verdão
e aos quatro minutos novamente
ele Vágner Love de falta amplia o
placar e deixa os corintianos a ver
navios. No segundo tempo ele
estava demais e aos 48 segundos
fez o terceiro do jogo, o terceiro
do Palmeiras e ot erceiro dele,
Vágner Love assumiria a
artilharia até então da competição
e dava números finais a partida.
O quarto jogo da primeira
fase envolvendo Cruzeiro
(Renifran) x Real Madrid (Edilson
Romão), jogo com o favoritismo
do Real, logo aos 35 segundos de
jogo Ronaldo fez 1 x 0 para o
Real, parecia que tudo correria
bem para os madrileños, mas aos
quatro minutos o meia Henrique
fez o gol de empate para os
cruzeirenses, apertando o jogo,
mas 40 segundos depois
Beckham faria 2 x 1 para o Real e
terminaria o primeiro tempo. Na
etapa final ao quatro minutos Guti
faz de falta e amplia para 3 x 1 e
aos seis minutos Zidane fecharia
a partida fazendo o quarto gol do
Real Madrid e classificando o
Real para a Segunda fase.
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No último jogo da primeira
fase, jogo válido pelo grupo B,
entre Santos (Durcival) e
Palmeiras (Rafael), estava em
jogo a vaga pela liderança do
grupo.
O jogo foi duro, mas o
Palmeiras teve poucas
oportunidades, as melhores
foram do
Santos, mas o
botonista Durcival não estava
bem na partida e não soube
aproveitá-las.
Aos dez minutos do primeiro
tempo Danilo em chute colocado
faz o gol do Palmeiras e da
classificação em primeiro lugar
do grupo. Assim acabaria a
primeira fase da competição com
Real Madrid, Cruzeiro, Santos e
Palmeiras classificados.

VAGNER LOVE
3 gols em um clássico

JOGOS PARA SEMPRE
Jogo entre Uruguai (Sérgio Carvalho) e Brasil (Edilson Romão), fase de classificação
do 21º Mundial da LKFB, realizado em 18/07/1986 na rua Silvia Brito.

21º Mundial

Rua Silvia Brito - R. do Pombal/BA ( Sede da LKFB )

Na tarde de 18 de julho de
1986, na sede da Liga Kayk de
Futebol de Botão, foi realizado o
21º Mundial, com a participação
de Uruguai (Sérgio Carvalho),
União Soviética (Val), Itália
(Edemilson) e Brasil (Edilson
Romão).
O último jogo da competição
era entre Brasil e Uruguai, o Brasil
vinha de duas vitórias e somava 4
pontos na tabela, enquanto que o
Uruguai vinha de dois empates e
somava 2 pontos, só a vitória
interessava aos uruguaios, pois
vencendo empataria com o Brasil
em pontos e forçava um jogo de
final no Mundial.
O jogo foi realizado no
Estádio Local, com boa
participação da duas equipes, o
Uruguai sonhava com seu
primeiro título e o Brasil buscava
seu 13º título na competição. Mas
os uruguaios jogavam bem e
ainda no primeiro tempo,
aconteceu uma falta duvidosa e
de muita dúvida a favor do
Uruguai, mas mesmo assim seria
cobrada pelos uruguaios. Para
cobrança o lateral Diogo, que em

