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Uma homenagem ao nosso amigo botonista Vanderson, que faz
musculação, depois de uma brincadeira entre colegas botonistas, a
revista Decisão criou esse humor e pediu autorização ao botonista da
França (Vanderson), para poder publicar.
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COPA DOS CAMPEÕES

ESTATÍSTICA
COPA DOS CAMPEÕES
Na matéria das estatísticas vamos mostrar os números que envolvem cada
seleção da Copa dos Campeões, assim você poderá conhecer um pouco mais
sobre cada seleção e suas participações nos Mundiais e Copa das Confederações.

A 1ª COPA DOS CAMPEÕES teve início no dia 16 de
Novembro de 2003 às 19:30 hs com jogo de abertura entre
Holanda x Paraguai, logo em seguida o jogo entre
Brasil x
Alemanha.
Essa Copa é disputada entre todos os campeões das
seguintes competições: Copa das Confederações e Mundial.
Os campeões que disputaram a 1ª Copa dos Campeões
foram:
BRASIL ( Edilson Romão ) - 32 vezes campeão Mundial da
LKFB;
HOLANDA ( Edemilson Romão ) - 07 vezes campeão da LKFB;
URUGUAI ( Sérgio Carvalho ) - 02 vezes campeão Mundial da
LKFB;
PARAGUAI ( Rafael ) - 01 vez campeão Mundial e 01 vez
campeão da Copa das Confederações da LKFB;
ALEMANHA ( Durcival ) - 01 vez campeão Mundial da LKFB.
Essa competição é de pontos corridos. Para se tornar
campeão a seleção terá que somar o maior números de pontos
possíveis, ficando por no mínimo 03 pontos na frente do 2º
colocado, caso a diferença seja de 02 pontos ou menos haverá
decisão da Copa em 2 jogos sem vantagem para nenhuma das
duas seleções finalistas.
Todos esperam um equilíbrio muito grande entre as 05
seleções que disputarão a competição, todas tem títulos de
campeão.
A competição será disputada em dias alternados, com isso a
competição terá um longa duração.
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O Brasil com o botonista Edilson romão jogou 188 partidas, venceu 146
jogos, empatou 24, sofreu 21 derrotas, marcou 506 gols e sofreu 214
gols, ficando com um saldo positivo de 286 gols.
Sagrou-se campeão de 32 Mundiais, ficando como vice-campeão por
08 vezes. O Brasil vem para a Copa dos Campeões com uma
campanha regular, não é favorito ao título sem bons resultados, mas
Edilson Romão quem sabe se a reabilitação não surge nessa competição, nós
desejamos ao Brasil Boa sorte!
PONTOS FORTES
Boa pontaria, muita eficiência nos chutes a gol, mas não vem bem desde as 03 últimas
competições.
PONTOS FRACOS
Facilita demais a marcação às vezes cometendo faltas que comprometem o resultado da
partida.
FIQUE DE OLHO
O Brasil tem bons chutes entre o meio de campo e o bico da grande área.
A Holanda com o botonista Edemilson Romão jogou 97 partidas,
venceu 43 jogos, empatou 20, sofreu 34 derrotas, marcou 215 gols e
sofreu 211 gols, ficando com um saldo positvo de 04 gols.
Sagrou-se campeão de 7 Mundiais, ficando como vice-campeão por
08 vezes. A Holanda vem para a Copa dos Campeões com uma
campanha muito boa, venceu o último Mundial, mas não disputou a
Edemilson Romão Copa das Confederaões. Quem sabe vem mais um título holandês por
aí, é a favorita ao título, nós desejamos a seleções da Holanda Boa Sorte!
PONTOS FORTES
Tem sorte e boa pontaria de qualquer lugar do campo, muita eficiência nos chute a gol,
chuta muito bem da intermediária, tem boa colocação na defesa que recebe bem os
rebotes dos ataques.
PONTOS FRACOS
A defesa deixa a desejar
FIQUE DE OLHO
É conhecida por todas as seleções como a mais zoadenta das competições, pertuba os
adversários a ponto de deixá-los nervosos e com isso saírem da partida com um resultado
negativo. Às vezes alguns juizes entram no clima.
DECISÃO
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O Uruguai com o botonista Sérgio Carvalho jogou 68 partidas,
venceu 26 jogos, empatou 13, sofreu 29 derrotas, marcou 121 gols e
sofreu 129 gols, ficando com um saldo negativo de 08 gols.
Sagrou-se campeão de 02 Mundiais, ficando como vice-campeão
por 05 vezes. O Uruguai vem para a Copa dos Campeões com uma
campanha razoável vice-campeão na 1ª Copa Visgueira, mas não
Sérgio Carvalho se deu muito bem na 2ª e ficou nas quartas de final do 46º Mundial.
Nós desejamos a seleção do Uruguai Muito Boa sorte!
PONTOS FORTES
Tem bom domínio de bola, hoje isso não é muito bom porque a regra é de 04 toques por
equipe , sabe segurar resultado, tem muita catimba tem boa colocação no gol.
PONTOS FRACOS
Não tem boa pontaria, o ataque deixa a desejar, não pode ficar atrás do resultado, perde
bolas fáceis.
FIQUE DE OLHO
O Uruguai toca muito na bola com isso às vezes rata a bola e o juiz não percebe, outras
vezes dá dois ou mais toques na bola e o juiz conta como um.

