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IMPRENSA
Os melhores momentos dos jornais que cobrem o hóquei nós dividimos com você neste espaço.

Senators

“O técnico Michel Therrien surpreendeu os jogadores
"Tenho confiança no

dos Penguins ao liberá-los para tirar folga na quinta-

Um motivo

time", disse ele a jorna-

feira. E a maioria deles surpreender Therrien ao tirar

listas de Ottawa. "Vamos

folga [na sexta-feira também]. Ora, eles apareceram na

da má fase

ver o que acontece. Não

Mellon Arena, do jeito que o calendário dizia que eles de-

somos o primeiro time

veriam fazer, mas foi só isso, pois eles produziram um

na história em má fase. E

hat trick de mau hóquei — gols bobos, atuação displi-

não seremos o último."

cente e más decisões — no que se tornou uma derrota

O Ottawa, tido por
muitos como um dos fa-

O goleiro dos Senators,

por 6-3 frente aoOttawa. (...) Os Senators terminaram o

voritos à Copa Stanley na

Ray Emery, até lidera

jogo com uma vantagem de 44-17 em chutes a gol, já que

pré-temporada, perdeu

a liga em média de gols

os Penguins raramente testaram o goleiro adversário,

cinco jogos seguidos (0-

sofridos (1,86) e por-
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4-1) antes de vencer os

centagem de defesas
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Penguins na sexta-feira

(93,9%), mas ele está

chute — o tipo que vai na direção do gol — têm sido bem

(mais detalhes no quadro

com uma contusão no

documentados.”

ao lado). Só que no jogo

pulso e não joga desde o

seguinte, em Boston, no

mês passado.

sábado, uma nova derro-

http://www.postgazette.com/pg/06315/737561-61.stm

Seu parceiro, Martin

ta deixou a sua campanha

Gerber (foto acima), tem

em 6-9-1.

tido má atuação atrás

Foi a primeira vez que

de má atuação e é um

os Sens perderam cinco

dos motivos por que o

jogos seguidos desde fe-

Ottawa sofreu duas vira-

Frase da Semana

“Sim, ele ligou para a gente.”

vereiro de 1996, o último

das depois de estar dois

Scotty Bowman, ex-técnico dos Wings, confirmando que

ano em que eles não fo-

gols à frente na semana

o ex-goleiro Patrick Roy cogitou ir para Detroit quando

ram aos playoffs. Apesar

passada.

requisitou sair do Montreal, em dezembro de 1995. As

disso, o GG John Muckler

"É estranho", lamenta

conversas não foram adiante porque Mike Vernon tinha

insiste que não vai se

o técnico Bryan Murray.

sido contratado ainda naquele ano. Roy acabou indo para

apressar para fazer mu-

"Nunca vi Martin Gerber

o Colorado, onde conquistaria duas Copas Stanley e se

danças de pessoal.

jogar assim."

tornaria odiado pela torcida dos Red Wings.
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Ducks

Capitals

PAPO COM QUEM LÊ

Perfil

Quase tudo

Vira-e-mexe, recebemos e-mails interessantes dos nos-

inadequado

defendido

alguns deles vêm parar neste espaço.

Os Ducks oficialmen-

Na última semana, parece

te cortaram seus laços

que o goleiro Olaf Kolzig,

Vocês já falaram neste espaço sobre as cobranças de

com Stanislav Chistov, a

dos Capitals, fez o reló-

pênaltis, que o disco tem de se manter em movimento

quinta escolha geral no

gio andar para trás. Ele,

na direção do gol. Então o gol de pênalti de Jordan Staal,

recrutamento de 2001,

que foi o segundo golei-

dos Penguins, contra o Columbus no mês passado, não

depois que ficou claro

ro mais vitorioso na NHL

deveria ter sido anulado? O disco bateu na trave, de vol-

que ele não tinha o per-

entre 1999-2000 e 2002-

ta no goleiro e entrou.

fil que o técnico Randy

03, defendeu 44 chutes

Fredrik Norrena, Columbus, OH, Estados Unidos

Carlisle busca. Chistov

na vitória por 4-1 sobre

foi parar em Boston,

os Panthers na segunda-

onde provavelmente

feira, dois dias depois de

Alexandre Giesbrecht: Hum, bem... Não foi o goleiro dos

será o ponta esquerda

uma atuação com 41 de-

Blue Jackets que nos mandou a pergunta, mas, como já

na terceira linha, junto

fesas nos 3-1 sobre os

discutimos algo parecido por aqui, achei por bem abor-

com Phil Kessel e Petr

Rangers. Nos últimos

dar o assunto. E a resposta a ela é não, o gol não deveria

Tenkrat.