em cobrança perfeita fez Uruguai
1 x 0, levando o botonista Sérgio
Carvalho a emoção, pois poderia
disputar a final e vencer.
No segundo tempo da
partida, que era de cinco minutos
cada tempo os uruguaios
jogaram segurando o resultado e
o Brasil não conseguia vencer o
goleiro Rodolfo Rodriguez e
assim terminaria a partida.
A decisão do Mundial foi
decidida nos pênaltis, porque a
seleção do uruguai não aceitava
jogar outra partida, depois de
muita conversa, foi decidido que a
disputa seria nos pênaltis e nas
cobranças a vitória uruguaia por
2 x 1, enfim Uruguai (Sérgio
Carvalho) campeão na Liga Kayk
de Futebol de Botão.
Os heróis da conquista
foram: 1-Rodolfo Rodriguez,
2-Gutiérrez, 3-Acevedo, 4-Diogo,
5-Bossio, 6-Batista, 7-Alzamendi,
8-Barrios, 9-Da Silva,
10-Francescoli, 11-Santín.
Até hoje o jogador Victor
Diogo é lembrado pelo botonsita
Sérgio Carvalho, pois ele levou os
uruguaios ao primeiro título.
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2ª COPA DAS
CONFEDERAÇÕES
09/02/2010 - LOCAL: SEDE DA LKFB
Quase sete anos depois da 1ª
Copa das Confederações
a
LKFB resolveu organizar a
segunda, com a participação de
quatro equipes.
A primeira edição teve a
participação de nove botonista
com a seleção do Paraguai
(Rafael) que venceu a Espanha
(Diego) na final.
Mas em 09 de fevereiro de
2010 foi realizada a segunda
competição da modalidade e os
participante foram: Estados
Unidos (Renifran), Espanha
(Diego), Brasil (Edilson Romão) e
Alemanha (Durcival).
A abertura da competição foi
entre Brasil e EUA, a vitória da
seleção brasileira era esperada e
logo no primeiro minuto de jogo o
atacante brasileiro Garrincha fez
um belo gol, marcando o primeiro
gol da Copa e o primeiro do Brasil.
Mas em menos de 30 segundos
depois do gol brasileiro nem
tempo de comemoração teve,
exatamente a 1 minuto e 12
segundo de jogo a seleção
americana empata
a partida
com o meiocampista Bradley em
uma bola dividida no meio de
campo. O jogo depois do gol de
empate dos americanos ficou
meio truncado,mas aos 8 minutos
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o meia Didi em uma linda
cobrança de falta fez Brasil 2 x 1,
aliviando a tensão dos brasileiros.
No segundo tempo o Brasil
voltou mais tranquilo, vencia a
partida, quando aos cinco
minutos teve uma falta ao seu
favor e Didi novamente marcava
para os brasileiros, Brasil 3 x 1, o
Brasil ainda perderia três faltas da
entrada da área, mas o jogo
continuava tranquilo, até que aos
dez minutos de jogo Garrincha
deu números finais a partida,
Brasil 4 x 1 Estados Unidos.
O segundo jogo da Copa era o
clássico da rua Padre Mendonça,
jogo entre Alemanha (Durcival) e
Espanha (Diego), a rivalidade é
grande entre os dois botonistas e
o clima do jogo foi um pouco
tenso e logo no primeiro minuto
em uma falha grotesca dos
espanhóis, ao cometer uma falta
boba, o alemão Schweinsteiger
marcou 1 x 0, daí pra frente o jogo
ficou amarrado sem criação
nenhuma, até que aos nove
minutos a seleção da espanha
em sua terceira oportunidade de
gol, marcou com Fernando Torres
e deixou tudo igual. Na volta do
segundo tempo não teve
nenhuma melhora nas equipes e
o jogo terminaria mesmo no 1 x 1.

A terceira partida da
competição foi entre Brasil e
Espanha, jogo difícil para as duas
equipes, mas o Brasil jogava
melhor e aos dois minutos de jogo
o atacante Amarildo fez 1 x 0 para
o Brasil, depois disso a Espanha
ficou recuada e sofrendo um
verdadeiro bombardeio
brasileiro, com várias bolas na
trave e em grandes defesas do
goleiro Casillas. Ma no inicio do
segundo tempo, ao dois minutos
a seleção espanhola empatava a
partida com Capdevilla, deixando
o jogo mais disputado, mas aos
três minutos brilhou a estrela de
Vavá que marcou um belo gol no
ângulo e sem chances de defesa
para o grande goleiro Casillas, aí
Brasil
2 x 1, depois desse gol o
Brasil jogou com mais cautela e
segurou o resultado do jogo,
garantindo a liderança.
O quarto jogo foi entre
Alemanha e Estados Unidos,
ambos precisavam vencer para
permanecer vivos na Copa e o
jogo começou duro. Os alemães
perderam duas oportunidade de
gol, em falha da defesa
americana, mas aos oito minutos
do primeiro tempo Ballack fez 1 x
0 para a Alemanha. Na segunda
etapa os alemães voltaram
melhor e logo aos quatro minutos
Tasci fez 2 x 0, deixando os
americanos sem chances na
competição. Não estava bem o
botonista Renifran.