Durcival

A Aalemanha com o botonista Durcival jogou 39 partidas, venceu 17
jogos, empatou 12, sofreu 10 derrotas, marcou 49 gols e sofreu 37 gols,
ficando com um saldo positivo de 12 gols. Sagrou-se campeão de 1
Mundial, ficando como vice-campeão por 03 vezes. A Alemanha vem
para a Copa dos Campeões com uma campanha razoável, venceu o
45º Mundial, mas não fez boa campanha nas últimas competições, nós
desejamos a seleção da Alemanha Muito Boa sorte!

PONTOS FORTES
Tem bom domínio de bola, hoje isso não é muito bom, chuta bem da entrada da área tem
boa colocação no gol.
PONTOS FRACOS
Joga nervoso, a defesa não tem boa posição, não pode ficar atrás do resultado, perde
bolas fáceis quando está perdendo a partida..
FIQUE DE OLHO
A Alemanha toca muito bem a bola, da entrada da área é muito perigoso, tem bons chutes.

A 1ª Edição da Copa dos Campeões finalmente chega ao fim e mais uma vez a
seleção da Holanda sagrou-se campeã da competição, terminou a Copa com 08
jogos, 06 vitórias e 02 empates, teve ainda o artilheiro da competição.
CLASSIFICAÇÃO DA 1ª COPA DOS CAMPEÕES

Rafael

O Paraguai com o botonista Rafael jogou 62 partidas, venceu 16
jogos, empatou 26, sofreu 20 derrotas, marcou 55 gols e sofreu 50
gols, ficando com um saldo positivo de 05 gols. Sagrou-se campeão
de 1 Mundial, ficando como vice-campeão por 03 vezes. O
Paraguai vem para a Copa dos Campeões com uma campanha
muito boa, venceu a última Copa das Confederações e vem com
tudo para a Copa dos Campeões. Desejamos a seleção do
Paraguai Boa Sorte!

