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FLAMENGO

Campeão da 4ª Copa Libertadores
O botonista Léo Chaves vence de
forma invícta a competição e
levanta seu primeiro troféu com o
Flamengo.

BRASIL
Cada vez mais forte

www.ligakayk.com.br

O botonista Edilson Romão conquista a Copa dos Campeões

JOGOS PARA SEMPRE
Suécia (Léo Chaves) x Romênia (Adalto), último jogo do grupo B pela primeira fase,
Romênia facilita o jogo.

Romênia
51º Mundial
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3. 2ª COPA DOS CAMPEÕES

Fazenda Bangolá - Ribeira do Amparo/BA

Sexto jogo do grupo B, as
duas seleções, Suécia (Léo
Chaves) e Romênia (Adalto)
jogavam sabendo de todos os
resultados do Mundial, para a
Suécia só a vitória interessava,
tinha apenas dois pontos no
Mundial, mesmo sabendo que
com a vitória enfrentaria o Brasil
nas semifinais.
A Romênia jogava
classificada e facilitou o jogo,
jogou sem preocupação, até que
sofreu o primeiro gol, Teddy Lucic
faz 1 x 0 para a Suécia, com esse
resultado a seleção romena se
livrava da seleção brasileira na
semifial, que já era segunda
colocada do grupo A.
O botonista Adalto já
sabendo de sua classificação,
joga tranquilo e a Suécia
precisando da vitória faz 2 x 0,
novamente Teddy Lucic, com
esse gol deixa o jogo mais
tranquilo.
A Romênia vem para o
segundo tempo sem
preocupação nenhuma, sabendo
quem enfrentaria no seu próximo
jogo.
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Brasil é o novo campeão.

Na Segunda etapa o jogo ficou
mesmo sem graça, ambas as
equipes não queriam mais jogar,
até que Mikael Nilsson marca o
terceiro gol da Suécia e finaliza o
resultado da partida.
As semi-finais que ainda
foram decididas na fazenda
Bangolá finalizando os jogos, a
Romênia perdeu por 1 x 0 da
Alemanha (Durcival) e ficou pra
decidir o jogo do terceiro lugar.
Na outra semifinal a seleção
da Suécia conseguiu um
resultado bom, no jogo contra o
Brasil o empate por 1 x 1, apesar
de sofre um gol de falta cobrada
por Didi, segurou o empate e
como já era tarde o resultado foi
definido nos pênaltis, empate em
2 x 2 nas cinco primeiras
cobranças, na sequência das
cobranças dos pênaltis, Vavá
marca para o Brasil e a Suécia
desperdiça com Linderoth e
assim vai fazer a decisão do
terceiro lugar com a já conhecida
Romênia, que nada adiantou
facilitar no jogo da classificação.
A Romênia vence por W x O a
decisão do terceiro lugar.