O quinto jogo poderia mudar a
história da Copa, jogo entre Brasil
(Edilson Romão) e Alemanha
(Durcival), se a vitória fosse dos
alemães poderiam até se
campeões, mas se a vitória fosse
brasileira o Brasil seria campeão
da Copa. O jogo foi tenso e sem
chances para as duas equipes
até os dois minutos quando
Garrincha chutou de fora da área
e acertou o travessão do goleiro
Adler, aos seis novamente a trave
salva os alemães com chute do
meio de campo de Pelé, que
acertou o travessão, mas aos oito
Vavá não perdoou e balançou as
redes, Brasil 1 x 0. No segundo
tempo logo no início a seleção da
alemanha teve a chance de
empatar em uma falta, mas
chutou encima do goleiro Gilmar,
daí pra frente o botonista Edilson
Romão jogou cadenciando o
jogo, com o resultado era o
campeão da competição, mas
aos dez minutos em uma linda
jogada entre
Amarildo e
Garrinhca, da entrada da àrea o
artilheiro da competição fez um
gol estranho, mas deixou o Brasil
com 2 x 0 e com o título de
campeão da Copa das
Confederações.
O sexto jogo da competição
serviria para definir o segundo
colcoado, o jogo foi Espanha e
Estados Unidos, jogo muito fácil
para os espanhóis, apesar de só
vencer por 2 x 0. Com isso ficaria
DECISÃO
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Artilheiro da Copa

3
G
O
L
S
O atacante Garrincha da
seleção brasileira se tornou
artilheiro da Copa com 3 gols
marcados, dois contra o Japão e
um contra a seleção da
Alemanha.

EdilsonRomão, Renifran, Diego Silva e Durcival.
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com a vaga de vice-camepã da 2ª
Copa das Confederações,
ficando afrente da Alemanha no
saldo de gols negativos.
A seleção da Espanha
marcou logo no primeiro minuto
de jogo com David Silva e aos
cinco minutos do segundo tempo
de pênalti com Marcos Senna,
apesar de chutar várias bolas
sem direção em cobranças de
falta.
Assim terminaria o jogo e a 2ª
Copa das Confederações, com o
Brasil (Edilson Romão)
sagrando-se campeão e a
Espanha (Diego Silva) como vice
campeã, em terceiro a seleção da
Alemanha (Durcival) e em quarto
lugar a seleção dos Estados
Unidos (Renifran).

O MUNDO
É UM BOTÃO
BOTONISTAS QUE PASSARAM PELA LKFB

ADELMO OLIVEIRA
História sem brilho na LKFB

José Adelmo Silva de
Oliveira, nascido em 09 de
setembro de 1972, conhecido por
Adelmo de Chiquita, teve uma
passagem pela Liga Kayk no ano
de 1986, mas sem brilho, não
conseguiu se destacar entre os
demais botonistas.
Sua participação foi em 04
Copas da amizade e 02 Mundiais,
sua melhor colocação foi em 20
de maio de 1986 pela 1ª Copa da
Amizade, ficando em terceiro
lugar.
Fez alguns amistosos pela
liga e fez 18 partidas nas
competições, marcou 12 gols e
sofreu 46 gols, nunca venceu
uma partida nas competições,
das 18 partidas empatou apenas
uma e foi derrotado nas outras
dezessete.
A seleção em que jogava era