PONTOS FORTES
Tem bom domínio de bola chuta bem ao gol ( principalmente de bola parada ) sabe
segurar resultado, tem muita catimba e se irrita fácil.
PONTOS FRACOS
Não pode tomar o primeiro gol, se irrita com facilidade às vezes falha na colocação do
goleiro fica nervoso rápido e com isso perde bolas fáceis seu ataqque é de pouca atuação.
FIQUE DE OLHO
O Paraguai gasta muito o tempo com isso não tem muita bola em jogo, seu objetivo
geralmente é um erro adversário. Fortísimos chutes em faltas diretas a gol, bom
aproveitamento nesse tipo de jogada.
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HOLANDA
Edemilson
1º LUGAR
BRASIL
Edilson Romão
2º LUGAR
ALEMANHA Ducival
3º LUGAR
PARAGUAI Rafael
4º LUGAR
URUGUAI
Sérgio Carvalho
5º LUGAR
A seleção do Uruguai ( Sérgio Carvalho ) decepcionou sua torcida e na 1ª edição da
Copa dos Campeões ficou em último lugar, colocação desagradável para um
campeão.
A Liga Kayk está planejando a próxima Copa dos Campeões de maneira que possa ter
uma premiação para a pior seleção da competição.
Parabéns a seleção da Holanda (Edemilson Romão) que fez uma brilhante competição
e sagrou-se mais uma vez campeã em sua carreira, agora são 18 títulos em toda sua
história de Futebol de Botão.
Nesta Copa foram marcados 57 gols, a maior goleada da competição foi Holanda 7 x 0
Uruguai ( Sérgio Carvalho ), e no 2º jogo entre as duas equipes ficaram no 0 x 0, coisas
do futebol.
O ataque mais positivo e a melhor defesa da Copa foram da seleção da Holanda, essa
Copa é realmente a do Campeão, o verdadeiro campeão faz como a seleção da
Holanda.
DECISÃO
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FOTOS DA 1ª COPA DOS CAMPEÕES
BRASIL 3 X 1 URUGUAI
2º Jogo da 1ª fase
Os gols do jogo: 8-Didi (02) e
7-Garrincha marcaram para o Brasil,
7-Guigou descontou para os uruguaios.
O Uruguai voltaria a enfrentar o Brasil
na 2ª fase e perderia novamente, desta
vez por 1 x 0, gol de Garrincha.
O Brasil ficou em 2º lugar e Uruguai
em 5º lugar.
Na foto, Juan (filho de Sérgio Carvalho), Sérgio Carvalho (Uruguai) e Edilson Romão (Brasil)

Jogo de abertura da Copa

URUGUAI 1 X 0 ALEMANHA
1ª fase

Começou dia 09 de Dezembro de 2003 com jogo de
abertura entre Holanda ( Edemilson Romão ) 2 x 1
Argentina ( Roberto ).
A competição contou com 16 seleções divididas em
quatro grupos de quatro seleções cada.
GRUPO A: Brasil ( Edilson Romão ) * África do Sul
( Anaílton ) * Chile ( Léo Chaves ) e Espanha ( Diego ).
GRUPO B: Paraguai ( Rafael ) * Inglaterra ( Romero )
* Itália ( Romildo ) e Uruguai ( Sérgio Carvalho ).
GRUPO C: Alemanha ( Durcival ) * Romênia ( Adalto )
* Croácia ( Joel ) e Portugal ( Josenildo ).
GRUPO D: Holanda ( Edemilson Romão ) * Argentina
( Roberto ) * Senegal ( Uélton ) e França ( Vanderson ).
Das 08 seleções que deixaram o Mundial na 1ª fase só a
do Chile ( Léo Chaves ) saiu invicta sem tomar nenhum gol,
mas também foi a única que não marcou gol na competição.
A revista Decisão parabeniza a seleção da Romênia
( Adalto ) pela brilhante campanha na competição,
conseguindo 06 pontos e não se classificou devido ao
confronto direto com a Alemanha ( Durcival ), mesmo assim
deixou o camisa 9-Llie com 03 gols na competição.
Na 1ª fase foram marcados 50 gols, Brasil ( Edilson
Romão ), Holanda ( Edemilson Romão ) e Uruguai ( Sérgio
Carvalho ) ficaram com o ataque mais positivo com 06 gols
cada.