5. SUÉCIA X URUGUAI
O jogo de abertura da Copa dos Campeões
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16. FLAMENGO É O CAMPEÃO DA LIBERTADORES
Léo Chaves leva o Flamengo a glória do título.
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O Uruguai é grande
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2ª COPA DOS CAMPEÕES - BRASIL É O NOVO CAMPEÃO
No segundo turno a seleção
A competição manteve a
escrita de que o campeão do do Paraguai (Rafael) se diz
primeiro turno se tornaria desmotivado em jogar futebol de
campeão da Copa, aconteceu botão e desiste de participar,
com a Holanda (Edemilson assim só cinco seleções fariam os
Romão) e agora com o Brasil jogos do segundo turno.
O Uruguai que sofreu três
(Edilson Romão), ambos de
derrotas no primeiro turno com
forma invícta.
Nesta segunda edição da diferença grande de gols, resolve
C o p a d o s C a m p e õ e s , inverter a situação, venceu a
participaram do primeiro turno as Suécia por 3 x 1, a Bélgica por 3 x
seleções da Alemanha (Durcival), 1 e dois empates 1 x 1 Alemanha
Brasil (Edilson Romão), Suécia e 2 x 2 Brasil, na soma geral
(Léo Chaves), Bélgica (Kayk conseguiu a brilhante façanha de
Romão), Paraguai (Rafael) e s e r o v i c e - c a m p e ã o d a
competição, somando no
Uruguai (Sérgio Carvalho).
A maior goleada desse turno rangking mais 60 pontos e assim
foi Uruguai 0 x 4 Brasil, onde desbanca a seleção da Alemanha
marcaram para o Brasil, Vavá, que vinha pra ser campeã.
A Alemanha (Durcival),
Zagalo, Didi em cobrança de falta
e Zito. O Uruguai ainda perderia terceiro colocado no primeiro
m a i s d u a s p a r t i d a s c o m turno e terceiro colocado no
desvantagem de gols, Uruguai 1 x segundo truno, termina a Copa
3 Alemanha e Uruguai 0 x 3 dos Campeões em terceiro lugar,
somando no ranking mais 40
Bélgica.
O Brasil venceu o primeiro pontos. Sua campanha teve 9
turno com três vitórias e dois jogos, com 3 vitórias, 2 empates e
empates, somando 11 pontos 4 derrotas, duas delas para o
ganhos, marcou 10 gols e sofreu Brasil. Marcou 14 gols e sofreu 14
gols.
apenas 3.
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Suécia (Léo Chaves),
termina a Copa dos Campeões
em quarto lugar, depois de brilhar
no primeiro turno, onde foi o vicecampeão, com 7 pontos, com 1
vitória e 4 empates, invícto até
então, mas não conseguiu repetir
o feito no segundo turno,
terminando em 5º e último
colocado, mesmo assim depois
de vencer a Bélgica por 1 x 0
conseguiu mais 30 pontos no
ranking e sobe de posição. Sofreu
três derrotas no segundo turno,
uma delas para a seleção do
Uruguai (Sérgio Carvalho) por
3 x 1 no jogo de abertura do turno.
A Bélgica (Kayk Romão) o
quinto colocado da competição,
não foi bem em nenhum dos dois
turnos, ficando em quinto lugar no
primeiro e em quarto lugar no
segundo turno.
No primeiro turno perdeu
para a Alemanha (Durcival) de 3 x
1 e venceu o Uruguai (Sérgio
Carvalho) por 3 x 0, com gols de
Nainggolan, Lukaku e Carrasco.
No segundo turno estreiou
com derrota de 3 x 1 diante da
seleção uruguaia, depois de
colocar 1 x 0 ainda no primeiro
tempo.
Sofreria mais duas derrotas,
para a Suécia 1 x 0 e Brasil 3 x 2
onde fez 1 x 0, sofreu a virada, no
segundo tempo conseguiu o
empate, mas não resisitu a
pressão canarinha e acabou
sofrendo o terceiro gol.

O Paraguai (Rafael), não
participou dos jogos do segundo
turno, comentou que está
desmotivado para a prática do
futebol de mesa, que a um bom
tempo não tinha mais interesse,
na primeira edição da Copa dos
Campeões o botonista Rafael foi
o quarto colocado, a LKFB perde
um bom botonista.
Seus jogos no primeiro turno
foram: Paraguai 0 x 0 Brasil,
jogou bem retrancado e segurou
o ataque brasileiro.
Paraguai 0 x 2 Uruguai,
depois de várias tentativas de gol
e bolas na trave sofre o golpe e
ainda faz um gol contra.
Paraguai 1 x 0 Alemanha
jogou bem fez o gol com P. Aguilar
e garantiu três pontos.
Suécia 1 x 0 Paraguai, jogo
amarrado para as duas equipes,
sofreu o gol de falta no primeiro
tempo e não conseguiu reação
nenhuma, fazendo um jogo
apagado.
Paraguai 1 x 0 Bélgica, logo
no início da partida marcou o
único gol da partida com M.
Cacéres, depois do gol as duas
seleções não jogaram mais, o
jogo ficou amarrado no meio
campo e acabaria o primeiro
tempo. A segunda etapa o jogo
não teve movimento e assim
acabaria.
Nas próximas páginas um
resumo dos jogos do segundo
turno.
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URUGUAI, DEFESA FORTE E ATAQUE COMPETENTE
A história desse confronto
não é favorável para o botonista
Sérgio Carvalho, que antes desse
jogo foram dez jogos com cinco
vitórias de Léo Chaves e apenas
uma com o Corinthians no 10º
Mundial Interclubes.
Mas nesse jogo da Copa dos
Campeões o Uruguai entrou em
campo arrasador e atropelou a
seleção da Suécia, fez logo 1 x 0
com 9-Suarez e se manteve no
ataque o tempo inteiro, dominva o
jogo com bons toques de bola e
não demorou muito fez 2 x 0 com
16-Maxi Pereira e manteve o
mesmo rítimo, sempre no ataque
e sufocando os suécos.
A Suécia errava muito e
cometeu algumas faltas, uma
delas cobrada por 10-Forlan que
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bateu bem e fez Uruguai 3 x 0 pra
delírio do botonista Sérgio
Carvalho, que já sonhava com o
título de campeão do segundo
turno da Copa dos Campeões,
dessa segunda edição.
A Suécia não tinha reação,
mas após sofrer o terceiro gol, na
saída de meio campo 9Kallstrom, chuta no canto
esquerdo do goleiro e marca o
único gol da Suécia.
Com o fim dessa partida a
seleção do Uruguai já era líder da
competição no segundo turno.
A defesa uruguaia é segura,
forte e sofre em média um gol por
jogo, facilitando a vida dos seus
atacantes nessa competição.
No primeiro turno o confronto
terminou Uruguai 1 x 1 Suécia.

