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Calgary FLaMeS
Divisão nOROeSTe

o ataque continua ancorado no desempenho de jaROMe iginLa
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Texto: Daniel Novais   Foto: Dinur Blum/Flickr

Esta deve ser a temporada-
chave para a família Sutter no 
comando dos Flames. A tempo-
rada passada começou em alta, 
com a contratação de Jay Bouw-
meester via mercado de agentes 
livres e a afirmação, por parte 
do jogador, de que selecionara a 
equipe por acreditar em seu po-
tencial. Tudo se desenhava nessa 
direção, com um elenco profun-
do e uma espinha dorsal sólida 
em todos os principais postos.

No desenrolar da competição, 
os problemas causaram um de-
sastre. Quando o gerente geral 
Darryl Sutter resolveu mexer 
na equipe para resolver a situa-
ção, complicou-a de vez: a troca 
de Dion Phaneuf  por restos dos 
Maple Leafs e a conturbada saí-

O ataque, por sua vez, conti-
nua ancorado no desempenho 
de Jarome Iginla, mas jogadores 
já conhecidos da torcida, como 
Alex Tanguay, Craig Conroy, 
Daymond Langkow e Jokinen, 
precisam retornar aos seus me-
lhores dias para que o time não 
sofra de escassez ofensiva. Espe-
ra-se ainda que Rene Bourque 
continue evoluindo.

A recuperação dos principais 
jogadores do time determinará 
se a última temporada foi um 
ponto fora da curva ou se é hora 
de partir para uma renovação 
completa. Na difícil Conferência 
Oeste, a probabilidade de as es-
trelas se alinharem para levar os 
Flames novamente aos playoffs 
parece bem pequena.

da de Olli Jokinen esgotaram a 
paciência da torcida.

Mesmo com todas as bobagens 
feitas, os Flames ainda possuem 
um sólido, porém reduzido grupo 
de pilares. A começar pelo exce-
lente Miikka Kiprusoff  debaixo 
das traves, que, além de atuar 
em um número absurdo de jogos 
por temporada, ainda costuma 
manter a equipe no jogo mesmo 
quando ela tem noites ruins.

A defesa, mesmo sem Pha-
neuf, continua sendo o ponto 
mais forte do time do técnico 
Brent Sutter. Com Bouwmeester 
e Robyn Regehr, suportados por 
Steve Staios e Mark Giordano, 
a equipe tem um quarteto res-
peitável e difícil de ser superado 
pelo ataque adversário.

QuEm Saiu QuEm ChegOu

Christopher Higgins (P), Jamal Mayers (P)
e Eric Nystrom (C)

Olli Jokinen (C), Alex Tanguay (P), 
Tim Jackman (P) e Raitis Ivanans (P)

o ataque continua ancorado no desempenho de jaROMe iginLa

http://www.flickr.com/photos/dinur/3200504055/
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ColoraDo avaLanChe
Divisão nOROeSTe

pauL STaSTny continuará liderando o grupo ofensivo do avalanche
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Texto: Daniel Novais   Foto: FrenchKheldar/Flickr

A temporada passada do 
Avalanche foi um verdadeiro 
conto de fadas. Dono de uma 
das piores campanhas no ano 
anterior e sem reforços signi-
ficativos para a campanha se-
guinte, a expectativa era correr 
por fora para ter a primeira 
escolha no recrutamento. Sua 
campanha demonstrou, no 
decorrer da temporada, que a 
equipe foi subestimada.

O aparecimento dos novatos 
Matt Duchene e Ryan O’Reilly 
e a chegada do treinador Tony 
Granato inspiraram a equipe, 
dona de um começo arrasador. 
No entanto, o doce sonho pou-
co a pouco azedou, e os Avs só 
garantiram sua vaga para os 
playoffs nos últimos jogos.

No ataque, a base jovem pro-
mete seguir o amadurecimen-
to, o que garantirá ao menos o 
potencial ofensivo da equipe. 
Milan Hejduk e Paul Stastny 
continuarão liderando o grupo. 
Mantendo-se o nível da última 
temporada, marcar gols não deve 
ser problema para a equipe.

É difícil acreditar num re-
peteco da última temporada, 
porque os Avs pouco agrega-
ram a seu elenco. Com tantas 
peças de talento, mesmo ainda 
jovens, a campanha que a equi-
pe pode fazer é uma incógnita. 
No geral, espera-se que o time 
brigue pelas últimas posições 
na disputa pelos playoffs, mas 
acabe ficando do lado de fora da 
festa da fase final.

Nesta temporada, o fator sur-
presa será suprimido da receita 
de sucesso, mas a maior par-
te das peças fundamentais da 
campanha passada continua na 
casa. Agora é a hora de ver o real 
potencial do elenco. Os Avs se-
guem muito fortes no gol, com o 
surpreendente Craig Anderson, 
goleiro que manteve seu ritmo 
dos tempos de Panthers garan-
tindo as vitórias mesmo alveja-
do mais de 30 vezes por jogo.

Na defesa, Adam Foote man-
tém o cargo de xerife e principal 
líder do elenco. Os defensores que 
se destacaram na última tempo-
rada, casos de Kyle Quincey, Scott 
Hannan e Ryan Wilson, precisa-
rão manter o bom ritmo para for-
mar um quarteto competitivo.

