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vai acompanhar nesta edição os títulos desse grande campeão.

Revista

HUMOR

SUMÁRIO

Revista

Edição nº 08 - 25 de Novembro de 2005
3. ARTILHARIA DIVIDIDA
8º Mundial Interclubes,Real Madrid e Santos tem os artlheiros

4. RANKING 2005 e TABELA 49º MUNDIAL
Confira os números do ranking 2005 e Tabela do 49º Mundial

5. OS HÉROIS DO 48º MUNDIAL

Alemanha

Edilson Romão e Josenildo brilham

Durcival

Grupo Decisão
Fundador: Edilson Romão dos
Santos
Data de Fundação: 28 de
Outubro de 1989
Diretor Presidente: Edilson
Romão dos Santos
Operações Gráficas:
Kayk Artes
Fone: (75) 3276-2037
Editor:
Edilson Romão
Fotos: Liga Kayk
Colaboradores:

ATENDIMENTO AO
LEITOR
E-MAIL:
edilsonromao@hotmail.com

Rua: Silvia Brito, 2.048
Centro
Ribeira do Pombal-BA
CEP: 48.400-000

OS HÉROIS DO MUNDIAL
Josenildo e Edilson Romão

Uma homenagem ao botonista Ducival da Alemanha,
que já não cansou de ser vice-campeão, mas ele continua
tentando. Abraços.

08. GATAS DA EDIÇÃO
Matéria nova, e na estréia da edição Angélica Félix e Tamires Laila.

09. AS FERAS DO 49º MUNDIAL
Estatísticas dos botonistas participantes do 49º Mundial

17. HUMOR
Alemanha de Ducival

17

DECISÃO
Edição 8

2005

ARTILHARIA DIVIDIDA
alvo, na maioria das vezes a
trave impede o que seria o gol,
ou melhor mais um gol do
artilheiro. O camisa 10 do
Santos Diego, chega pela
primeira vez a artilharia de uma
competição e se tornou
artilheiro com apenas 3 gols,
mas mesmo assim não tira o
mérito de goleador do 8º
Mundial Interclubes que foi
disputado por 7 equipes, que
foram as seguintes:
Flamengo (Léo Chaves) Fluminense (Edemilson Romão)
- Bahia (Vanderson) - Santos
(Ducival) - Real Madrid (Edilson
Romão) - Boca Jr. (Roberto
Carvalho) e S. Paulo (Josenildo).

RANKING ANUAL
COLOCAÇÃO

SELEÇÃO

BOTONISTA

PONTOS

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
6º LUGAR
7º LUGAR
8º LUGAR
9º LUGAR
10º LUGAR
11º LUGAR
12º LUGAR
13º LUGAR
14º LUGAR
15º LUGAR
16º LUGAR

BRASIL
PORTUGAL
URUGUAI
ALEMANHA
HOLANDA
SUÉCIA
ARGENTINA
FRANÇA
ROMÊNIA
NIGÉRIA
SENEGAL
ESPANHA
ITÁLIA
PARAGUAI
INGLATERRA
CROÁCIA

Edilson Romão
Josenildo
Sérgio Carvalho
Durcival
Edemilson Romão
Léo Chaves
Roberto Carvalho
Vanderson
Adalto
Erivan Romão
Wélton
Diego
Romildo
Rafael
Romério
Joel

103
43
34
28
21
13
06
06
06
04
04
04
04
04
02
02

Depois de muito apelo por parte de alguns botonista, inclusive Josenildo ( Portugal ), foi
realizado pela LKB o ranking anual, são as pontuações do ano, que soma ao ranking geral. A
cada ano zera esse ranking e se tem quem foi o melhor botonista da liga naquela temporada
anual.
O primeiro ano foi esse e você conferiu as colocações até o fechamento desta edição.

