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3 1ª COPA DAS NAÇÕES

Depois de várias tentativas, a LKFB consegue realizar
a primeira Copa das Nações
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O botonista Roberto Carvalho consegue seu primeiro
título, depois de 21 anos na espera
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Tabela completa da Copa, com todos os resultados
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A trajetória do botonista Zezinho pela LKFB
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Competir e participar já é bom,
imagine conquistar uma Copa das
Nações da LKFB no mês de
aniversário da liga. Sonho de
muitos botonistas e começa com
essa primeira edição a história
dessa competição.
Na noite de 6 de abril de 2022
às 19:00 hs, na sede da LKFB
aconteceu o sorteio para a tão
esperada Copa das Nações,
competição que envolve botonistas
que ainda não conquistaram títulos
pela LKFB, como: Copa dos
Campeões, Copa do Mundo, Copa
da Amizade, Copa das
Confederações e Copa Visgueira.
Com a presença de Sérgio
Carvalho, Caio Carvalho, Durcival,
Edilson Romão e Sérgio Barreto
que não participaram da Copa mas
presenciaram o sorteio, deu início a
primeira edição, que teve jogos
emocionantes.
O botonista da Argentina
(Roberto Carvalho) que desde
2001 esperava ganhar um título
pela LKFB e não esquece da
decepção da 2ª Copa Visgueira,
quando foi eliminado nas semifinais, teve mais uma vez a
oportunidade de ser campeão.
No seu primeiro jogo enfrentou
a seleção do Canadá (Marcos
Vitor), em um jogo de retranca e
nervosismo por parte das duas
seleções, a Argentina que parecia
3 DECISÃO
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aceitar o empate na partida,
consegue marcar aos oito minutos
do segundo tempo o gol que daria a
vitória em seu primeiro jogo, gol
marcado por 9-Batistuta.
Roberto Carvalho passa agora
a se preocupar com a seleção da
Áustria (Matheus Vinícius) que
também venceu o seu jogo na
abertura da Copa.
Na segunda partida,
esperando achar um jogo fácil
contra a Macedônia do Norte (Juan
Carvalho), a Argentina entra em
campo confiante na vitória, mas
encontra um adversário osso duro
de roer e tem muitas dificuldades
em construir jogadas, mesmo
assim consegue abrir o placar aos
quatro minutos do primeiro tempo
com 5-Almeyda e consegue seguir
amarrando o jogo, mas aos 10
minutos comete uma falta e sofre o
gol de empate, o botonista Roberto
passa a jogar nervoso, vendo
escapar a chance de somar mais
três pontos na tabela. Aos sete
minutos do segundo tempo, enfim
o alívio, 10-Ortega faz o gol que
seria o da vitória argentina, assim
seguia líder com seis pontos.
Na sua terceira partida, já
seguido na tabela por Canadá e
Áustria, a Argentina (Roberto
Carvalho) enfrentaria até então o
adversário mais fraco da
competição, Gabriel Romão, que
DECISÃO
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vinha de duas derrotas e mostrava
que não era a noite desse
botonista, que nos jogos anteriores
chegou a cometer várias faltas, que
acabaram influenciando em suas
derrotas. O jogo começou
amarrado e sem emoção
nenhuma, até que aos cinco
minutos do primeiro tempo o meia
10-Ortega marca o lindo gol e traz
alívio para o botonista Roberto
Carvalho, que volta a amarrar o
jogo novamente e assim levaria até
o final dessa partida, seria mais
uma derrota para a seleção da
Eslováquia.
Agora faltavam dois bons
botonistas para encerrar a sua
participação na Copa e tentar
conquistar o tão sonhado título.
No seu jogo contra os Estados
Unidos (Renifran), com a vitória o
botonista Roberto Carvalho já
anteciparia a conquista do título,
mas Renifran estragou a festa dos
hermanos e aos sete minutos do
primeiro tempo abre o placar para a
seleção americana e terminaria
assim o primeiro tempo. No
segundo tempo já meio nervoso e
apressado em suas jogadas, a
Argentina cria poucas chances em
um jogo de pouca movimentação,
mas aos quatro minutos 8-Zanetti
faz um bonito gol e traz novamente
a esperança do sonhado título.
Agora resta esperar alguns
jogos para seguir em frente,
Canadá (Marcos Vitor), Áustria
(Matheus Vinícius) e agora
também a Macedônia do Norte de
5 DECISÃO
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Juan, que entram na briga em
busca do título da primeira Copa
das Nações.
Já era dia 07 de abril quando a
seleção da Macedônia do Norte
venceu por 1 x 0 a Áustria com um
gol contra aos três minutos do
primeiro tempo, com essa derrota
Matheus Vinícius sai da briga pelo
título, resta apenas o Canadá com
chances de tirar o título dos
argentinos.
O jogo entre Estados Unidos e
Canadá, foi movimentado, com o
botonista Renifran mostrando
superioridade na partida e acaba
com mais outro empate na Copa
por 1 x 1, seu quarto jogo e quarto
empate com o mesmo resultado,
assim a Argentina sagrava-se
campeã mesmo antes de enfrentar
a seleção da Áustria, nenhuma das
seleções participantes chegaria ao
mesmo número de pontos.

Roberto criando mais uma jogada.

O SONHO VIROU REALIDADE

Argentina chega no último
jogo já com o título garantido
Disputada das 19:00hs do dia
06 e finalizada em 07 de abril de
2022 às 2:00hs da manhã, em um
espaço de 7 horas sem
interrupções, a primeira edição da
Copa das Nações ainda parecia
um daqueles rascunhos difíceis de
ser compreendidos. Organizada
pela LKFB, a competição teve seis
equipes que nunca ganharam
títulos, algumas estreando, e sem
nenhuma certeza do amanhã. Das
seleções participantes duas eram
experientes: Argentina (Roberto
Carvalho) e Estados Unidos
(Renifran).