a da Hungria.
Sua maior derrota foi no 10º
Mundial, realizado na Holanda
(casa de Edemislon Romão),
quando foi derrotado pelos donos
da casa por 4 x 1. Não era de
sofrer goleadas.
Em seu único empate nos
jogos da LKFB acontenceu contra
a seleção da Coréia do Sul
(Edemir Romão) em 23 de maio
de 1986, jogo válido pela 2ª Copa
da Amizade, nessa mesma
competição a Hungria ainda
disputaria um jogo extra pela
vaga do terceiro lugar contra a
Coréia do Sul novamente, mas
nessa decisão sofreu uma
derrota por 3 x 0 e ficou em quarto
lugar.
Sempre foi um jogador calmo,
sem muita habilidade, jogava
retrancado e chutva pouco ao gol.
Atualmente mora na cidade
de Ribeira do Pombal/BA,
solteiro, exerce a profissão de
mecânico em uma oficina de
nome São Francisco, de sua
propriedade situada na rua Dep.
Antônio Brito.
Sua última participação foi
em 31 de maio de 1986, no 10º
Mundial e seu último jogo foi
Brasil (Edilson Romão) 4 x 1,
despedindo-se da LKFB com
essa derrota.
DECISÃO
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RENIFRAN, MAIS UM BOTONISTA

Rua Pedro Costa, nº 221 - centro - Ribeira do Pombal-BA
Peças e Serviços: Lavadoura - Refrigerador - Frizeer - Ar
Condicionado - Central de Ar - Bebedouro - Fogão
CONSUL - BRASTEMP - DAKO - CCE - SUGGAR E S M A LT E C - C O N T I N E N TA L - M E TA L F R I O

Gideon / Val - (75) 3276-2465

O botonista Diego Silva apresentou mais um botonista para a LKFB, é
o jovem Renifran, que já começou a participar das competições.
O jovem Renifran praticou
muito futebol de botão na
infância, jogando nas calçadas da
cidade de Tobias Barreto/SE com
colegas na época.
Ele comentou com a nossa
redação que eles (ele e os
Renifran (Cruzeiro e Estados Unidos) colegas) fabricavam seus própios
O botonista Diego Silva botões, com diversos tipos de
(Espanha), convidou seu amigo materiais.
Renifran para conhecer a LKFB e
Hoje joga na Liga Kayk e
a forma das competições, depois representa a seleção dos
disso ele gostou e começou a Estados Unidos e o time do
participar das mesma.
Cruzeiro e com esse está nas
Sua estréia foi em 26 de s e m i - f i n a i s d a 3 ª C o p a
janeiro de 2010 pela 3ª Copa Libertadores, jogo que será
Libertadores, sua estréia foi contra o Palmeiras (Rafael), esse
exatamente contra o Barcelona jogo promete.
(Diego Silva) e o Cruzeiro fez
Em 16 de março de 2010 o
1 x 0, gol de Fabinho, garantindo botonista Renifran participou do
assim na estréia sua primeira 54º Mundial, mas acabou ficando
vitória, diante de seu amigo Diego em 5º lugar na competição, logo
Silva.
na estréia perdeu por 2 x 0 para a
Participou também da 2ª Espanha (Diego), no segundo
Copa das Confederações, não foi jogo nova derrota, dessa vez para
bem e acabou ficando em quarto a Alemanha por 1 x 0, no terceiro
lugar.
jogo o Brasil (Edilson Romão)
Nessa competição foram três venceu por 3 x 0, mas na Quarta
jogos, perdeu na estréia para o partida, jogo contra a Nigéria
Brasil (Edilson Romão) por 4 x 1, (Renato Hilário) os americanos
foi derrotado no segundo jogo aplicaram 2 x 1 com gols de
para a Alemanha (Durcival) por Donovan de falta aos 3 minutos
2 x 0 e sofreu outra derrota por do primeiro tempo e Onyewu aos
2 x 0 no terceiro jogo contra a 6 minutos da etapa final, tirando
Espanha (Diego Silva), assim as chances dos nigerianos de
terminaria como quarto colocado. chegar ao vice campeonato.
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54º
MUNDIAL
16/03/2010 - LOCAL: SEDE DA LKFB