Holanda 1 x 1 Paraguai
(Rafael)
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(Edemilson Romão)

47º MUNDIAL DE FUTEBOL DE BOTÃO DA LKFB

LKFB

Ducival, Kayk Romão, Juan e Sérgio Carvalho.

Liga Kayk de Futebol de Botão

www.ligakayk.com.br
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ARGENTINA SURPREENDE E SAI DA CRISE

COLOCAÇÃO FINAL DO 47º MUNDIAL

A seleção da Argentina
( Roberto Carvalho ) não vinha
se apresentando bem a muito
tempo nas competições da
Liga Kayk de Futebol de
Botão, mas no 47º Mundial ela
era cotada pela briga do 2º
lugar no grupo D contra a
França
( Vanderson )
que decepcionou e Senegal (
Uélton ) que brilhou, porque a
Holanda era a favorita ao 1º
Lugar.
Começou fazendo o jogo de abertura da competição
contra a Holanda e perdeu por 2 x 1 de virada, logo em
seguida pegou a seleção do Senegal ( Uélton ) e
venceu por 1 x 0, fazendo seu gol já nos acréscimos do 2º
tempo. Mais tarde pegaria a seleção da França (
Vanderson ) e golearia por 3 x 0 e esperava o resultado
do jogo entre Holanda e Senegal, para definir a sua
classificação no grupo.
Com a derrota da Holanda por 2 x 1 para a seleção de
Senegal, a Argentina conseguiu sua vaga de 1º do grupo
D, tirando a seleção de Senegal do Mundial no saldo de
gols.
Nas quartas de finais irá enfrentar a seleção da
Alemanha.

Nessa matéria você vai ficar sabendo onde foram parar
as 08 primeiras seleções a dar adeus ao 47º Mundial e nas
próximas páginas vai conhecer um pouco de cada seleção
que passou para a Segunda fase da competição.
Estão de parabéns as seleções de Romênia ( Adalto )
pela boa colocação e por sua bela campanha, faltou muito
pouco para a classificação. Senegal ( Uélton ) que brilhou
muito no Mundial vencendo até então a imbatível seleção da
Holanda ( Edemilson Romão ) por 2 x 1 com seus toques de
unhas e por pouco também não se classificou. O Chile ( Léo
Chaves ) que se despediu da competição sem sofrer
nenhum gol, mas infelizmente se faz 1 gol em qualquer um
dos 3 jogos que disputou estaria com a vaga garantida.
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9ºLUGAR: Romênia ( Adalto )
10ºLUGAR: Senegal ( Uélton )
11ºLUGAR: Chile ( Léo Chaves )
12ºLUGAR: Paraguai ( Rafael )
13ºLUGAR: Itália ( Romildo )
14ºLUGAR: África do Sul ( Anaílton )
15ºLUGAR: Croácia ( Joel )
16ºLUGAR: França ( Vanderson )
As seleções da França ( Vanderson ) e Croácia ( Joel )
terminaram o Mundial sem marcar nenhum ponto, a França
marcou 02 gols e sofreu 07, enquanto a seleção da Croácia
marcou 03 gols e sofreu 07. Uma observação a ser feita é
que as seleções de Croácia e Senegal ( Uélton ) ambos
jogam utilizando as unhas com palheta e jogam muito bem.
DECISÃO
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PERFIL DOS FINALISTAS

BRASIL ( Edilson Romão )
Disputa competições na Liga Kayk desde Abril de 1986, foram
elas:

Neste quadro vamos mostrar o perfil dos oito classificados para as quartas de
finais do 47º Mundial de Futebol de Botão da Liga Kayk por ordem alfabética.
Disputa competições na Liga Kayk desde Dezembro de 2001,
foram elas:
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* 11 Mundiais;
* 01 Copa das Confederações;
* 02 Copas Visgueira;
* 01 Copa dos Campeões;
* 06 Mundiais Interclubes;
* 03 Copas da Amizade.
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ALEMANHA ( Durcival )