Chegada a hora do último jogo
da competição, Argentina x Áustria.
O botonista Roberto Carvalho
alega dores nas costas, até
compreensivo, muito tempo de
competição, mas não teve jeito e o
jogo aconteceu, sem muita
emoção, afinal a Copa já estava
definida.
O placar não interferia e a
partida foi do início ao fim sem
emoção, a seleção da Áustria
assustou poucas vezes sem perigo
de gol, em resposta a Argentina
não fez muito, mesmo sabendo da
garantia do título, terminava a
partida em 0 x 0.
PA R A B É N S , A r g e n t i n a
conquista seu primeiro título pela
LKFB e a tão esperada conquista
enfim, chegou.
Roberto Carvalho sai do 11º
lugar e sobe para o 10º lugar no
Ranking Geral da Liga Kayk de
Futebol de Botão.
Começa agora uma nova era
da seleção argentina.

AA
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SUÁREZ

AA

8

2

SUÁREZ

Estados Unidos 1 X 1 Argentina
1ª Copa das Nações - Zanetti faz 1 x 1

Gol da Argentina contra os Estados
Unidos, que deu esperanças ao título.
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ARGENTINA CONQUISTA O TÍTULO

ESLOVÁQUIA

ÁUSTRIA

O botonista Roberto Carvalho ergue o troféu de campeão

Finalmente acontece a
primeira edição da Copa das
Nações, depois de várias
tentativas da LKFB de realizar a
competição, em 6 de abril de 2022
ela se concretizou.
O botonista Roberto Carvalho
que joga na Liga desde 2001,
conseguiu conquistar a Copa de
forma invicta, não jogou bem, mas

conseguiu seu objetivo, o título.
Em cinco jogos a Argentina
conseguiu três vitórias e dois
empates, somando 11 pontos na
tabela, seguida por Macedônia do
Norte que estreava na LKFB e ficou
com o vice-campeonato com 9
pontos.
Foram seis seleções
participantes nessa 1ª Copa:
Argentina (Roberto Carvalho),
Áustria (Matheus Vinícius),
Canadá (Marcos Vitor), Eslováquia
(Gabriel Romão), Estados Unidos
(Renifran) e Macedônia do Norte
(Juan Carvalho).
Nas próximas páginas a revista
Decisão mostra o histórico de
todos os jogos da competição e
seus botonistas, tabela completa
com os resultados, artilheiro da
Copa e muito mais.

Os botonistas participantes da 1ª Copa das Nações
7
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Começa a Copa para a
seleção da Eslováquia,
nervosa comete várias
faltas no jogo e isso
influenciou no resultado.
BOTONISTA
Gabriel Romão
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

A HISTÓRIA DO DUELO

Primeiro jogo da Copa,
primeiro duelo entre
esses dois botonistas,
Matheus Vinícius se
deu bem.

X

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

14

Apresentou um melhor
futebol do que seu
adversário, construiu
muitas jogadas, venceu
nos erros do adversário.
BOTONISTA
Mateus Vinicius
TEMPO NO COMANDO
16 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

03

MELHOR COLOCAÇÃO:
3º Colocado na
4ª Copa Mirim

Áustria joga melhor, mas só vence com os erros do adversário
Começava a 1ª Copa das
Nações, jogo movimentado e
assistido por todos ali presente.
O botonista da Eslováquia,
Gabriel Romão cometeu mais de
doze faltas durante a partida,
nervoso e sem prática no futebol de
botão não fez um bom jogo.
A seleção da Áustria, com o
botonista Matheus Vinicius, mais
experiente na prática desse
esporte do que seu adversário, fez
uma partida estratégica e
taticamente perfeita, deixando a
bola com a seleção da Eslováquia,
que jamais soube o que fazer com
ela. Claro que as faltas a favor com
um minuto de jogo ajudou bastante
no plano traçado, inclusive na
questão de habilidade com a
palheta do seu adversário.
Mas gol mesmo só de falta e

aos seis minutos do primeiro
tempo, 14-Kalajdzic depois de
perder três cobranças seguidas de
falta, finalmente acerta o gol,
Áustria 1 x 0.
No segundo tempo a Áustria
volta avançada, segurou o jogo no
campo de ataque e teve várias
oportunidades de gol, acertando as
traves por quatro vezes, sabendo
das dificuldades de seu adversário,
que continuava cometendo várias
faltas e em uma delas, aos quatro
minutos, novamente com um chute
forte e certeiro do meio de campo
14-Kalajdzic faz 2 x 0.
Assim mesmo jogando bem
melhor que seu adversário, o
botonista Matheus Vinícius só
conseguiu a vitória com gols
marcados pelas várias faltas
cometidas pela Eslováquia.
DECISÃO
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ARGENTINA

CANADÁ

MACEDÔNIA DO NORTE

ESLOVÁQUIA

A HISTÓRIA DO DUELO

A HISTÓRIA DO DUELO

Primeiro jogo da história
na LKFB entre esses dois
botonistas, Argentina
com mais experiência.

O primeiro jogo da
Argentina na Copa, pega
um adversário com bons
toques de bola e no final
vence um jogo amarrado.
BOTONISTA
Roberto Carvalho
TEMPO NO COMANDO
21 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

23

X

MELHOR COLOCAÇÃO:
Campeão 1ª Copa das Nações
2º Lugar na 30ª, 41ª e 52ª C. Mundo

9

17

Marcos Vitor em seu
primeiro jogo de
competição oficial pela
LKFB, não teme o
adversário e joga melhor.

O botonista Juan Carvalho
entra na competição com o
mesmo nível de
classificação de seu
adversário.