TABELA
D
UN IA

L

M

O 8º Mundial interclubes da
Liga Kayk teve dois artilheiros,
ambos com 3 gols, o camisa
10-Diego ( Santos ) e o camisa
14-Guti ( Real Madrid ), Guti
pela Segunda vez artilheiro da
competição, é o maior
goleador da história dos
Mundiais Interclubes, marcou
24 gols.
Na história da competição
esse é o primeiro Mundial
Interclubes que o atilheiro fez
apenas 3 gols, e mesmo assim
conseguiu ser artilheiro.
A maioria dos gols do
artilheiro Guti
foram
marcados de falta, dificilmente
ele chuta as faltas fora do seu

49º MUNDIAL

B

LK

1ª Fase

A

B

Brasil x
Portugal

Romênia x
Paraguai
Semi-finais

1º A

X
Jogo 1

2º B

1º B

X

Jogo 2

2º A

Decisão 3º Lugar
X

Derr J2

Derr J1

Na foto o artilheiro Guti se prepara para cobrança de mais uma
falta, perigo para o goleiro adversário.
3

DECISÃO
Edição 8

Venc J1

CAMPEÃO:

Final
X

Venc J2

VICE-CAMPEÃO:
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48º MUNDIAL

8º MUNDIAL INTERCLUBES

A Liga Kayk finalmente conseguiu reunir alguns botonista depois de um longo
período sem competição e realizou o oitavo mundial interclubes, com 7 botonistas e
manteve a tradição da cerveja gelada e carne de churrasco.
O Real Madrid ( Edilson Romão ) sagrou-se campeão pela oitava vez na competição e
manteve a invencibilidade no título que só tem um botonista: Edilson Romão.
Abaixo você terá a campanha do campeão, que jogou no grupo B.
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CF

x

0
Léo Chaves

Edilson Romão

OS HÉROIS DO MUNDIAL
Josenildo e Edilson Romão

A Liga Kayk realizou no
Domingo (20/11/2005) a semifinal
entre Portugal ( Josenildo ) x
Alemanha ( Durcival ), a seleção
portuguesa venceu por 2 x 1, com
gols de:9-Pauleta, 5-F. Couto e a
Alemanha descontou com um gol
contra do português número 11Simão. Com isso a seleção de
Portugal faria a final do Mundial
contra a seleção do Brasil (
Edilson Romão ).
O jogo como era de se
esperar foi muito movimentado,
no primeiro tempo terminou Brasil
1 x 0, mas no segundo tempo o
jogo melhorou e o Brasil venceu a
final por 4 x 0, com gols de: 10Pelé, 21-Zagalo(2) e 8-Didi de
falta.
A seleção do Brasil ( Edilson
Romão ) conquistou seu 33º
Mundial dos 48 disputados, é o
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maior vencedor da competição .A
sua colocação no ranking anual é
o 1º lugar com 103 pontos e no
ranking geral está também em
1º lugar com 1.487 pontos.
A seleção de Portugal (
Josenildo ) disputou apenas 9
Mundiais dos 48 Mundiais já
realizados pela LKFB e chegou
pela primeira vez a uma final
dessa competição, a sua
colocação no ranking anual é o
2º lugar com 43 pontos e no
ranking geral está em 9º lugar
com 82 pontos.
Portugal vem mantendo uma
escrita muito grande contra a
seleção da Alemanha
(
Durcival ), em 8 jogos Portugal
venceu 6 e empatou 2, uma
campanha simplesmente
incrível.

O jogo foi bem equilibrado, mas o Real Madrid soube administrar bem a partida e
venceu por 2 x 0, gols de 7-Raul e 14-guti, o time do Flamengo tem algumas
oportunidades, porém não conseguiu aproveitar. O Real jogou muito bem o segundo
tempo e conseguiu sair vitorioso da partida, era o início do título.
.

C
F.
S.

Durcival
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x

1

CF
Edilson Romão

O Real Madrid, jogou melhor nos dois tempos e não conseguiu porque a trave
impediu o que seria o segundo gol do Real. O Santos jogou bem mas sem muito perigo.
O gol do Real foi marcado por 14-Guti de falta, com o empate o Real precisava vencer o
Fluminense para ser o primeiro do grupo B.