Edilson Romão, Durcival, Diego Silva, Renifran e Renato Hilário.
Na noite de 16 de março de
2010, a LKFB realizou seu 54º
Mundial de seleções, envolvendo
a Espanha (Diego Silva),
Alemanha (Durcival), Estados
Unidos (Renifran), Brasil (Edilson
Romão) e Nigéria (Renato
Hilário).
A competição teve dez jogos
realizados e as últimas partidas
foram decisivas para as primeiras
colocações da competição.
O jogo de abertura entre
Brasil (Edilson Romão) e
Alemanha (Durcival), é um dos
clássicos da LKFB, o jogo
começou duro, mas em uma falha
do ataque brasileiro, com 1
minuto de jogo em cobrança de
falta o jogador alemão Klose fez
1 x 0, deixando o jogo mais duro.
12 DECISÃO
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E com isso forçava a seleção
brasileira a sair mais pro jogo,
mas o Brasil soube contornar a
situação e aos seis minutos de
jogo o atacante Vavá faz o gol de
empate, depois do gol só deu
Brasil e a seleção alemã ficou
retrancada.
Logo aos três minutos do
segundo tempo, novamente ele
Vavá em um chute colocado no
ângulo esquerdo do goleiro
alemão Adler fez um lindo gol e o
da virada brasileira, agora Brasil
2 x 1.
O Brasil (Edilson Romão)
passou a dominar totalmente o
jogo, mas em outra falha
brasileira os alemães perderam
de falta a chance de empatar a
partida, deixando os brasileiros

dominarem a partida outra vez.
E aos dez minutos da etapa
final o meia Didi fez um gol de
craque e deu a vitória a seleção
brasileira, Brasil 3 x 1.
No segundo jogo da noite,
entre as seleções da Espanha
(Diego Silva) e Estados Unidos
(Renifran), jogo sem emoção no
primeiro tempo, mas aos dois
minutos do segundo tempo a
Espanha fez 1 x 0 com David Villa,
mesmo assim o jogo foi sem
muita criatividade entre as duas
seleções e em um pênalti muito
questionado a seleção espanhola
chegou ao segundo gol com
David Villa novamente, que com
esse gol era artilheiro do Mundial
ao lado de Vavá do Brasil.
A terceira partida da noite, a
Nigéria (Renato Hilário) depois de
um tempo afastado voltava e de
cara enfrentava a Espanha
(Diego Silva), mas a seleção
nigeriana não se abalou com o
favoritismo espanhol e o primeiro
tempo foi jogo duro, com bons
chutes da seleção da Nigéria.
Aos três minutos do segundo
tempo o atacante da Espanha
David Villa fez falta encima de
Odem Wingie da Nigéria, o
mesmo cobrou a falta, marcou o
gol, mas o juíz da partida Durcival
anulou o gol, alegando que foi
movimentado por duas vezes o
botão.
Mas aos cinco minutos, Mikel
o meia nigeriano de falta fez um

lindo gol, e dando a vitória a
seleção do continente africano.
No quarto jogo da competição,
envolvia as seleções de
Alemanha e Estados Unidos,
mais um a vez os alemães não
fizeram boa apresentação, o jogo
foi de nível baixo, sem muitas
opções de gol e aos oito minutos
do primeiro tempo Ozil fez o gol
da vitória alemã.
O segundo tempo não houve
destaque.
Na quinta partida o Brasil
venceu fácil a seleção da
Espanha, com gols de Zagalo aos
nove minutos do primeiro tempo,
Didi de falta aos cinco minutos do
segundo tempo e o artilheiro da
competição Vavá aos oito
minutos do segundo tempo, a
seleção brasileira dominou
completamente todo o jogo sem
deixar espaço para a seleção do
botonista Diego Silva.