BOTONISTA
Marcos Vitor
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

BOTONISTA
Juan Carvalho
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

Canadá, promessa futura
Apesar da grande experiência
no futebol de botão da seleção
Argentina (Roberto Carvalho), o
Canadá (Marcos Vitor) não se
intimidou e mandou no jogo
praticamente a partida inteira.
Logo no começo do primeiro
tempo a seleção canadense acerta
a trave em um lindo chute de
15-Henry e mantém o jogo no
controle, mesmo sabendo da força
de retranca do adversário.
Aos seis minutos em uma falta
o meia 10-Hoilett em lindo chute
acerta o travessão e assusta os
argentinos, que tentam reagir, mas
sem muito perigo.
Novamente o Canadá mostra
superioridade, constrói uma jogada
com cinco toques e acerta mais
uma vez a bola na trave, parece
que não vai ter jeito para o botonista
9 DECISÃO
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Marcos Vitor balançar as redes do
adversário.
No segundo tempo a seleção
do Canadá mantém o mesmo
futebol e controla a partida, sem
deixar a Argentina jogar.
O jogo já passa dos sete
minutos quando em um ataque não
aproveitado por Marcos Vitor, dá a
chance do tiro de meta para o
botonista Roberto Carvalho, com o
goleiro, acerta a cobrança e deixa
na cara do gol o atacante
9-Batistuta que chuta e acerta o
ângulo do gol do bom goleiro
canadense Borjan, que nada pode
fazer, Argentina 1 x 0, agora volta a
velha marra e retranca o jogo.
A seleção do Canadá sem
acreditar tenta reagir, mas não
consegue passar pelo bloqueio da
defesa argentina, fim de jogo.

PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

5

Com um gol nos
acréscimos a Macedônia
do Norte salva o apagado
jogo das duas seleções.

X

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

O botonista Gabriel
Romão, entra em campo,
não apresenta futebol de
botão e sofre mais uma
derrota na Copa.
BOTONISTA
Gabriel Romão
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

Um jogo sem criatividade
Um jogo em que as duas
seleções entram na competição
com poucas chances de conquistar
o título, o duelo marca o primeiro
encontro na mesa de futebol de
botão entre esses dois botonistas.
O jogo começa com a seleção
da Eslováquia cometendo algumas
faltas, que não foram aproveitadas
pela seleção da Macedônia do
Norte, mesmo assim a partida não
tem ataque e nem construção de
boas jogadas em seu meio de
campo.
Com a falta de atenção do
botonista Juan Carvalho, que
comete pênalti com seu goleiro,
deixa agora a responsabilidade
para o adversário, que tem a
oportunidade de abrir o placar do
jogo. Mas o atacante 19-Kucha não
acerta a cobrança e o bom goleiro

Dimitrievski faz a defesa e segura o
0 x 0 no placar.
Ainda no primeiro tempo a
Macedônia do Norte cria uma
jogada de ataque, mas não tem
perigo nenhum ao gol adversário.
O segundo tempo começa da
mesma forma que foi todo o
primeiro tempo, sem criatividade,
construção e jogadas definidas,
assim continuava a partida.
A Eslováquia continuava
cometendo outras faltas, não
aproveitadas pelo adversário, que
também não entrava no jogo.
Mas aos dez minutos e
quarenta segundos, novamente no
meio de campo, o jogador da
Eslováquia comete falta e dá
novamente a oportunidade de gol
ao adversário, 10-Bardhi chuta e
acerta o gol, Macedônia 1 x 0.
DECISÃO
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ÁUSTRIA

CANADÁ

ARGENTINA

MACEDÔNIA DO NORTE

A HISTÓRIA DO DUELO
14

A seleção da Áustria vinha
de vitória por 2 x 0 na
primeira rodada da
competição, até então líder
da Copa.
BOTONISTA
Mateus Vinicius
TEMPO NO COMANDO
16 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

03

Os irmãos Mateus e
Marcos se enfrentam
na mesa de futebol de
botão da LKFB pela
primeira vez.

X

MELHOR COLOCAÇÃO:
3º Colocado na
4ª Copa Mirim

A HISTÓRIA DO DUELO
17

O botonista Marcos Vitor
entra em campo e enfrenta
a Áustria precisando
vencer, vinha de derrota no
jogo contra a Argentina.

Argentina em sua 27ª
participação em
competições pela LKFB,
busca seu primeiro título, o
jogo é contra seu sobrinho.

BOTONISTA
Marcos Vitor
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

BOTONISTA
Roberto Carvalho
TEMPO NO COMANDO
21 anos

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

O empate em 0 x 0 não ajudou nehum dos dois
A seleção da Áustria entra em
campo embalada após a vitória em
grande estilo por 2 x 0 sobre a fraca
seleção da Eslováquia.
Já o Canadá foi derrotada pela
seleção da Argentina por 1 x 0 e
busca recuperação nesse jogo
para se manter viva na Copa .
A princípio o jogo não saiu do
0 x 0 e permaneceu esse placar
como resultado final do duelo.
No primeiro tempo a seleção
da Áustria comandou melhor o
jogo, tendo algumas boas
oportunidades de gols, mas não
levou perigo ao adversário.
A seleção do Canadá foi
poucas vezes criativa no setor
ofensivo, algumas delas com
perigo real de gol, mas não saiu o
zero do placar nesse primeiro
tempo.
11 DECISÃO
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No começo do segundo tempo
os canadenses pareciam querer
vencer o jogo de qualquer maneira,
o time praticamente inteiro no
ataque, foi quando 21-Osório
acerta uma bola na trave, no canto
esquerdo do goleiro austríaco
Bachmann, que nada poderia
fazer.
Com a seleção mais ofensiva,
Marcos Vitor começa a criar
chances de gol, mas sem
aproveitamento, deixa a seleção
da Áustria sem ação na segunda
etapa.
Com oito minutos cravado no
cronômetro 3-Adekugbe acerta um
chute forte e carimba o travessão
do adversário, no rebote o ataque
canadense chuta sem direção.
Matheus Vinícius acorda e
segura o resultado em 0 x 0.

PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

23

O encontro de duas
gerações, tio e sobrinho
se enfrentam pela
primeira vez nos campos
da LKFB.