SBAL BUN

Com isso a seleção da Alemanha chega a 24 competições e chegou a fazer 7 finais
sagrando-se campeão de uma delas o 45º Mundial de Futebol de Botão.
Sua atual colocação no ranking da Liga Kayk é o 5º lugar com 132 pontos.
De sua história na liga, a sua maior goleada foi no 5º Mundial Interclubes entre
Santos ( Durcival ) 3 x 0 Sport ( Zezinho ).
Suas maiores goleadas sofridas foram duas e justamente da Holanda ( Edemilson
Romão ), na 1ª Copa dos Campeões todas as duas por 4 x 1.
A seleção da Alemanha é a representante da rua Pedro Costa.

* 34 Copas da Amizade;
* 01 Torneio Rio/São Paulo;
* 01 Copa dos Campeões;
* 04 Copas Señior’s;

Com isso a seleção do Brasil chega a 111 competições e chegou a fazer 58 finais, e
sagrou-se campeão por 75 vezes.
Sua atual colocação no ranking da Liga Kayk é o 1º lugar com 1.224 pontos.
De sua história na liga, a sua maior goleada foi no jogo amistoso de inauguração do
campo da Escócia ( Rege ), o Brasil venceu por 36 x 0.
A sua maior goleada sofrida foi contra a Argentina, que na época era
representada por Edemilson Romão, Argentina 8 x 4 Brasil.
A seleção do Brasil é uma das representantes da rua Silvia Brito.

ESPANHA ( Diego )
Disputa competições na Liga Kayk desde Dezembro de 2001,
foram elas:

Edição 6
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Com isso a seleção da Argentina chega a 17 competições e chegou a fazer 3 finais,
mas ficou só como vice-campeão.
Sua atual colocação no ranking da Liga Kayk é o 8º lugar com 63 pontos.
De sua história na liga, a sua maior goleada foi no 47º Mundial de Futebol de Botão
da LKB, venceu a seleção da França ( Vanderson ) por 3 x 0.
A sua maior goleada sofrida foi contra a África do Sul ( Anaílton ), em um jogo
combinado da 1ª Copa das Confederações, a Argentina perdeu por 13 x 2.
A seleção da Argentina é uma das representantes da rua Silvia Brito.
A seleção da Argentina aos poucos vem crescendo seu futebol, mas ainda falta
muito para se colocar entre os primeiros do ranking.
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* 09 Mundiais;
* 01 Copa das Confederações;
* 02 Copas Visgueira;
* 02 Mundiais Interclubes;
* 03 Copas da Amizade.

E

ARGENTINA ( Roberto )
Disputa competições na Liga Kayk desde Agosto de 2001,
foram elas:

* 49 Mundiais;
* 01 Copa das Confederações;
* 02 Copas Visgueira;
* 06 Mundiais Interclubes;
* 02 Libertadores;
* 09 Copas União;
* 02 Campeonatos Brasileiros da Liga Kayk;

L

REAL

FEF

* 13 Mundiais;
* 01 Copa das Confederações;
* 02 Copas Visgueira;
* 06 Mundiais Interclubes;
* 01 Mundial Interclubes;
* 03 Copas da Amizade.

Com isso a seleção da Espanha chega a 22ª competição e chegou a fazer seis
finais e sagrou-se campeã de uma Copa da Amizade da LKFB.
Sua atual colocação no ranking da Liga Kayk é o 6º lugar com 107 pontos.
De sua história na liga, aplicou duas goleadas com o mesmo placar, ambas contra
a seleção da Itália ( Romildo ), a primeira foi no jogo Espanha 3 x 0 Itália no 36º Mundial
de Futebol de Botão da LKFB e a Segunda foi no 46º Mundial de Futebol de Botão da
LKFB e também Espanha 3 x 0 Itália.
Sua maior goleada sofrida foi no jogo contra o PSV, resultado PSV Heindoven
( Edilson Romão ) 5 x 0 Barcelona ( Diego ) no 1º Mundial Interclubes.
A seleção da Espanha é a representante da rua Ferreira Brito.
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PORTUGAL ( Josenildo )

INGLATERRA ( Romero )

Disputa competições na Liga Kayk desde Novembro de 2001,
foram elas:

Disputa competições na Liga Kayk desde Agosto de 2002,
foram elas:

* 08 Mundiais;
* 01 Copa das Confederações;
* 02 Copas Visgueira;
* 01 Libertadores;

* 01 Mundiais;
* 01 Copas da Amizade.