EQUILÍBRIO E POUCO FUTEBOL
Jogo amarrado o tempo
inteiro para as duas seleções, a
Suécia (Léo Chaves) com boas
chances de gol, mas não foram
aproveitadas, em muita delas
sem direção certa ao gol, faltou
precisão nas finalizações.
O Brasil (Edilson Romão)
jogou um futebol de toques,
parecia preocupado com o
adversário, teve poucas chances
de gol no primeiro tempo, mas
antes de acabar a primeira etapa
da partida 7-Garrincha marca
para o Brasil e faz o único gol da
partida.
No segundo tempo o Brasil
voltou um pouco melhor, estava
vencendo a partida por 1 x 0 e
isso tranquilizou a seleção
canarinha.

A Suécia por outro lado não
esboçou reação no jogo, estava
sem toque firme e consciente no
jogo, deixando o jogo apagado.
Assim o Brasil campeão do
primeiro turno largava na frente o
no segundo, marcando seus
primeiros três pontos na sua
estréia do turno.
Em 15 anos de história do
confronto, Edilson Romão e Léo
Chaves já estiveram frente a
frente 88 vezes. Embora o
botonista Edilson Romão leve a
melhor, com 58 vitórias contra 13.
Nas últimas dez partidas
entre os dois botonistas o Brasil
venceu 6 contra 3 vitórias da
Suécia, com um empate em 0 x 0
no amistoso realizado em 21 de
junho de 2018.
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URUGUAI, DOMÍNIO TOTAL DO JOGO
As chances de sair vencedor
desse jogo era grande para o
botonista Kayk Romão que em
seis confrontos com Sérgio
Carvalho venceu três e empatou
nas outras três, tinha um histórico
a seu favor, mas foi surpreendido
com o bom futebol do Uruguai.
Nem tudo é o que parece, a
Bélgica vem de bons jogos e
resultados, estreiou no segundo
turno com uma boa vitória por 3 x
1 diante da Alemanha.
Só que o Uruguai estava
determinado e vinha liderando o
turno, seria o último jogo da fase,
a vitória deixaria muito perto do
título do segundo turno, pra
complicar 7-De Bruyne marca
para a Bélgica e desespera os
uruguaios.
7 DECISÃO

Mas em uma falha belga, que
comete falta em um lance fácil
onde tinha total domínio da
jogada, 10-Forlan cobra e empata
a partida, o Uruguai continua
jogando melhor.
No segundo tempo, logo no
início 6-Scotti faz um lindo gol
para a alegria do botonista Sérgio
Carvalho que vira o resultado da
partida, mantém o domínio do
jogo e não deixa a Bélgica jogar.
Aos oito minutos em jogada
bem trabalhada pelo ataque da
celeste, novamente 6-Scotti
recebe um bola na intermediária e
chuta fazendo um lindo gol, o
terceiro do Uruguai, dando
números finais a partida. Uruguai
mais líder do que nunca.
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BRASIL, CADA VEZ MAIS FORTE
Alemanha x Brasil sempre
foi jogo de gols, as duas seleções
jogam abertas e em busca de
gols. o Brasil (Edilson Romão)
jogando melhor criou boas
chances de gols, mas a trave em
alguma delas salvaram os
alemães que também tiveram
chances reais de gol e
aproveitaram uma delas ainda no
primeiro tempo com 9-Schurrle
fazendo Alemanha 1 x 0.
A partir daí os germanos
começaram a catimbar o jogo,
afinal era contra o Brasil, que
sentiu o gol sofrido e acabou
caindo de rendimento na partida,
mas 19-Vavá em um lindo chute
fez o gol de empate brasileiro,
assim terminaria o primeiro
tempo.