Nigéria (Renato Hilário)
joga melhor e vence a seleção da
Espanha por 1 x 0.
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Nigéria (Renato Hilário) e
Alemanha (Durcival) fazem a
sexta partida do Mundial, jogo em
que a seleção nigeriana sobrou
em campo.
O primeiro tempo a Nigéria
teve maiores chances, algumas
bolas na trave e susto para os
alemães, que deu apenas três
chutes ao gol no primeiro tempo,
desses um foi em uma cobrança
de falta sem perigo algum para o
goleiro Enyeama da Nigéria.
No segundo tempo logo aos
cinco minutos Martins fez 1 x 0
para a Nigéria e dominava o jogo,
mas logo aos nove minutos em
uma falta boba da defesa
nigeriana, os alemães
empataram com gol de Ozil, com
isso entra na briga pelo título do
Mundial.
No jogo de número sete,
entre o Brasil (Edilson Romão) e
Estados Unidos (Renifran), o
botonista Edilson Romão fez uma
partida tranquila, venceu por 3 x 0
com gols de Djalma Santos aos
quatro minutos de jogo e o
artilheiro Vavá aos oito e aos dez
minutos do segundo tempo.
Na oitava partida, uma das
mais decisivas do Mundial, jogo
entre o Brasil (Edilson Romão) e
Nigéria (Renato Hilário), para a
Nigéria só a vitória conseguia
manter a chances do título, na
derrota o Brasil seria o campeão
do Mundial.
O jogo começou duro, e logo
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no primeiro minuto de jogo a
seleção nigeriana tem a chance
de marcar em uma falta, mas para
na boa defesa do goleiro Gilmar.
O Brasil pressiona, mas não
consegue abrir o placar e só aos
cinco minutos de jogo o artilheiro
da competição Vavá marca e
anima desanima a torcida que
assistia ao jogo, para alegria de
alguns torcedores em mais uma
bobeira do ataque brasileiro que
comete falta, o nigeriano Martins
empata a partida aos sete
minutos.
No segundo tempo o
botonista Edilson Romão volta
determinado a liquidar a partida,
mas a trave não deixava, o tempo
passava e aos seis minutos
Garrincha faz 2 x 1, melhorando o
jogo e o botonista Renato ainda
teve uma falta a seu favor e não
conseguiu reverter em gol.
Aos oito minutos a Nigéria
comete falta na entrada da área e
o cobrador oficial do Brasil Didi
não perdoa e marca Brasil 3 x 1 e
garante o título do 54º Mundial,
resta para a Nigéria a disputa do
segundo lugar da competição.
A nona partida envolvia o
clássico da rua Padre Mendonça,
Alemanha (Durcival) e Espanha
(Diego Silva), para a Espanha só
restava a vitória e depender de
uma derrota dos nigerianos para
os Estados Unidos, com isso se
tornar o vice campeão do
Mundial, para a Alemanha só a

vitória interessava, pois não
chegaria mais ao título, restava
vencer e torcer pelo tropeço da
Nigéria contra os americanos.
O jogo foi equilibrado, os
espanhóis não fizeram boa
partida e a seleção da Alemanha
(Durcival) que não vinha bem nos
jogos anteriores conseguia se
encontrar na partida e aos três
minutos de jogo Schweinsteiger
fez 1 x 0, com isso o jogo
terminaria o primeiro tempo.
Na segunda etapa as duas
seleções não fizeram nada
durante todo o segundo tempo,
deixando o jogo monótomo.
Aos sete minutos em uma
jogada bem trabalhada do ataque
alemão, Tasci marcou um belo gol
e deixou o botonista Diego Silva
muito preocupado, pois as
chances de ganhar um troféu
estava indo embora. Daí pra
frente não teve muita emoção e
acabaria assim o jogo, restando
para o botonista Durcival torcer
por um tropeço dos nigerianos
frente a seleção americana.
No último jogo da noite, já
passava da meia-noite, quartafeira dia 17/03/2010, jogo que
decidiria o vice campeonato, o
jogo foi entre Nigéria (Renato
Hilário) e Estados Unidos
(Renifran), para o botonista
Renifran o jogo não valia muita
coisa, no máximo a quarta
colocação e para os nigerianos o
primeiro troféu na Liga Kayk de