X

MELHOR COLOCAÇÃO:
Campeão 1ª Copa das Nações
2º Lugar na 30ª, 41ª e 52ª C. Mundo

9

Juan Carvalho sem
experiência e prática no
futebol de botão, vem para
sua primeira competição,
nesse jogo enfrenta seu tio.
BOTONISTA
Juan Carvalho
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

Um duelo de família
Quem já jogou ou joga futebol
de botão, sabe que muitas vezes a
rivalidade entre dois botonistas da
mesma família pode tomar conta
da partida, criando-se e
construindo um clássico no futuro.
A Macedônia do Norte (Juan
Carvalho) pode não ter muita
tradição nos campos da Liga Kayk
de Futebol de Botão, mas em
especial nesse jogo, apresentou
um melhor futebol do que seu
adversário.
Logo aos quatro minutos de
jogo, em um lance meio
complicado, a bola sobra para os
argentinos, que de pronto deixa na
cara do gol o 5-Almeyda, manda
preparar e acerta o cantinho do gol,
Argentina 1 x 0, mesmo com o
placar favorável e o adversário sem
contra-atacar a seleção argentina

joga nervosa e erra muito, amarra o
jogo na maioria do tempo. Não cria
mais nenhuma jogada de ataque,
até que aos dez minutos comete
uma falta, com a jogada toda a seu
favor, mas o camisa
8-Alioski
cobra com perfeição e faz um lindo
gol de falta, empatando a partida
em 1 x 1, e fica assim até o fim do
primeiro tempo.
No segundo tempo o botonista
Roberto Carvalho começa
buscando o ataque, mas não cria
boas jogadas, mesmo assim a
seleção da Macedônia do Norte
não reage e deixa o jogo fraco ao
público presente.
Com sete minutos do segundo
tempo,10-Ortega recebe um passe
açucarado e arrisca o chute a gol, a
bola entra e Roberto Carvalho grita
de alegria, Argentina faz 2 x 1.
DECISÃO
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CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

BRASIL
17

O botonista Marcos Vitor
não se intimidou com o
peso da seleção americana
e mandou no jogo, criando
boas jogadas de ataque.
BOTONISTA
Marcos Vitor
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

A HISTÓRIA DO DUELO

Um jogo de cautela por
partes dos dois
botonistas, na falha
adversária, Canadá
empata.

X

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

URUGUAI

Edição 23

ARGENTINA

REYNA

SUÁREZ

Fez uma boa partida,
apesar do adversário não
ter muita experiência no
futebol de botão, Renifran
poderia sair com a vitória.

10

MELHOR COLOCAÇÃO:
Vice-campeão na
57ª Copa do Mundo

o placar, Estados Unidos 1 x 0.
O jogo ainda tem mais dois
ataque da seleção do Canadá, mas
termina assim o primeiro tempo.
No segundo tempo, o jogo
volta mais elétrico e os Estados
Unidos busca seu segundo gol, em
um de seus ataques aos quatro
minutos, com um chute forte e
certeiro acerta a trave, no rebote
comete falta, bom seria se o jogo
acabasse por ali. Na cobrança da
falta, no meio do grande circulo
central, 10-Hoilett não erra e marca
o gol de empate, deixando frustado
o botonista da seleção dos Estados
Unidos, que estréia na competição
com um empate por 1 x 1.
O jogo ainda voltou a ter outras
grandes jogadas por parte do
Canadá que não tremeu diante da
forte seleção americana.

A Argentina não havia
enfrentado ainda esse
botonista, mesmo assim
jogou retrancada.

Novamente e sem nenhum
controle nos passes e
toques de bola, a
Eslováquia volta a cometer
várias faltas no jogo.

BOTONISTA
Renifran
TEMPO NO COMANDO
12 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

A HISTÓRIA DO DUELO

5

7

O pequeno do Canadá se tornou grande
Alguns esperavam a vitória
fácil da seleção dos Estados
Unidos sobre o Canadá, que jogou
bem, além da experiência na
prática desse esporte o botonista
Renifran era considerado favorito
no jogo.
Quando começou a partida o
que se viu foi outra coisa, o
botonista Marcos Vitor, dominando
completamente a partida e criando
algumas jogadas de ataque,
acertando a trave em algumas
delas, fazendo a seleção
adversária recuar.
Mas como Renifran é
conhecido por ter bons toques de
bola, demorou um pouco, mas aos
oito minutos do primeiro tempo, em
um lindo toque, deixou 9-Sargent
na entrada da área, esse não deu
chances ao goleiro Borjan e abriu o
13 DECISÃO

ESLOVÁQUIA

BOTONISTA
Gabriel Romão
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

X

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

O botonista Roberto
Carvalho entra em campo
para seu terceiro jogo,
vindo de duas vitórias, volta
a jogar retrancado.
BOTONISTA
Roberto Carvalho
TEMPO NO COMANDO
21 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

23

MELHOR COLOCAÇÃO:
Campeão 1ª Copa das Nações
2º Lugar na 30ª, 41ª e 52ª C. Mundo

A velha marra argentina
Quem conhece o futebol do
botonista Roberto Carvalho sabe o
estilo de seu jogo, sempre
retrancado e esperando a hora
certa de ter um bom contra-ataque
e definir o jogo. Nessa competição
não foi diferente.
Em um jogo de poucas
oportunidades, as poucas criadas
pelas duas seleções não resultava
em perigo algum.
O primeiro tempo já estava
com quatro minutos de bola
rolando e a seleção da Eslováquia
já havia cometido seis faltas, que
nenhuma delas foi aproveitada
pela Argentina.
Aos cinco minutos o meia
agentino 10-Ortega marca em um
chute forte da entrada da área sem
chances de defesa para o goleiro
Rodak da Eslováquia.