No segundo tempo o Brasil
volta melhor que a seleção da
Alemanha, porém as melhores
chances de gol são dos alemães
que não aproveitam, em jogada
infantil comete uma falta e
10-Pelé cobra com categoria e faz
Brasil 2 x 1. Próximo ao fim do
jogo o botonista Durcival comete
um pênalti bobo e muito discutido,
sem razão os alemães, mas na
cobrança o lateral brasileiro 6Nilton Santos acerta o travessão e
perde a cobrança, que para sua
sorte o jogo acaba Brasil 2 x 1.
Foram realizados 119 jogos
entre Edilson Romão e Durcival,
72 vitórias de Edilson Romão e
218 gols marcados, 23 empates e
24 vitórias de Durcival com 121
gols marcados.
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JOGO SEM EMOÇÃO, POUCA AÇÃO
O primeiro jogo da
competição, dois adiversários
marrentos e retranqueiros,
ambos jogam sua primeira Copa
dos Campeões, Suécia campeã
do 58º Mundial e a Bélgica
campeã da 48ª Copa da Amizade.
Em 11 jogos entres esses
dois botonistas, 6 vitórias de Léo
Chaves e 5 empates, grande
vantagem da seleção suéca.
O jogo começa sem
emoção, poucos toque de bola,
meio campo fechado, mas aos 4
minutos de partida 8-Fellaini faz
Bélgica 1 x 0, obrigando a Suécia
a partir mais em busca de jogo.
Depois de duas bolas na
trave em contra-ataques belga, a
Suécia acerta um passe de
qualidade e com um belo chute de
9 DECISÃO
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10-Larsson, que acerta o canto
direito do goleiro da Bélgica e
empata a partida ainda no
primeiro tempo.
Com o gol de empate, o jogo
volta a amarrar, nenhuma das
duas seleções queriam se
arriscar no jogo, pareciam está
conformados com o empate na
partida.
No começo do segundo
tempo a Suécia por duas vezes
chegou perto de virar o jogo, em
uma falta que acertou a trave e em
um chute com boa defesa do
goleiro adversário, resumindo
assim a sua participação no jogo.
A Bélgica teve outras quatro
oportunidades de ataque, mas
sem direção e sem precisão na
definição da jogada.
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URUGUAI COMANDA A PARTIDA, MAS SÓ EMPATA
O Uruguai (Sérgio Carvalho)
jogou melhor que a seleção da
Alemanha (Durcival), teve
poucas chances de gol, mas
soube aproveitar logo no início do
primeiro tempo com 3-Diego
Godin fazendo 1 x 0 para os
uruguaios.
Na segunda etapa a
Alemanha entrou em campo
jogando melhor que o Uruguai, foi
construindo chances de gol, mas
não aproveitava as várias
oportunidades que surgiam
claramente. Até que 8-Ozil acerta
um chute indefensável e empatou
a partida, dando números finais
ao jogo. Com esse resultado as
duas equipes saem de campo
com um ponto cada.
O resultado final da partida

