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Um bom duelo. E só
A Divisão Central terá um dos melhores duelos da NHL, entre Detroit Red Wings e Nashville Preadators, e três dos piores, com
St. Louis Blues, Chicago Blackhawks e Columbus Blue Jackets. Esses times melhoraram, mas não o suficiente para competir
em igualdade de condições na selvagem Conferência Oeste. Após cinco conquistas consecutivas dos Wings, chegou a hora de
os Predators ganharem pela primeira vez. Não será fácil, porque do outro lado há grandes nomes e muita tradição.
Texto: Humberto Fernandes | Design: Alexandre Giesbrecht

Detroit Red Wings
2005-06: 58-16-8 (1.° no Oeste; eliminado na primeira
fase pelo Edmonton) Quem chegou: G Dominik Hasek,
D Danny Markov , PE Brad Norton. Quem saiu: G Manny
Legace, C Mark Mowers, PE Brendan Shanahan, C Steve
Yzerman, D Cory Cross.
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Nashville Predators
2005-06: 49-25-8 (4.° no Oeste; eliminado na primeira
fase pelo San Jose) Quem chegou: C Jason Arnott, C
Josef Vasicek, PD J.P. Dumont, LW Ramzi Abid. Quem
saiu: C Greg Johnson, C Yanic Perreault, D Danny Markov, D Brendan Witt, D Mark Eaton, C Mike Sillinger, PD
Scott Walker.
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Chicago Blackhawks
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últimos anos. Sem o fantasma dos playoffs à sua
frente, Manny pode ter
sucesso no novo time. À
exceção de McKee e Legace, o restante da lista
de reforços vive de seu
passado. Se Weight fosse tão importante para
o

Carolina

Hurrica-

nes, teria ficado por lá;
Guerin foi um fiasco no
ano passado; Hinote se
esforça, mas já se passaram seis anos desde
sua melhor temporada;
Rucinsky, sem Jagr, não
deve repetir seus 55
pontos; Dvorak é veloz
e sabe matar penalidades; Rivers não conta.

St. Louis Blues
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