CF
Edilson Romão
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C
F
Edemilson Romão

Um jogo de rivalidade entre os dois botonistas, rivalidade de muitos anos, para o
Fluminense só a vitória interessava, o empate bastaria para o Real, e mais uma vez
oito bolas na trave chutadas pelo time do Real que jogou precionando o tempo todo.
O Fluminense abriu o placar com 2-Jancarlos, ainda no primeiro tempo, e também
no primeiro tempo, depois de muita pressão a bola conseguiu entrar com um golaço do
camisa 10-Figo, fazendo assim o resultado da partida. O Fluminense ainda colocaria
uma bola na trave, mas ficou nisso. Como o Santos empatou em 2 x 2 com o Flamengo
no mesmo grupo o Santos ficou com um gol marcado a mais que o Real e por isso ficou
em 1º do Grupo.
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SEMI-FINAL
SPFC

Gatas da edição
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x
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A revista Decisão
(edição futebol de
botão), a partir desta
edição, vai trazer
para seu leitor a
matéria GATAS DA
EDIÇÃO, toda
edição terá 2 gatas
para encher os seus
olhos de colírio,
aproveitem e boa
leitura.

CF
Edilson Romão

Josenildo

Um dos clássicos da LKB, foi para prorogação, o jogo ficou muito retrucado, o time
do São Paulo não queria dar espaço para o Real e terminou o tempo normal em 0 x 0.
No primeiro tempo da prorogação, aconteceu um lance de muita discursão por parte
dos sãopaulinos ( sem razão ) que se tornou em falta para o time do Real que com seu
artilheiro Guti fez um golaço, decretando assim a passagem para a final do 8º Mundial
Interclubes.

A FINAL

Edilson Romão

3

x

1

Durcival

O Real Madrid chegou a final como o grande favorito e não decepcionou, em
menos de quatro minutos fez 2 x 0, com gols de 15-Raul Bravo e 5-Zidane, terminava
com muita pressão do Real e com esse placar o primeiro tempo. O time do Santos não
mostrou um adversário aguerrido e competitivo no primeiro tempo, estava um pouco
nervoso.
No segundo tempo o Santos voltou querendo pelo menos o empate para levar o
jogo para prorrogação, mas a vantagem do Real era muito boa, e o Real continuou
pressionando o time do Santos, mas no meio do segundo tempo o Santos chegou a
complicar o jogo para o time do Real fazendo um gol com o camisa 2-Paulo Cézar,
acendendo um pequena chama na equipe santista.
Mas logo em seguida o Real foi pra cima e sem apertar muito fez 3 x 1 com o
camisa 23-Beckham, dando números finais a partida.
Essa foi a terceira final de Mundial Interclubes disputadas entre os dois botonistas,
veja os resultados.
No 2º Mundial Interclubes o botonista Edilson Romão empatou o jogo no tempo
normal em 3 x 3 e na prorrogação venceu por 3 x 0.
No 3º Mundial Interclubes o botonista Edilson Romão venceu por 3 x1.
E no 8º Mundial Interclubes o botonista Edilson Romão venceu novamente por 3
x1, sagrando-se campeão pela oitava vez consecutiva na competição. Um verdadeiro
campeão de Futebol de Botão.
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Tamires Laila
Angélica Félix
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AS FERAS DO 49º MUNDIAL
Como já é de costume da revista Decisão publicar estatísticas dos botonistas
antes das competições, aí vai mais uma, um pouco de cada botonista que vai
disputar o 49º Mundial da LKB.