não foi bom para a Alemanha, que
precisava vencer para brigar pela
liderança do turno.
Já para os uruguaios que
vinham caladinhos na competição
foi o estopim pra mostrar seu
futebol na Copa dos Campeões.
Esse clássico entre Durcival
e Sérgio Carvalho vem desde 26
de janeiro de 2002 na primeira
Copa Visgueira, onde o Uruguai
saiu vencedor da partida por 3 x 2.
De lá prá cá foram mais 16
jogos totalizando 17 confrontos
entre os dois, Durcival com dez
vitórias e 27 gols marcados, dois
empates e cinco vitórias de Sérgio
Carvalho com 17 gols marcados.
A maior goleada entre os dois
foi Santos 5 x 0 Corinthians na 3ª
Copa Libertadores.
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EMOÇÃO ATÉ O FIM
Um jogo que qualquer que
fosse o resultado seria bom para
uma das três seleções, Uruguai,
Bélgica e Brasil.
O Uruguai (Sérgio Caralho)
que torcia por empate ou vitória
da Bélgica, com a vitória da
Bélgica o Uruguai seria o
campeão do segundo turno.
A Bélgica precisava vencer o
jogo e vencer a Suécia para ser
campeã do segundo turno.
O Brasil vencer e ser
campeão do segundo turno,
empate teria o jogo da final contra
o Uruguai.
Logo no começo da partida,
na saída de bola 8-Fellaini faz
Bélgica 1 x 0, mal as seleções
tinham se organizado em campo
para desespero brasileiro.
11 DECISÃO
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Resultado ruim para o Brasil,
que depois de muito chutes a gol,
bolas na trave, finalmente 8-Didi
empata.
O Brasil começava a respirar
em campo e 19-Vavá ainda no
primeiro tempo vira a partida para
2 x 1 para a alegria do botonista
Edilson Romão, que amarra o
jogo e assim terminaria o primeiro
tempo.
No segundo tempo a Bélgica
volta melhor e faz o Brasil recuar
pra não sofrer o gol de empate,
que não demorou muito e
novamente 8-Fellaini faz um
golaço e empata a partida, assim
o Uruguai volta pra briga. Mas em
noite brilhante o meia 8-Didi faz
seu segundo gol no jogo e dá a
vitória e o título para o Brasil.
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ALEMANHA DOMINA E VENCE FÁCIL
Os últimos dez jogos entre
os dois botonistas, foram de total
domínio de Durcival que obteve
seis vitórias e apenas uma
derrota.
Nessa partida em que a
Suécia (Léo Chaves) não se
encontrou em campo, cometeu
vários erros coletivos, deixando a
Alemanha sobrar em campo e
dominar a partida.
O jogo não estava dos
melhores mas em momento que a
Suécia começava a acordar,
dominava a bola e ao errar em um
lance fácil, comete falta, que é
convertida em gol por 9-Schurrle,
que acerta o ângulo, fazendo
Alemanha 1 x 0 no finalzinho do
primeiro tempo.
No segundo tempo a Suécia

continuava apagada no jogo e só
a Alemanha atacava, mas não
sabia aproveitar as oportunidades
que surgiam, foram várias
chances boas de gol, de tanto
tentar 2-Mustafi amplia o
marcador e faz Alemanha 2 x 0
com bola de craque.
A Suécia praticamente não
jogava, sem criatividade não
conseguia passar pelo meio
campo dos alemães, as poucas
oportunidades que teve não
foram bem sucedidas, com
chutes sem direção e sem firmesa
na finalização.
O resultado final da partida
não mudava o roteiro da
competição, ambas não tinham
mais chances de conquistar o tão
sonhado título.
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UM DOS CLÁSSICOS MAIS VELHO DA LKFB
Trinta e dois anos depois do
primeiro confronto, brasileiros e
uruguaios têm um retrospecto de
grande vantagem para o
botonista Edilson Romão,
curiosamente, por ser um dos
duelos mais velhos de clássicos
da LKFB entre seleções, o Brasil
(Edilson Romão) venceu 53
partidas, foram 13 empates e
apenas 4 vitórias do Uruguai
(Sérgio Carvalho).
Imagine o que passava na
cabeça do botonista Sérgio
Carvalho que se vencendo o jogo
contra o Brasil, seria líder isolado
do segundo turno e ficaria a um
jogo do título do mesmo.
Mas jogo contra o Brasil
sempre foi difícil e 7-Garrincha
logo no início faz Brasil 1 x 0.
13 DECISÃO
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Em lance complicado no
meio campo, o Brasil comete falta
e 10-Forlan bate bem e empata
para os uruguaios.
No segundo tempo o Uruguai
vem melhor e cria boas jogadas
de gol, mas não aproveita. Com
isso o Brasil sem um bom futebol
não cria muito e logo sofre o
golpe, em uma bola que seria
brasileira o árbitro da partida
(Durcival) dá posse de bola para o
Uruguai que é aproveitada por
8-Eguren que faz Uruguai 2 x 1. O
Brasil tenta empatar, mas a trave
não deixa, aos nove minutos 6Nilton Santos que tinha perdido
um pênalti no jogo anterior, em um
lindo chute da lateral marca o gol
de empate, Uruguai sai de campo
com gosto de derrota.
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EQUILÍBRIO E POUCO FUTEBOL
O histórico dos últimos dez
jogos mostram o favoritísmo do
botonista Kayk Romão com cinco
vitórias e apenas uma derrota,
mostrando que provavelmente
seria o vencedor da partida.
No início da partida 17Divock Origi fez Bélgica 1 x 0 e
deixa os germanos nervosos,
com isso o domínio da partida é
bélga, que não aproveitam o bom
momento e cede o empate ainda
no primeiro tempo, com um chute
perfeito do zagueiro alemão
4-Howedes.
No segundo tempo a Bélgica
retrancada segura o empate e em
uma bobeira do meio campo da
Alemanha, 11-Carrasco acerta o
canto em chute rasteiro e faz
Bélgica 2 x 1 e domina o jogo, até