Depois do gol, a Argentina sai
mais para o jogo, observa que o
adversário não leva perigo algum
para sua defesa e investe mais no
ataque, que não trás boas
oportunidades e acaba assim o
primeiro tempo.
No segundo tempo o botonista
Gabriel Romão aparenta ter
entregue o jogo em definitivo e não
cria nenhuma reação, deixando
assim a Argentina mais tranquila na
partida e fazendo seu jogo
amarrado.
Antes do fim da partida,
Roberto Carvalho consegue mais
duas faltas, mas não consegue
precisão nos chutes e deixa de sair
desse primeiro confronto contra
Gabriel Romão com um placar
mais confortável.
Com a vitória ele segue líder.
DECISÃO
14
Edição 23

TABELA DA 1 COPA Das nacoes
a

Eslováquia 1 x 1 Estados Unidos
Áustria 0 x 1 Macedônia do Norte
Canadá 0 x 1 Argentina
Eslováquia 0 x 1 Argentina
Áustria 0 x 0 Canadá
Macedônia do Norte 2 x 0 Estados Unidos
Argentina 1 x 1 Estados Unidos
Eslováquia 0 x 2 Áustria
Canadá 1 x 0 Macedônia do Norte
Àustria 0 x 0 Argentina
Canadá 1 x 1 Estados Unidos
Eslováquia 0 x 1 Macedônia do Norte
Argentina 2 x 1 Macedônia do Norte
Áustria 1 x 1 Estados Unidos
Eslováquia 0 x 3 Canadá

em 04/04/1
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ada
6
nd
Fu

Data: 06 à 07/04/2022

LKFB
Liga Kayk de Futebol de Botão

COPA DAS

NAÇÕES

CAMPEÃO

Argentina
Áustria
Canadá
Eslováquia
Estados Unidos
Macedônia do Norte

CANADÁ

MACEDÔNIA DO NORTE

ARGENTINA

Não apresentou um bom
futebol de botão, sem
criatividade, poucas
chances de gol, mas saiu
vitorioso, fez 1 x 0.
BOTONISTA
Marcos Vitor
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

X

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

9

As duas seleções se
enfrentam pela terceira
vez, com vantagem da
Argentina.

A seleção da Argentina,
entra em campo em busca
da vitória para garantir o
título antecipado de
campeão da competição.

Jogou no seu limite, não
conseguiu atacar, nem criar
jogadas que pudessem
resultar em gols, acabou
retrancado na defesa.

BOTONISTA
Roberto Carvalho
TEMPO NO COMANDO
21 anos

BOTONISTA
Juan Carvalho
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

-

Canadá venceu, mas não convenceu
Oitavo jogo da competição,
Canadá e Macedônia do Norte
fizeram um jogo de pouco
movimento, sem criação por parte
das duas seleções, acabou se
tornando um jogo fraco.
Assim que começou o jogo já
se via que não seria uma partida
movimentada, nenhuma das duas
seleções buscavam o gol.
A seleção da Macedônia do
Norte do botonista Juan Carvalho
começou a cometer repetidos
erros, principalmente nas saídas
de bola. A seleção do Canadá não
se aproveitou do momento de
instabilidade do adversário e
deixou de criar várias
oportunidades para marcar.
O primeiro tempo então
terminaria assim sem chutes a gol
por parte das duas seleções.
17 DECISÃO
Edição 23

REYNA

A HISTÓRIA DO DUELO

A HISTÓRIA DO DUELO

Primeiro encontro entre
eles, ambos buscavam o
título da competição, mas
o Canadá venceu o jogo.

17

ESTADOS UNIDOS

Na volta para o segundo
tempo, a seleção do Canadá volta
melhor e consegue criar algumas
jogadas de ataque.
Com o tempo passando dos
sete minutos do segundo tempo, o
botonista Juan Carvalho não cria
nenhuma jogada que pudesse
levar ao gol e mantém seu rítimo de
jogo, sem criação.
O jogo se concentrava
praticamente no meio de campo,
amarrado com os três toques de
direito de cada botonista, depois de
errar seu toque a Macedônia do
Norte passa a vez para o Canadá,
que acerta o passe e aos nove
minutos 3-Adekugbe faz o gol do
jogo e dá a vitória aos canadenses,
que não fizeram muito na partida.
Canadá chega aos cinco
pontos e segue na briga.

PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

23

X

MELHOR COLOCAÇÃO:
Campeão 1ª Copa das Nações
2º Lugar na 30ª, 41ª e 52ª C. Mundo

7

SUÁREZ

O botonista Renifran vem
de mais um empate na
Copa por 1 x 1, precisa
vencer para brigar pelas
primeiras colocações.
BOTONISTA
Renifran
TEMPO NO COMANDO
12 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

10

MELHOR COLOCAÇÃO:
Vice-campeão na
57ª Copa do Mundo

Argentina só empata e adia a conquista do título
Em um jogo de poucas
oportunidades de gols, a Argentina
sai atrás no placar, mas corre e
consegue no final da partida o gol
de suspiro para segurar a chance
de ser campeão.
Um duelo entre duas seleções
que se enfrentam pela terceira vez
na história, um jogo amistoso em
13 de fevereiro de 2022 com vitória
da Argentina por 1 x 0 e outro pela
52ª Copa da Amizade que terminou
em 0 x 0, um clássico de poucos,
esse não foi diferente 1 x 1.
Em mais uma atuação
preocupante, que ampliava o
calvário do botonista Renifran,
empata mais uma vez e segue sem
vencer na Copa.
O empate nessa partida não
pode ser considerado resultado
negativo para a seleção dos Estados

Unidos pelas circunstâncias.
Faltava ainda mais três jogos, se
vencer todos será o campeão da
competição.
O jogo seguia sem brilho e aos
sete minutos do primeiro tempo
2-Dest abre o placar e faz 1 x 0 para
a seleção norte-americana.
O botonista Roberto Carvalho
começa a ficar nervoso, vendo a
chance de ser campeão escapar
do seu controle, mas termina assim
o primeiro tempo.
Na volta para o segundo
tempo, as duas seleções não
mudam o estilo de jogo e
permanece um jogo fraco no geral,
precisando empatar ou vencer, a
Argentina busca um pouco mais
seu gol e consegue, com quatro
minutos do segundo tempo
8- Zanetti faz o gol do título.
DECISÃO
18
Edição 23

ESLOVÁQUIA

CANADÁ

MACEDÔNIA DO NORTE

A HISTÓRIA DO DUELO

5

A seleção da Eslováquia
vinha de três derrotas, a
vitória não mudaria mais a
sua história nessa 1ª Copa
das Nações.
BOTONISTA
Gabriel Romão
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

A HISTÓRIA DO DUELO

Os dois botonistas se
enfrentam pela primeira
vez na história do Futebol
de Botão.

X

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

9

17

Canadá vinha jogando
melhor a competição,
apesar da derrota para a
Argentina, apresentava um
bom futebol.