ARGENTINA
Roberto Carvalho,
botonista que representa a
seleção da Argentina, vem aos
poucos conquistando um lugar
no ranking da LKB, porém
nunca foi campeão na mesma.
Teve participação em 10
mundiais e sua melhor
Roberto Carvalho colocação foi o 3º lugar, já
passou por algumas semifinais, mas não consegue a disputa
do título.
Falta um pouco mais de tranquilidade ao botonista, muito
nervoso, treme com facilidade, precisa melhorar em seus
chutes agol, tem um toque de bola razoável.A equipe argentina
a muito tempo está querendo um título na liga, porém o
botonista Roberto Carvalho, seu representante, não treina com
frequência e com isso deixa a desejar. Ele geralmente passa da
primeira fase das competições que disputa, o problema são os
jogos decisivos.
A revista Decisão classifica o botonista Roberto Carvalho
com o nível razoável, mas a equipe da revista torce muito por
ele no 49º Mundial e deseja Boa Sorte.
As chances da seleção da Argentina ( Roberto Carvalho )
chegar ao título são de 27%, 45% de ser vice-campeão e 66%
de chegar em terceiro lugar.
Sua colocação no ranking geral é o 7º lugar com 91 pontos.
Sua colocação no ranking anual 2005 é também o 7º lugar
com 6 pontos.
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BRASIL
Edilson Romão, botonista
que representa a seleção do
Brasil, o maior campeão da
competição e é o 1ºlugar no
ranking da LKfB, foi campeão por
33 vezes desta competição.
É a única seleção que
Edilson Romão participou e todos os Mundiais,
foi o botonista que ganhou o primeiro Mundial em
05/Abril/1986.
Sempre se manteve em primeiro lugar no ranking.
É competitivo, é um dos cabeças de chave da competição,
bom toque de bola, bons chutes de falta e joga com facilidade.
Com a nova regra e todos jogando com os mesmos botões,
foi quem mais se adaptou aos novos botões e regras.
A equipe brasileira vinha de um período de três Mundiais
sem títulos, porém o botonista Edilson Romão, seu
representante, é o maior campeão da competição.
Ele geralmente passa com facilidade da primeira fase, e
quando chega a final dificilmente perde, perdeu apenas três
finais.
A revista Decisão classifica o botonista Edilson Romão com
o nível ótimo, é o mais completo botonista da LKFB.
As chances da seleção do Brasil ( Edilson Romão ) chegar
ao título são de 95%, 90% de ser vice-campeão e 70% de
chegar em terceiro lugar.
Sua colocação no ranking geral é o 1º lugar com 1.487
pontos.
Sua colocação no ranking anual 2005 é também o 1º lugar
com 103 pontos.
O seu artilheiro em competições é o camisa 8-Didi, fiquem
de olho neste jogador na hora da cobrança de falta.
DECISÃO
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PORTUGAL
Josenildo, botonista que representa a seleção de
Portugal, não conseguiu ainda ser campeão nesta
competição da LfKB, já foi campeão de uma Copa
Visgueira de Futebol de Botão, que também foi
organizada pela LKfB. Com a seleção de Portugal o
botonista Josenildo Bispo está desde Janeiro de 2002.
Sempre se manteve entre os cabeças de chave da
LKFB e vem crescendo no ranking. É competitivo, tem
Josenildo
bom toque de bola, bons chutes e quer ser campeão
pela primeira vez da competição. Com a nova regra e todos jogando com os mesmos botões, foi
quem mais se adaptou aos novos botões e regras. A equipe de Portugal nunca foi campeã de
Mundiais realizados pela LKFB, mas no último Mundial foi o vice-campeão e pretende levar o
troféu pra casa deste 49º Mundial. Ele geralmente passa com facilidade da primeira fase, e
quando chega nas quartas de final e semi-finais, dificilmente fica de fora da final.
A revista Decisão classifica o botonista Josenildo com o nível ótimo, é um dos principais
botonista da LKFB. As chances da seleção de Portugal ( Josenildo ) chegar ao título são de
75%, 85% de ser vice-campeão e 57% de chegar em terceiro lugar.
Sua colocação no ranking geral é o 9º lugar com 82 pontos.
Sua colocação no ranking anual 2005 esta em 2º lugar com 43 pontos.
Tem um bom chute nas cobranças de falta, é detalhista, gosta de jogar pra frente e muito
perigoso no ataque.