meiados do segundo tempo,
quando a Alemanha tenta reagir.
Com a reação da Alemanha
em tentar empatar a partida, no
desespero o botonista Durcival,
comete falta, que 7-De Bruyne
bate com perfeição e fecha o
placar da partida, Bélgica 3 x 1
Alemanha.
O botonista Kayk Romão
continua na competição com
chances de título depois desse
resultado, já pra Durcival acabou
totalmente a esperança de
conquistar o título da Copa dos
Campeões.
Foram realizados vinte e
cinco jogos entre Kayk Romão e
Durcival, com oito vitórias de Kayk
Romão e treze vitórias do
botonista Durcival.
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O MUNDO
É UM BOTÃO
BOTONISTAS QUE PASSARAM PELA LKFB
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ROMILDO MOREIRA
Muitas competições na LKFB

José Romildo Moreira de
Jesus, natural de Ribeira do
Pombal/BA, nascimento
21/05/1989.
Começou a jogar na LKFB
desde 25 de agosto de 2001 e
participou de 31 competições.
Sua estréia na liga foi no
29º Mundial, onde veio a ser o
vice-campeão com dois
empates e duas derrotas.
Seu primeiro jogo foi
Brasil 1 x 0 Itália.
O botonista Romildo foi
vice-campeão por duas vezes
de Mundial, uma da Copa da
Amizade e outra da Copa
Libertadores.
Na carreira da LKFB, fez
15
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111 jogos oficiais em 31
competições, sendo 18
vitórias, 36 empates e 57
derrotas, marcou 80 gols e
sofreu 167.
Sua maior derrota foi em
um amistoso contra o Brasil
(Edilson Romão) em
24/01/2002 quando perdeu
por 14 x 1.
Sua colocação no
ranking geral é a 9ª com 407
pontos.
No histórico tem quatro
vice campeonatos, quatro
terceiro lugar e por onze
vezes foi o quarto colocado
nas competições da LKFB.
Não joga na liga faz um
bom tempo, assim que foi
morar em São Paulo, deixou
a prática desse esporte, na
volta não participou de
nenhuma competição.
Hoje o trabalho não dá
espaço para a prática do
futebol de botão, pois vive
sempre viajando, trabalha
com Gilmar da Barraca,
vendendo confecções, ainda
mora em Ribeira do Pombal.