Futebol de Botão.
O jogo não foi fácil para os
nigerianos e o botonista Renifran
começou bem a partida e aos três
minutos Donovan de falta marca
para os Estados Unidos. O tempo
passava e o botonista Renato
Hilário via a chance de ser vicecampeão ir embora, no fim do
primeiro tempo os nigerianos em
uma pressão forte conseguiram
chutar duas bolas na trave, mas
sem marcar o gol.
No segundo tempo a seleção
da Nigéria voltou melhor, mas o
gol não saia, os americanos
dominavam o meio de campo,
mas aos cinco minutos do
segundo tempo Nwaneri empata
a partida, mas a seleção da
Nigéria precisa de mais dois gols
para superar os alemães.
Não deu tempo respirar e o
botonista Renifran levou os
Estados Unidos a fazer o
segundo gol com Onyewu, aos
seis minutos, acabando de vez
com as chances do botonista
Renato Hilário.
Aos nove minutos a Nigéria
ainda colocaria mais uma bola na
trave.
O Mundial terminou com o
Brasil (Edilson Romão) em
p r i m e i r o l u g a r, A l e m a n h a
(Durcival) em segundo, Nigéria
(Renato Hilário) em terceiro,
Espanha (Diego Silva) em quarto
e Estados Unidos (Renifran) na
quinta e última colocação.
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Abaixo a campanha do Brasil (Edilson Romão) campeão do 54º
Mundial e da vice-campeã Alemanha (Durcival).
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CAMPANHAS NO 54º MUNDIAL

LKFB

Liga Kayk de Futebol de Botão

MOMENTO
DO MUNDIAL
O LANCE MAIS INCRÍVEL DA HISTÓRIA DA LKFB

9-Martins
10-Mikel

O jogo foi Nigéria 1 x 1 Alemanha

Edilson Romão
(Brasil)

Durcival
(Alemanha)

JOGOS:

JOGOS:

Brasil 3 x 1 Alemanha
Brasil 3 x 0 Espanha
Brasil 3 x 0 EUA
Brasil 3 x 1 Nigéria

Brasil 3 x 1 Alemanha
Alemanha 1 x 0 EUA
Nigéria 1 x 1 Alemanha
Espanha 0 x 2 Alemanha

PONTUAÇÃO:
12 Pontos

PONTUAÇÃO:
7 Pontos

COLOCAÇÃO:
Campeão

COLOCAÇÃO:
Vice-Campeão

TeveVavá como artilheiro do
Mundial com 6 gols.
16 DECISÃO
Edição 17

No sexto jogo do 54º Mundial
de seleções, envolvendo as
seleções de Nigéria (Renato
Hilário) e Alemanha (Durcival). O
lance ficou marcado e entrou para
a história da Liga Kayk de Futebol
de Botão.
O lance aconteceu aos cinco
minutos do segundo tempo, a
seleção da Nigéria já tinha usado
dois toques e restava apenas o
terceiro toque, sem chances para
o toque extra (quarto toque) e o
meia da Nigéria Mikel no terceiro
e último toque de sua seleção,
bola praticamente perdida, foi
quando ele deu um chute devagar
e a bola fez uma curva
inacreditável, parecia que tinha
um fantasma em campo que
conduziu a bola e deixou parada
na frente do atacante Martins,