Com isso a seleção de Portugal chega a 12 competições e chegou a fazer 01 final,
e sagrou-se campeão por 1 vez.
Sua atual colocação no ranking da Liga Kayk é o 9º lugar com 56 pontos.
De sua história na liga, aplicou a sua maior goleada no jogo Portugal 5 x 1 Brasil (
Edilson Romão ) na final da 2ª Copa Visgueira de Futebol de Botão.
A sua maior goleada sofrida foi contra o Brasil ( Edilson Romão ), em jogo
amistoso do dia 24 de Janeiro de 2001, resultado Brasil 7 x 2 Portugal.
A seleção do Portugal é uma das representantes da rua São Raimundo.

A
U

URUGUAI ( Sérgio Carvalho )

HOLANDA ( Edemilson Romão )

Disputa competições na Liga Kayk desde Abril de 1986, foram
elas:

Disputa competições na Liga Kayk desde Abril de 1986, foram
elas:

* 19 Mundiais;
* 01 Copa das Confederações;
* 02 Copas Visgueira;
* 01 Mundial Interclubes;
* 01 Copa dos Campeões;
* 06 Copas União;
* 02 Campeonatos Brasileiros da Liga Kayk;
* 04 Copas da Amizade;
* 01 Torneio Rio/São Paulo;
* 03 Copas Señior’s;
F

Com isso a seleção do Uruguai chega a 40 competições e chegou a fazer 10
finais, e sagrou-se campeão por 02 vezes.
Sua atual colocação no ranking da Liga Kayk é o 3º lugar com 193 pontos.
De sua história na liga, aplicou a sua maior goleada no jogo do 18º Mundial de
Futebol de Botão da LKB, Uruguai 5 x 2 Argentina ( Edemilson Romão ).
A sua maior goleada sofrida foi contra a Holanda ( Edemilson Romão ), na 1ª
Copa dos Campeões o resultado foi assustador Holanda 7 x 0.
A seleção do Uruguai éuma das representantes da rua Silvia Brito.
13 DECISÃO
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Com isso a seleção da Inglaterra chega a 02 competições apenas e nunca
passou da 1ª fase, essa é a primeira vez que a Inglaterra consegue essa façanha.
Sua atual colocação no ranking da Liga Kayk é o 13º lugar com 07 pontos.
De sua história na liga, nunca aplicou goleadas , mas também não sofreu.
Sua maiores derrotas foram Portugal ( Josenildo ) 2 x 0 e Brasil ( Edilson Romão )
2 x 0, ambos os jogos no 46º Mundial de Futebol de Botão da LKFB.
A seleção da Inglaterra é a representante da rua Pedro Costa.

* 26 Mundiais;
* 01 Copa das Confederações;
* 02 Copas Visgueira;
* 01 Libertadores;
KNVB
* 01 Copa dos Campeões;
* 08 Copas União;
* 02 Campeonatos Brasileiros da Liga Kayk;
* 17 Copas da Amizade;
* 01 Torneio Rio/São Paulo;
* 04 Copas Señior’s;