4ª COPA
LIBERTADORES
29/07/2018 - LOCAL: SEDE DA LKFB

LÉO CHAVES LEVA O FLAMENGO A GLÓRIA
O Real começa a acordar pro
jogo, ainda no primeiro tempo
Ronaldo diminui e anima a equipe
do Real.
No segundo tempo o Real
volta melhor e por excesso de
toque de bola comete falta que
Júnior novamente marca,
Flamengo 3 x 1.
O Real continua dominando o
A competição foi muito bem
disputada pelas cinco equipes jogo, várias tentativas de gol,
participantes, merecidamente o bolas na trave, até que Pavon
Flamengo (Léo Chaves) foi o m a r c a e o F l a m e n g o s e
grande campeão da 4ª Copa desconcentra e não acerta mais
Libertadores, venceu de forma nada. Com isso o Real cresce no
invícta e deixou para trás Santos jogo e Ronaldo novamente marca
e empata a partida 3 x 3, o
e Real Madrid.
botonista
Léo Chaves já dá o jogo
Domingo, 29 de julho de
por
encerrado,
onde o Real ficou
2018, uma manhã chuvosa, na
sede da LKFB os botonistas se animado e em um contra ataque
apresentam e fazem o sorteio da ao 9 minutos Leandro explode de
competição, o jogo de abertura alegria a galera presente ao jogo,
faz Flamengo 4 x 3, de arrepiar,
seria Flamengo x Real Madrid.
dá
início o caminho para o título
O Flamengo entra arrasador
em campo e logo na saída de bola da sua equipe, derrota uma das
abre o placar com Leandro, grandes equipes da LKFB.
O segundo jogo da
menos de 30 segundos de jogo. O
jogo é de domínio total do competição Santos 1 x 0
Flamengo, até que em um erro o Corinthians, jogo sem muita
Real comete falta e Júnior em emoção, poucas chances de gol,
uma bela cobrança consegue apesar do Santos buscar mais o
vencer o goleiro Cassilas, ataque e Lucas Lima faz o único
ampliando pra 2 x 0, deixando a gol da partida, o botonista
equipe do botonista Edilson Durcival avisa que o Santos vai
ser bi-campeão da Libertadores.
Romão em desespero.
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PSG 1 x 1 Real Madrid,
terceiro jogo da competição, um
jogo de poucas oportunidades,
retrancado, sem criatividades das
duas equipes. O Real abre o
placar ainda no primeiro tempo
com Zidane de falta, o segundo
tempo sem emoção e nos
acréscimos o PSG empata com
Maxwell.
A sensação do campeonato
entra em campo no quarto jogo da
competição Flamengo 3 x 3
Corinthians, jogo muito bom e
emocionante até o fim. O
Flamengo abre o placar com
Mozer e amplia logo em seguida
com o lateral Leandro, jogando
melhor o botonista Léo Chaves se
retranca e espera o fim do
primeiro tempo.
No segundo tempo aos três
minutos Nunes faz 3 x 0 e
comemora muito o Flamengo,
mas jogo só acaba quando o
árbitro apita o fim da partida,
Ronaldo faz o primeiro do
Corinthians, que passa a
pressionar o Flamengo e esse
não resiste e acaba fazendo um
gol contra, o segundo corintiano,
o botonista Sérgio Carvalho
continua jogando bem e no fim do
jogo Juciclei faz um golaço e
empata a partida, o Flamengo
segue líder.
O jogo seguinte foi entre
Santos 1 x 1 PSG, o segundo
empate do time francês, jogo
equilibrado com as duas equipes
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buscando o gol, mas o empate foi
o resultado justo da partida.
Outro jogão, agora foi entre
Real Madrid 2 x 4 Corinthians,
domínio total da partida do
botonista Sérgio Carvalho, que
não deu chances para o Real
Madrid, fez 2 x 0 com gols de
Douglas e Dentinho, continuava
dominando o jogo até que
Helguera diminui para o Real,
mas o primeiro tempo acaba
assim. Na segunda etapa
Douglas marca mais duas vezes,
primeiro um chute certeiro no
ângulo de Cassilas, depois em
cobrança de falta faz Corinthians
4 x 1, liquidando a partida, já no
fim da partida Pavon faz o
segundo do Real Madrid e
encerra a partida.
Flamengo 1 x 1 Santos,
outro empate rubro negro e outro
empate santista, com esse
resultado as duas equipes são
líderes da Libertadores, o
primeiro tempo as duas equipes
não jogaram pra frente, foi jogo de
estudo, mas no segundo tempo
Lico marca para o Flamengo e
deixa solto o Santos que cria
várias oportunidades de gol, sem
aproveitamento. Mas de tanto
tentar Vitor Bueno empata para o
peixe e deixa tudo igual, o
resultado agradava aos dois
botonistas.
PSG 0 x 0 Corinthians, o
único jogo da 4ª Libertadores com
placar sem gols, jogo de poucas