25 anos, nenhum outro

ter sido anulado. A regra 25.2 estipula que a decisão foi

Rangers

Chance pro
veterano



sos leitores. Esforçamo-nos para responder todos, e

goleiro comemorou vitó-

correta por causa deste trecho: “O disco deve ser man-

rias sofrendo menos de

tido em movimento na direção da linha de gol adversária

dois gols ao mesmo tem-

e, uma vez que for chutado, a jogada será considera-

po em que fez 40 defesas

da completa. Um gol não pode ser marcado em nenhum

ou mais num espaço de

tipo de rebote (com exceção de quando o disco bater na

três dias. Mas um deta-

trave ou no travessão, depois no goleiro e então entrar

lhe interessante é que

diretamente no gol), e, sempre que o disco cruzar a linha

Se os Rangers optarem

nos chamou a atenção:

de gol, o chute será considerado completo.” Essa última

por reintegrar o vetera-

nesse quarto de século,

frase significa que um jogador não pode marcar um gol

no Darius Kasparaitis, ele

apenas um outro golei-

se não acertar a meta com seu chute, mas o disco ba-

terá a chance de recon-

ro o fez em um espaço

ter nas bordas atrás do gol, depois no goleiro e entrar.

quistar a vaga que perdeu

de quatro dias, e foi jus-

As regras completas (com nova numeração) podem ser

na pré-temporada. Ao

tamente o atual reserva

baixadas em PDF no site da NHL.

mesmo tempo, é difícil

de Kolzig, Brent Johnson.

imaginar o time separando

E não apenas uma vez:

um dos três pareamentos

Johnson conseguiu o

que estão funcionando

feito duas vezes em um

Blackhawks

perou do dedo quebrado,

Disponível

o GG dos Hawks vai avi-

até agora (Marek Malik–

espaço de três semanas

Michal Roszival; Fedor

na temporada passada

Tyutin–Aaron Ward e

(entre 29 de março e 1.°

Assim que Nikolai

em troca de um atacante

Sandis Ozolinsh–Karel

de abril e entre 15 e 18 de

Khabibulin voltar a jogar

— de preferência, um cen-

Rachunek.

abril).

e mostrar que se recu-

tral — goleador.
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FOTO DA SEMANA — 10/novembro/2006
O goleiro Henrik Lundqvist, do New York Rangers, arrumou uma "casinha" na Philips Arena, em Atlanta, depois que seu
gol foi derrubado em lance contra os Thrashers.
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» Brad Stuart voltou

»A

não ser que os

» De acordo com o jor-

» Um rumor que circu-

a jogar, mas já se cogi-

Rangers topem colocar

nal Toronto Sun, a NHL

la por aí é o que que os

ta que os Bruins podem

Petr Prucha, seu jovem

não desistiu da idéia de

Flames mandariam seu

estar tentando trocá-lo.

estabelecido mais de-

um dia voltar a ter fran-

capitão, Jarome Iginla,

O Boston estaria con-

sejável, nas conversas

quias em Winnipeg e

para o Philadelphia, em

versando com os Isles,

para adquirir um de-

Quebec City. Depois que

troca de Simon Gagné.

oferecendo ou Stuart —

fensor jovem e pronto

isso acontecer (na ver-

Quer dizer, é o que diz

cujo contrato terminará

para a NHL, suas únicas

dade, bem depois), a liga

quem espalhou o rumor,

ao final da temporada, e

opções deverão ser jo-

vai estudar a possibilida-

mas muitos duvidam que

o clube acha difícil reno-

gadores iguais aos que

de de um segundo time

ambos os times sequer

var — ou Paul Mara.

eles já têm.

na região de Toronto.

cogitem tal idéia.
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