garantindo inacreditavelmente o
quarto toque, por sua vez o
atacante Martins aproveitou a
jogada e em um chute bem
colocado, passou a bola pelo
lugar mais difícil que tinha,
resultado da jogada? Gol da
Nigéria.
Na foto acima você está
vendo uma reconstituição do
lance mais incrível da história da
LKFB em 24 anos de existência.
Assim como aconteceu com
Diogo (lateral do Uruguai no 21º
Mundial), vai acontecer com o
meia Mikel e o atacante Martins
da seleção nigeriana, juntamente
com o botonista Renato Hilário,
eles entrarão para a história da
LKFB e jamais serão esquecidos.
Na competição a seleção da
Nigéria terminou em terceiro.
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Tabela

LKFB

Liga Kayk de Futebol de Botão

MUNDIAL
16 de março de 2010 - Sede da LKFB

Pontos Corridos
Diego Silva

JOGO 2

Durcival

JOGO 3

Renato

JOGO 4

Durcival

JOGO 5

Edilson Romão

JOGO 6

Renato

JOGO 7

Edilson Romão

JOGO 8

Renato

JOGO 9

Diego Silva

JOGO 10

Renato

NIGÉRIA 1 X 0 ESPANHA

BRASIL 3 X 0 ESPANHA

Diego Silva

NIGÉRIA 1 X 1 ALEMANHA Durcival
Renifran

BRASIL 3 X 0 EUA
NIGÉRIA 1 X 3 BRASIL

Edilson Romão

ESPANHA 0 X 2 ALEMANHA Durcival
Renifran

NIGÉRIA 1 X 2 EUA

VICE-CAMPEÃO
T SC H E

ND

EU

R

S
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Diego Silva
Renifran

ALEMANHA 1 X 0 EUA

S
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Edilson Romão

FU

CBF

Renifran

ALEMANHA 1 X 3 BRASIL

D

CAMPEÃO

ESPANHA 2 X 0 EUA

U

JOGO 1

B A L L-B

Artilheiro do 54º Mundial
O 54º Mundial
Na terceira
da LKFB, teve
partida em que o
como artilheiro
Brasil venceu por
da competição o
3 x 0 os Estados
atacante da
U n i d o s
s e l e ç ã o
(Renifran), o
brasileira,
artilheiro da
Edvaldo Izídio
competição
Netto (Vavá), que
marcou dois gols.
marcou seis gols
Aos oito minutos
no mundial.
do primeiro
J o g o u o
tempo e aos dez
Mundial com a
minutos do
camisa de nº 19 e
segundo tempo
marcou gols em
em uma falta
todas as partidas
sofrida por Pelé.
que disputou,
S e g u i a
sagrando-se
artilheiro e o
assim, artilheiro
Brasil líder da
deste mundial
competição,
Vavá, o artilheiro. restando o jogo
com 6 gols.
M a r c o u o p r i m e i r o g o l contra a seleção da Nigéria
brasileiro no mundial, aos seis (Renato Hilário), para que o Brasil
minutos do primeiro tempo, gol (Edilson Romão) pudesse definir
marcado contra a seleção da o Mundial.
Alemanha (Durcival), que vencia
Então aos cinco minutos o
por 1 x 0. Aos três minutos do artilheiro Vavá faz um lindo gol e
s e g u n d o t e m p o m a r c a r i a deixa os brasileiros com a mão na
novamente, dando a virada no taça, a Nigéria empataria ainda
jogo para o Brasil.
no primeiro tempo, mas o Brasil
Na Segunda partida do Brasil venceria a partida por 3 x 1,
na competição ele marcou o sagrando-se campeão do 54º
terceiro gol, aos oito minutos do Mundial.
segundo tempo no jogo contra a
Vavá se tornaria artilheiro da
Espanha (Diego Silva), onde o competição marcando gols em
Brasil venceu por 3 x 0.
todos os jogos que disputou.
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