oportunidades, muito retrancado
no meio de campo.
O Corinthians com uma leve
vantagem, mas ficou nisso
mesmo, 0 x 0.
Real Madrid 2 x 1 Santos,
seria o jogo do Santos, precisava
vencer para garantir vaga na final
da competição.
Para o Real Madrid nenhum
resultado mudaria sua fraca
campanha e nem colocação na
competição, mas estava jogando
como o Real sempre jogou e logo
no início Michel Salgado faz 1 x 0
e domina totalmente a partida,
criando várias oportunidades
clara de gol, mas a trave não
ajudou muito e a bola não
entrava, caminhava para o fim do
primeiro tempo, quando nos
acréscimos Vitor Bueno empata
para o Santos.
O segundo tempo volta com
o botonista Durcival nervoso,
precisava vencer e não estava
jogando bem. Então o Real
Madrid aproveita e novamente
Michel Salgado marca, Real 2 x 1
dando números finais a partida,
onde o Real jogou melhor.
Flamengo 3 x 1 PSG, jogo
de domínio total do Flamengo,
garantindo a sua vaga na final da
competição, Nunes marca o
primeiro do mengo e abre
vantagem, assim termina a
primeira etapa.
Logo no início do segundo
tempo Marquinhos empata para o

PSG, que continua apagado no
jogo.
O Flamengo que está bem
acordado marca o segundo gol
com Leandro e mantém o ritimo
de um bom futebol, já de olho na
vaga da grande final da
competição e em uma jogada sem
muita dificuldade Lico faz 3 x 1, o
Flamengo recua e mantém o
resultado, dando números finais
ao jogo.
Depois de dois empates e
uma derrota o Corinthians (Sérgio
Carvalho), que estava
desacreditado, ressuscita e vai a
final da competição.
Flamengo 1 x 0 Corinthians,o
jogo da final, um jogo sem
expressão, apesar do botonista
Sérgio Carvalho buscar mais o
ataque, onde o Flamengo não
apareceu no primeiro tempo.
Porém Léo Chaves com
determinação e paciência
consegue fazer 1 x 0 no final do
segundo tempo com o atacante
Lico, deixando os corintianos sem
reação, praticamente entregue na
partida.
O lateral do Flamengo
Leandro, além de campeão sai
como artilheiro da competição
com 4 gols.
O botonista Léo Chaves
consegue seu terceiro título na
Liga Kayk de Futebol de Botão e
soma no seu ranking mais 43
pontos, ficando no ranking 2018
em 4º lugar com 66 pontos.
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Sérgio Carvalho

URUGUAI É GRANDE

Uruguai consegue brilhar no
segundo turno e é o vice-campeão.
No terceiro jogo enfrentou o
Brasil e saiu perdendo por 1 x 0,
O botonista Sérgio Carvalho mas não recuou e logo depois em
joga bem e brilha no segundo uma cobrança de falta 10-Forlan
turno da Copa dos Campeões. empata e mantém o mesmo
Campeão de três Copas do futebol.
Mundo e uma da Copa da
Na Segunda etapa 8-Eguren
A m i z a d e , m o s t r o u n e s s e faz 2 x 1 para os uruguaios que
segundo turno que sem dúvidas comemoram a grande virada no
está entre os grandes da LKFB.
jogo e seguram o resultado até
N a p r i m e i r a e d i ç ã o d a poucos minutos do fim da partida,
competição ele não foi bem, quando o Brasil consegue o
sofreu uma goleada por 7 x 0 da empate milagroso, assim o
Holanda (Edemilson Romão), Uruguai era o líder do segundo
f i c a n d o e m 5 º l u g a r n a turno com oito pontos, ficava
competição.
agora dependendo de uma
No primeiro turno da segunda derrota do Brasil (Edilson Romão)
Copa dos Campeões acabou em para a Bélgica (Kayk Romão)
sexto lugar com apenas uma para ser o campeão do segundo
vitória.
turno, mas não aconteceu.
No seu primeiro jogo do
Com o resultado da partida
segundo turno conseguiu fazer entre Bélgica 2 x 3 Brasil, o
1 x 0 no primeiro tempo contra a Uruguai do botonista Sérgio
Alemanha, mas não conseguiu Carvalho já garantia o segundo
segurar o ataque alemão e cedeu l u g a r n a c o m p e t i ç ã o ,
o empate da partida.
independente do resultado do
No segundo jogo venceu de jogo entre Bélgica e Suécia.
forma brilhante a seleção da
O botonista Sérgio Carvalho
Suécia (Léo Chaves), conseguiu recuperou a má campanha na
fazer 3 x 0 ainda no primeiro primeira edição e surpreendeu a
tempo com um bom futebol todos com o 2º lugar na segunda
apresentado, acabou sofrendo edição da competição da Copa
um gol que não mudou muito.
dos Campeões.
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