Com isso a seleção da Holanda chega a 63 competições e chegou a fazer 12
finais, e sagrou-se campeão por 18 vezes.
Sua atual colocação no ranking da Liga Kayk é o 2º lugar com 474 pontos.
De sua história na liga, aplicou a sua maior goleada no jogo Holanda 7 x 0
Uruguai ( Sérgio Carvalho ) na 1ª Copa dos Campeões.
A sua maior goleada sofrida foi contra o Brasil ( Edilson Romão ), o jogo foi na 26ª
Copa da Amizade, Brasil venceu por 8 x 1.
A seleção do Holanda éuma das representantes da rua Silvia Brito.
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MUDANÇAS
As mudanças são total na liga Kayk de futebol
de Botão, a regra passa de vários toques para
k
03 toques por equipe com direito ao quarto
chute se esse for direto para o gol. O campo, as
B
traves e a bola agora são oficiais.
LK
Com todas essas mudanças quem ganha é o
esporte os jogadores e levanta o moral do
Futebol de Mesa em nossa cidade.
A Liga Kayk de Futebol de Botão tem seu
próprio site na internet: http://ligakayl.pombalnet.com.br , com todas
as informações do Futebol de Mesa da rua Silvia Brito, jogadores,
competições , ranking, novidades, promoções, etc. Acesse e
aproveite.
A Liga Kayk também participa das notícias do Jornal O Bola de
Feltro ( Jornal sobre o Futebol de Botão na internet ), Bola e Botão ,
Liga Skimbol e vários outros sites ligados ao futebol de mesa.
Você que gosta desse esporte pode adquirir jogos completos por
preços acessíveis ao seu bolso e ainda poder se inscrever nos jogos da
Liga Kayk, então não perca tempo e ligue 276-2037, a liga tem todos os
times do mundo e todas as seleções com escudos, fotos dos jogadores,
bandeiras e etc.
Futebo
l

de

Botão

Liga Kay

de

CALIBRE SEU CHUTE

Avalie o seu conhecimento sobre o futebol de botão da rua Silvia Brito.
1) Qual seleção venceu o 21º e 32º Mundial da LKB?
a( ) Brasil
b( ) Uruguai
c( ) Holanda
d( ) Paraguai
2) Qual seleção participou de todos os Mundiais da LKB?
a( ) Brasil
b( ) União Soviética
c( ) Holanda
d( ) Alemanha

3) Qual foi a data de fundação da revista Decisão?
a( ) 28 de Outubro de 1989
b( ) 11 de Junho de 1986
c( ) 14 de Agosto de 1986
d( ) 25 de Maio de 1989
4) Qual seleção foi a campeã da 1ª Copa das Confederações?
a( ) Brasil
b( ) Holanda
c( ) Alemanha
d( ) Paraguai
5) Que nome tinha um dos melhores campos de botão feito de papelão da rua Silvia
Brito?
a( ) Estádio Local
b( ) Mineirão
c( ) Verdão
d( ) Brilho
6) 4 seleções foram vice-campeãs invíctas de Mundiais, quais foram elas?
a( ) Brasil, Itália, Espanha e Paraguai
b( ) Uruguai, Alemanha, França e Holanda
c( ) Paraguai, Argentina, Espanha e Alemanha
d( ) Holanda, Espanha, União Soviética e Argentina
7) Foram realizadas 09 Copas União, qual o botonista que venceu 07 competições?
A( ) Sérgio Carvalho
B( ) Edemilson Romão
C( ) Val
D( ) Edilson Romão
8) Foram realizados 46 Mundiais de futebol de Botão da LKB e duas seleções
ficaram como vice-campeãs por 8 vezes, quais foram essas seleções?
a( ) Brasil ( Edilson Romão ) e Holanda ( Edemilson Romão )
b( ) Uruguai ( Sérgio Carvalho ) e Brasil ( Edilson Romão )
c( ) Holanda ( Edemilson Romão ) e União Soviética ( Val )
d( ) Uruguai ( Sérgio Carvalho ) e Holanda ( Edemilson Romão )
RESPOSTAS:
1) B 2) A 3) A 4) D 5) A
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DECISÃO
Edição 6

6) C 7) D 8) A
DECISÃO
Edição 6
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