ALEMANHA
Durcival, botonista que representa a seleção da
Alemanha, já foi campeão de uma competição, sempre
marca presença nas competições. Éssa seleção com o
botonista Durcival chegou a ser vice-campeão por três
vezes. Sempre teve equilíbrio nos seus jogos, porém
ainda pouco nervoso. É competitivo, é um dos cabeças
de chave da competição, bom toque de bola, bons
chutes a gol. Está se adaptando bem aos novos botões
e regras. A equipe da Alemanha é aguerrida, já conseDucival
guiu ser campeã de uma Copa da Amizade, tem campanhas razoáveis nas competições da
LKFB, porém o botonista Ducival, representa a seleção da Alemanha desde Março de 2002,
antes jogava com a seleção da França. Ele geralmente passa da primeira fase, tem a seleção
de Portugal como carrasco depois que se encontram em fase classificatória. A revista Decisão
classifica o botonista Ducival com o nível bom, é um dos principais botonista da LKFB. As
chances da seleção da Alemanha ( Ducival ) chegar ao título são de 75%, 90% de ser vicecampeão e 45% de chegar em terceiro lugar.
Sua colocação no ranking geral é o 5º lugar com 205 pontos.
Sua colocação no ranking anual 2005 é também o 4º lugar com 28 pontos. Costuma definir jogos
em momentos finais de partida, tem chances de conseguir mais um título de campeão Mundial.
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NIGÉRIA
Erivan Romão, botonista que
representa a seleção da Nigéria,
não tem história na LKFB, ainda é
apenas um figurante no meio dos
gigantes da LKFB.
Erivan joga na LKB desde Julho
de 1998, mas é o primeiro Mundial
que joga representando a seleção
da Nigéria.
Erivan
Já conseguiu superar no ranking alguns botonista com mais
competição disputadas.
No 7º Mundial Interclubes, jogou contra Sérgio Carvalho
( 3 vezes campeão Mundial ) e venceu por 1 x 0 e contra Ducival
( 1 vez campeão Mundial ) venceu por 1 x 0.
Com a nova regra e todos jogando com os mesmos botões, foi
quem mais se adaptou aos novos botões e regras. A equipe da
Nigéria pode surpreender alguns botonistas neste 49º Mundial,
não tem títulos e nem vice-campeonatos.
Ele geralmente começa bem a primeira fase, e quando
chega em jogos decisivos é que o bicho pega.
A revista Decisão classifica o botonista Erivan Romão com o
nível razoável, tem muito que aprender pra se tornar um dos
principais botonistas da LKFB.
As chances da seleção da Nigéria ( Erivan Romão ) chegar
ao título são de 18%, 35% de ser vice-campeão e 50% de chegar
em terceiro lugar.
Sua colocação no ranking geral é o 14º lugar com 10 pontos.
Sua colocação no ranking anual 2005 está em 10º lugar com
4 pontos.
Não tem boa finalização e precisa melhorar seus toques de
bola, em laterais costuma perder a bola com facilidade.
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SUÉCIA

Léo Chaves

Léo Chaves, botonista que
representa a seleção da Suécia, é
um dos mais novos integrantes da
LKFB, joga desde Dezembro de
2003 e não conseguiu ainda ser
campeão em competições da LKFB.
O botonista Léo Chaves
participou de dois Mundiais, um com
a seleção do Chile e outro com a

Suécia.
A sua colocação no ranking está precisando de melhoras,
está deixando a desejar.
É competitivo, é uma das seleções que perdeu um Mundial
sem sofrer nenhum gol ( 47º Mundial ).A equipe da Suécia vem
aos poucos se adaptando aos novos botões, regras e melhorando
seus toques de bola, em breve, se continuar assim estará entre os
melhores botonistas da LKFB.
Ele geralmente tem dificuldades em passa da primeira fase,
em duas competições, saiu em grupos fortes.
O botonista Léo Chaves foi 3º colocado no 7º Mundial
Interclubes e por pouco não ficou com o troféu de vice-campeão.
A revista Decisão classifica o botonista Léo Chaves com o
nível médio, é um dos que mais se adaptou aos novos botões da
LKFB.
As chances da seleção da Suécia ( Léo Chaves ) chegar ao
título são de 33%, 55% de ser vice-campeão e 67% de chegar em
terceiro lugar.
Sua colocação no ranking geral é o 13º lugar com 13 pontos.
Sua colocação no ranking anual 2005 está em 6º lugar com
13 pontos.
Tem chutes estranhos, porém perigosos, que costumam
desarmar seus adversários e sair na frente do placar.
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ROMÊNIA
Adalto, botonista que representa
a seleção da Romênia, não
conseguiu ainda ser campeão nesta
competição da LKFB, está na Liga
desde Janeiro de 2002.
Com a seleção da Romênia o
botonista Adalto disputou 04
Mundias,e ainda não conseguiu
passa dar primeira fase, está desde
Adalto
Janeiro de 2002 na LKFB.
É competitivo, tem vontade mas precisa melhorar mais o
seu futebol, falta precisão nas jogadas e firmesa nas finalizações.
Com a nova regra ainda está se adaptando.
A equipe da Romênia nunca foi campeã de Mundiais realizados
pela LKB, dos que já disputou não consegue passar pela primeira
fase.
A revista Decisão classifica o botonista Adalto com o nível
razoável, está precisando melhorar muito o seu futebol para
poder brigar por vaga entre os melhores da LKFB.
As chances da seleção da Romênia ( Adalto ) chegar ao título
são de 13%, 17% de ser vice-campeão e 36% de chegar em
terceiro lugar.
Sua colocação no ranking geral é o 16º lugar com 06 pontos.
Sua colocação no ranking anual 2005 é o 9º lugar também
com 06 pontos.
Precisa melhorar os chutes a gol, falta toque de bola, sua
defesa às vezes fica perdida sem boa colocação, vamos ver
como vai se sair essa seleção com a nova regra sem
impedimentos.
Esperamos que a seleção da Romênia passe pelo menos da
primeira fase no 49º Mundial.
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PARAGUAI