Para a Macedônia do Norte
só a vitória trazia
esperanças para uma
melhor colocação final na
Copa.

BOTONISTA
Marcos Vitor
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

BOTONISTA
Juan Carvalho
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

Canadá aplica a goleada da Copa
Um jogo de poucas emoções,
com a seleção da Eslováquia
batendo novamente o recorde de
faltas cometidas em uma partida
dessa competição.
O botonista do Canadá,
Marcos Vitor, concentrado no jogo
e precisando vencer para se
manter na briga pelo título, fez um
bom primeiro tempo, criando
algumas boas oportunidades de
gol, mas não conseguia aproveitar,
acertando a trave em duas
oportunidades, com isso deixava o
botonista Gabriel Romão sem
chances de jogadas.
Ainda no primeiro tempo, aos
nove minutos, o meia 10-Hoilett
perde um pênalti e ainda não
aproveita o rebote.
Depois do pênalti perdido a
seleção do Canadá não criou mais
19 DECISÃO
Edição 23

ÁUSTRIA

nenhuma jogada e assim
terminaria o primeiro tempo de um
jogo morno.
No segundo tempo, as duas
seleções voltam sem mudanças na
formação tática e sem criação de
jogadas, mesmo a Eslováquia
cometendo outras faltas.
Aos quatro minutos mais uma
falta cometida e dessa vez
11-Buchanan abre o placar para o
Canadá.
Aos seis minutos de pênalti
4-kennedy amplia e faz 2 x 0,
deixando o botonista Marcos Vitor
mais tranquilo.
Aos dez minutos em uma
jogada de criação dos canadenses,
7-Eustáqui faz um lindo gol e
decreta o placar final da partida.
Agora a seleção do Canadá
volta a sonhar com o título.

PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

14

Áustria uma seleção mais
experiente e entra em
campo como favorita do
jogo, mas Zebras existem.

X

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

Mateus Vinícius com
chances de ser campeão,
teria que vencer e
convencer, pois teria mais
dois jogos difíceis.
BOTONISTA
Mateus Vinicius
TEMPO NO COMANDO
16 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

03

MELHOR COLOCAÇÃO:
3º Colocado na
4ª Copa Mirim

Um jogo de pouca criatividade
O jogo entre Macedônia do
Norte e Áustria, era para ser um
dos mais marcantes da Copa, as
duas seleções precisavam vencer
para continuarem na briga por
título, acabou se tornando um jogo
de pouca criatividade, sem ataque
por parte das duas seleções e
acabou vencendo a que primeiro
teve a oportunidade de gol,
Macedônia do Norte, 1 x 0.
O primeiro tempo estava
apagado, quando aos três minutos
11-Churlinov acerta um chute meio
esquisito e a bola acabou entrando
no gol, mas o árbitro da partida
‘’Durcival’’ deu o gol contra do
zagueiro austríaco 4-Hinteregger.
Assim terminaria o primeiro
tempo sem criação de mais
nenhuma jogada por parte das
duas seleções.

O segundo tempo não foi
diferente do primeiro em criação de
jogadas, nem Juan Carvalho e nem
Mateus Vinícius criaram jogadas
que pudessem resultar em gol, o
jogo ficou sem ação.
Aos nove minutos desse
segundo tempo o atacante
9-Sabitzer ainda tentou um chute
sem muito sucesso e o jogo
terminaria assim, Macedônia do
Norte 1 x 0 Áustria.
Com esse resultado a seleção
do botonista Mateus Vinícius
acaba se complicando nessa
rodada, ficando atrás na tabela
para as seleções da Argentina
(Roberto Carvalho), Canadá
(Marcos Vitor) e da própria
Macedônia do Norte que agora
entra também na briga direta pelo
título da competição.
DECISÃO
20
Edição 23

ESLOVÁQUIA

ESTADOS UNIDOS
5

Gabriel Romão chega para
seu último jogo na
competição, vem mais
consciente e melhora seus
toques na bola.
BOTONISTA
Gabriel Romão
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

14

7

SUÁREZ

Favorito no jogo, os
Estados Unidos não
consegue passar do
empate com a figurante
seleção da Eslováquia.

Edição 23

O botonista Mateus
Vinicius apresentava um
bom futebol de botão em
seus primeiros jogos,
depois caiu de produção.

BOTONISTA
Renifran
TEMPO NO COMANDO
12 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

10

MELHOR COLOCAÇÃO:
Vice-campeão na
57ª Copa do Mundo

Eslováquia consegue seu primeiro gol
Um jogo que não acrescentava
muito na classificação da tabela
para as duas seleções, embora os
Estados Unidos (Renifran) com
total favoritismo.
Começa o primeiro tempo, jogo
com poucas oportunidades
criadas, os dois botonistas
pareciam cansados, a Eslováquia
vinha de quatro derrotas seguidas
e não tinha mais chances de nada
na competição, mesmo assim
apresentava um melhor futebol de
botão, sem cometer faltas, criou
poucas oportunidades de gol, mas
estava com domínio no jogo.
Aos sete minutos de jogo o
camisa 5-L. Satka faz um golaço e
o botonista Gabriel Romão grita e
pula de alegria, vibração total,
afinal é seu primeiro gol.
Eslováquia sai na frente 1 x 0.
21 DECISÃO

ESTADOS UNIDOS

REYNA

A HISTÓRIA DO DUELO

Eslováquia joga melhor,
consegue seu primeiro
gol na Copa, mas não
passa do empate em 1 x 1.

X

ÁUSTRIA

Mesmo com o gol sofrido, o
botonista Renifran não se abalou e
continuou jogando com a calma de
sempre, mas o primeiro tempo
terminaria assim.
No segundo tempo a seleção
da Eslováquia entra em campo
mais determinada e chega a
assustar em alguns lances,
deixando sua defesa aberta.
Os Estados Unidos começa a
criar jogadas no meio campo e
acorda sua equipe, consegue um
chute que passa perto da trave
esquerda adversária e por pouco a
bola não entra.
20-Cannon aos sete minutos
recebe a bola na frente da área,
chuta colocado e marca o gol de
empate, Renifran chega ao seu
quarto jogo na Copa e o quarto
empate por 1 x 1.