Rafael

Rafael, botonista que
representa a seleção do Paraguai, já
foi campeão do 37º Mundial e da 1ª
Copa das Confederações.
É um botonista de nível bom,
sabe jogar e faz muita catimba,
segura muito o jogo quando está
ganhando.

Rafael joga na LKFB desde
dezembro de 2001, já esteve em melhor colocação no ranking.
É competitivo, é um dos cabeças de chave da competição,
bom toque de bola, bons chutes de falta ( já foi um dos melhores
cobradores de faltas ).
Com os novos botões já está se adaptando.A equipe do
Paraguai já está a quase 4 anos sem um título de Mundial, mas
está tentando se recuperar.
Ele geralmente passa com boa facilidade na primeira fase,
e quando chega nas fases decisivas dá muito trabalho aos
adversários, é difícil vencer o Paraguai.
A revista Decisão classifica o botonista Rafael com o nível
bom, é um dos principais botonista da LKFB.
As chances da seleção do Paraguai (Rafael) chegar ao título
são de 63%, 78% de ser vice-campeão e 84% de chegar em
terceiro lugar.
Sua colocação no ranking geral é o 4º lugar com 210 pontos.
Sua colocação no ranking anual 2005 está em 14º lugar com
04 pontos.
Ele está ruim nas competições da LKFB este ano, no
ranking anual ele despencou do 4º para o 14º lugar na LKFB, está
precisando melhorar.
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FRANÇA

Vanderson

Vanderson, botonista que
representa a seleção da França, não
tem história na LKFB, ainda é apenas
um figurante no meio dos gigantes da
LKFB.
Vanderson joga na LKFB desde
Março de 2002, e já participou de oito
Mundiais, sempre representando a
seleção da França.

Com a nova regra e todos jogando com os mesmos botões,
Vanderson ainda não encontrou o caminho das vitórias e um futuro com
troféus e títulos, mas tem chances de melhorar.A equipe da França

pode surpreender alguns botonistas neste 49º Mundial, não tem
títulos e nem vice-campeonatos.
Ele geralmente participa bem da primeira fase, sem se
complicar, mas quando chega em jogos decisivos é que falta a
criatividade e o brilho de botonista.
A revista Decisão classifica o botonista Vanderson com o
nível razoável, tem muito que aprender pra se tornar um dos
principais botonista da LKFB.
As chances da seleção da França ( Vanderson ) chegar ao
título são de 38%, 45% de ser vice-campeão e 50% de chegar em
terceiro lugar.
Sua colocação no ranking geral é o 10º lugar com 49
pontos.
Sua colocação no ranking anual 2005 é também o 10º lugar
com 6 pontos.
Não tem boa finalização e precisa melhorar seus toques de
bola, nos seus chutes a gol ainda falta a precisão.
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