BOTONISTA
Mateus Vinicius
TEMPO NO COMANDO
16 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

03

REYNA

A HISTÓRIA DO DUELO

Um jogo que poderia
render muito futebol de
botão, mas foi de pouca
qualidade.

X

MELHOR COLOCAÇÃO:
3º Colocado na
4ª Copa Mirim

7

SUÁREZ

Renifran muito habilidoso,
o adversário fazia o jogo
correr, nenhuma das duas
seleções aproveitou o
momento.
BOTONISTA
Renifran
TEMPO NO COMANDO
12 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

10

MELHOR COLOCAÇÃO:
Vice-campeão na
57ª Copa do Mundo

O empate foi o melhor resultado
O empate foi o melhor
resultado para definir a partida de
poucas emoções entre Áustria e
Estados Unidos.
Com mais um tropeço os
americanos ficam fora da disputa
por título, poderia ter jogado mais,
afinal o adversário jogava aberto e
deixava muita brecha, que não
eram aproveitadas.
O primeiro tempo começou
quando o meio campista dos
Estados Unidos 20-Cannon fez
1 x 0, deixando o jogo travado
depois do gol e não tinha mais
jogadas criativas. As duas
seleções ainda foram tendo
algumas oportunidades de gols,
mas sem aproveitamento,
deixando o jogo sem emoções, até
que aos dez minutos 4-Hinteregger
empata a partida e leva o resultado

para o intervalo, deixando mais um
resultado de empate para o
botonista Renifran.
O resultado de empate não
ajudaria nenhuma das duas
seleções, mas acabou tendo um
saldo positivo para ambas, pelas
circunstâncias do jogo, as duas
seleções merecia e também
poderiam ter feito mais, por contar
com botonistas experientes.
Embora o futebol não seja
muito sobre merecer, mas sim
sobre ser mais efetivo, nenhuma
delas buscou o ataque, ficavam
com a bola e tentavam construir,
mas sem sucesso.
O Estados Unidos não fez um
bom jogo e precisa ficar alerta para
alguns detalhes de falhas
defensivas, como sofrer gol nos
acréscimos.
DECISÃO
22
Edição 23

M. DO NORTE

ESTADOS UNIDOS
REYNA

A HISTÓRIA DO DUELO
9

A seleção da Macedônia do
Norte não apresentou um
bom futebol de botão, mas
conseguiu vencer a partida
com um placar de 2 x 0.
BOTONISTA
Juan Carvalho
TEMPO NO COMANDO
1ª Vez
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

-

As duas seleções
precisavam vencer para
conquistar melhor
colocação.

X

MELHOR COLOCAÇÃO:

-

A HISTÓRIA DO DUELO

SUÁREZ

Edição 23

O botonista Roberto
Carvalho entra em campo
já campeão da Copa,
sabendo dos resultados
anteriores favoráveis a ele.

O botonista Renifran com
mais experiência que o
adversário, não se impôs
em campo e acabou sendo
derrotado.
BOTONISTA
Renifran
TEMPO NO COMANDO
12 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

10

ÁUSTRIA

MELHOR COLOCAÇÃO:
Vice-campeão na
57ª Copa do Mundo

por desatenção do botonista
Renifran.
9-Trajkovski abre o placar aos
oito minutos do primeiro tempo,
com um chute forte e certeiro.
A alegria toma conta da sede
da LKFB, afinal o estreante Juan
Carvalho vai sendo o novo vicecampeão da competição, contava
com a presença de seu pai Sérgio
Carvalho.
O segundo gol só veio aos
nove minutos do segundo tempo, o
atacante 19-Ristovski em um chute
de meia altura acertou o canto e
ampliou o placar.
O jogo já estava em seu final e
não tinha mais chances de reação
para o botonista da seleção
americana, ficaram em toques sem
construção de jogadas e levariam
assim até o apito final da partida.

14

Eram duas seleções que
estavam na briga direta
pelo título de campeão da
Copa das Nações.

7

Em jogo fraco, Macedônia do Norte vence por 2 x 0
A noite parecia mesmo ser a
dos empates da seleção dos
Estados Unidos (Renifran), afinal,
eram quatro jogos e quatro
empates com os mesmos
resultados 1 x 1.
Mas a noite não terminaria
como parecia, as duas seleções
entraram em campo brigando em
busca de uma classificação melhor
na Copa, só que o futebol que
estavam apresentando não rendia
emoções ao jogo.
A Macedônia do Norte
surpreende os Estados Unidos e
acaba vencendo a partida por um
placar de 2 x 0, resultado histórico
para o botonista Juan Carvalho que
garante o troféu de vice-campeão e
o seu primeiro na LKFB.
Com os dois gols de faltas, a
partida foi definida, elas cometidas
23 DECISÃO

ARGENTINA

BOTONISTA
Roberto Carvalho
TEMPO NO COMANDO
21 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

23

X

MELHOR COLOCAÇÃO:
Campeão 1ª Copa das Nações
2º Lugar na 30ª, 41ª e 52ª C. Mundo

Áustria vinha em busca de
um provável terceiro lugar,
não teria mais chances de
conquistar o tão sonhado
título da competição.
BOTONISTA
Mateus Vinicius
TEMPO NO COMANDO
16 anos
PARTICIPAÇÃO
EM COPAS DA LKFB:

03

MELHOR COLOCAÇÃO:
3º Colocado na
4ª Copa Mirim

Primeiro confronto termina em 0 x 0
Primeiro jogo na história do
futebol de botão entre esses dois
botonistas termina com um empate
sem gols, Argentina (Roberto
Carvalho) já entra em campo
sabendo da conquista do título.
Imagine o que deve passar na
cabeça do botonista da seleção
argentina, que não comemora uma
conquista de sua seleção principal
há 21 anos. A expectativa para
essa primeira Copa das Nações
era grande, apareceu em alguns
treinos que antecederam o evento,
coisa que não acontecia em
competições anteriores.
A Copa das Nações tinha três
seleções figurantes e três com
chances de títulos, entre elas a
Argentina, com o tropeço de
algumas dessas seleções, o
botonista Roberto Carvalho toma

distância dos adversários e vai
mantendo o ritimo e consegue
alcançar seu objetivo maior.
A seleção da Áustria não jogou
para modificar a história da
competição, enquanto a Argentina
que a essa altura do jogo já era
campeã fez seu jogo tradicional de
catimba e amarra, deixando o jogo
sem movimentos de ataque para
as duas seleções.
O jogo com duas seleções,
aparentemente cansadas pela
maratona de jogos da Copa, ficou a
impressão de que nem Mateus
Vinicius e nem Roberto Carvalho
queriam jogar futebol de botão
nesse jogo e termina mesmo sem
ninguém balançar as redes,
empate com o placar de 0 x 0,
Argentina termina a Copa e levanta
a tão sonhada conquista.
DECISÃO
24
Edição 23
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6
em 04/04/1

Brasil (Edilson Romão) aplica a maior goleada da história da Liga Kayk de Futebol de
Botão, 36 x 0 contra a Escócia (Rege - já falecido).

-
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JOGOS PARA SEMPRE

O MUNDO E UM BOTAO

LKFB BOTONISTAS QUE PASSARAM PELA LKFB

Liga Kayk de Futebol de Botão

ZEZINHO

Brasil

Três campeonatos com o Sport

Amistoso
Rua Silvia Brito, 891 - Ribeira do Pombal/BA

O ano era 1988, jogo amistoso
de inauguração do campo feito de
papelão da seleção do botonista
Rege Rodrigues (que faleceu em
2021), seleções com goleiros de
caixa de fósforo.
Então a Liga Kayk de Futebol
de Botão registra em sua história a
maior goleada de todos os tempos,
imposta pelo Brasil (Edilson
Romão), goleada aplicada sobre a
fraca seleção da Escócia (Rege
Rodrigues), realizado no Mineirão
(Campo de papelão), na casa do
botonista Rege Rodrigues, na rua
Silvia Brito nº 891.
No primeiro tempo o Brasil
chegou a perdeu um pênalti e
terminaria a primeira etapa
vencendo por 14 x 0. No segundo
tempo sairiam mais 22 gols.

O botonista Rege Rodrigues
participou apenas de uma Copa da
Amizade que não foi reconhecida
pela LKFB, mas seu nome faz parte
da história da Liga Kayk de Futebol
de Botão, fica com a marca da
maior goleada sofrida até a data
atual de hoje.
Na época desse jogo, a regra
era de toques ilimitados, tocava
quantas vezes pudesse o jogador
na bola, até errar, foram dois
tempos de 5 minutos cada, as
traves eram de papelão com redes
de filó.
Com um passeio total da
seleção brasileira, durante todo o
jogo a seleção da Escócia chutou
apenas duas vezes contra o gol de
Taffarel, mas sem perigo algum.
Imagem do único gol registrado.
BRANCO - 6

1

2º tempo, Branco faz 22 x 0
25
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José Lourival de Almeida
Santana ‘’Zezinho’’, nascido em
19/03/1964, conheceu a LKFB
através do convite de Edilson
Romão, em março de 2002.
Nunca jogou amistosos, com
seleção não participou de nehuma
competição pela Liga, teve sua
primeira participação em 16 de
março de 2002 pelo 3º Mundial
Interclubes, jogando sempre com o
time do Sport Recife, chegou a
semifinal dessa competição onde
perdeu por 3 x 0 para o Real Madrid
(Edilson Romão), mesmo assim
ainda acabou na quarta colocação
da competição, ficando com 13
pontos no ranking da LKFB.
29 dias depois voltou a Liga e
resolveu participar do 5º Mundial

Interclubes, em 13 de abril, dessa
vez não conseguiu passar da
primeira fase, perdeu por 2 x 0 para
o Palmeiras (Rafael), empatou em
0 x 0 com o Santa Cruz (Douglas) e
sofreu outra derrota por 3 x 0 do
Santos (Durcival), ficando na
oitava colocação.
Sua última participação foi na
2ª Copa Libertadores em 14 de
abril de 2002.
No sorteio dessa Libertadores
caiu em um grupo considerado
forte, onde tinha o PSV Eindhoven
e Barcelona, mas apesar da vitória
por 1 x 0 sobre o Barcelona (Diego
Silva) no jogo de abertura do grupo
B, também não conseguiu passar
da fase de grupos.
Sofreu mais duas derrotas nos
jogos seguintes da competição, a
primeira por 4 x 0 para o Parma
(Romildo) e depois 2 x 1 para o
PSV (Edilson Romão), derrota para
os dois times que terminariam
como vice e campeão da
competição.
Desse dia até hoje nunca mais
voltou a sede da Liga Kayk de
Futebol de Botão.
O botonista Zezinho ainda
mora na cidade de Ribeira do
Pombal/BA, vive com um carrinho
de picolé vendendo nas ruas da
cidade, sempre acompanhado de
sua esposa.
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AA

Botonista: Roberto Carvalho

8-ZANETTI, 9-BATISTUTA, 10-ORTEGA, 11-VERÓN, 16-AIMAR

A primeira Copa das Nações teve três artilheiros com dois
gols cada um, Ortega, Cannon e Kalajdžic.

2022
1-BURGOS, 3-SORÍN, 4-POCHETTINO, 5-ALMEYDA, 6-SAMUEL, 7-C.LOPEZ

98
6

CAMPEÃ 1ª COPA DAS NAÇÕES

LKFB

Liga Kayk de Futebol de Botão

em 04/04/1

07 DE ABRIL DE 2022
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ARGENTINA

OS ARTILHEIROS DA COPA

Ariel Arnaldo Ortega
Seleção: Argentina
Nascimento: 04 de março 1974

Campeão da 1ª Copa das Nações

Reginald J. Cannon Saša Kalajdžic
Seleção: Estados Unidos
Nascimento: 11 de junho 1998

Seleção: Áustria
Nascimento: 07 de julho 1997
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