QuEm Saiu QuEm ChegOu

Marek Svatos (P), Ruslan Salei (D), 
Brett Clark (D), Darcy Tucker (P) e 
Chris Durno (P)

Daniel Winnik (C)

pauL STaSTny continuará liderando o grupo ofensivo do avalanche

http://www.flickr.com/photos/frenchkheldar/2370447871/


24 THESLOT.COM.BR • 10/10/2010

EdmonTon OiLeRS
Divisão nOROeSTe

o goleiro nikOLai khaBiBuLin foi condenado por dirigir embriagado
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Texto: Alessander Laurentino Foto: Dan4th/Flickr

Os Oilers terminaram a úl-
tima temporada antes do Natal. 
Quer dizer, eles já não disputa-
vam mais nada antes mesmo de 
chegar à metade da temporada 
regular. O resultado: último lu-
gar geral. Com um time pesado, 
lento, sem muito talento, nova-
tos inexperientes e uma defesa 
horrível, não era possível es-
perar muita coisa diferente do 
time de Edmonton.

Obviamente, havia muito 
trabalho a ser feito nas férias, 
e eles não ficaram parados. 
Agora o treinador da equipe é 
Tom Renney e a equipe teve seu 
momento de glória ao recrutar 
com a primeira escolha geral a 
grande promessa Taylor Hall. O 
que o mundo inteiro do hóquei 

Como a vida dos Oilers não 
pode ser fácil, o goleiro Nikolai  
Khabibulin foi condenado por 
dirigir embriagado no Arizona, 
e ninguém sabe como vai ficar a 
situação. Pensando nisso, a direto-
ria contratou Martin Gerber, pois 
pode ser que o time fique sem “The 
Bullin Wall” por alguns dias.

Com um time repleto de nova-
tos, mas talentosos e com muito 
potencial, os Oilers não devem 
disputar o título da divisão ou 
mesmo almejar uma vaga nos 
playoffs. A gerência optou pelo 
caminho mais difícil e demora-
do, porém também mais barato 
de reconstruir um time: come-
çando do zero. Eles caminham 
na direção certa e podem colher 
alguns frutos nesta temporada.

quer saber é: Hall é isso tudo 
mesmo ou vai ser apenas mais 
um na liga? Hall é talentoso, 
não há dúvidas disso, mas pre-
cisa provar que pode ser talen-
toso e fazer a diferença também 
na NHL, assim como fez por to-
das as ligas menores por onde 
passou. É lógico que ajudaria 
muito jogar em um time melhor 
que precisasse arrumar falhas 
pontuais para disputar alguma 
coisa, em vez de ser recrutado 
por um time como os Oilers e 
partir absolutamente do zero. 
Mas essa é uma chance única 
onde ele pode se consagrar, as-
sim como aqueles que fizeram 
os Oilers dos anos 80. Ou então, 
esperar a chance de ser trocado 
para uma equipe grande.

QuEm Saiu QuEm ChegOu

Ethan Moreau (P), Mike Comrie (C), 
Patrick O’Sullivan (C) e Marc Pouliot (C)

Taylor Hall (P), Martin Gerber (G), 
Colin Fraser (C) e Jim Vandermeer (D)

o goleiro nikOLai khaBiBuLin foi condenado por dirigir embriagado

http://www.flickr.com/photos/dan4th/4062522610/
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minnEsoTa wiLd
Divisão nOROeSTe

MikkO kOivu será o primeiro capitão permanente na história do time
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Texto: Alessander Laurentino Foto: MPR529/Flickr

Nas últimas duas tempora-
das, o time de Minnesota não se 
classificou para os playoffs e a 
pressão parece ter atingido aque-
le lado da América do Norte para 
esta temporada. O Wild precisa, 
antes de qualquer coisa, retornar 
aos playoffs da NHL. Qualquer 
coisa além disso já será conside-
rada um grande sucesso.

É verdade que algumas peças 
da engrenagem não funciona-
ram como era esperado e isso 
acabou atrapalhando os planos 
da diretoria e da comissão téc-
nica. O maior exemplo disso foi 
a decepcionante temporada de 
Martin Havlat, principalmente 
pelo seu enorme salário. Seus 
míseros 18 gols custaram muito 
caro. Contratado para suprir a 

No passado recente, as contu-
sões têm atrapalhado o desem-
penho global do time, e para a 
próxima temporada, o Wild não 
parece dispor de peças de res-
posição suficientemente qua-
lificadas para substituírem os 
principais jogadores do time, o 
que pode se tornar um fator li-
mitante para o desempenho da 
equipe ao longo da campanha.

Disputar os playoffs é funda-
mental. Caso contrário, é pouco 
provável que a comissão técnica 
se sustente no cargo, mesmo dan-
do um desconto pelo fato de ser 
apenas o segundo ano de trabalho 
do técnico Todd Richards. O duro 
é olhar na tabela e ver que a Con-
ferência Oeste ainda tem Chicago, 
Vancouver, San Jose, Detroit etc. 

brecha deixada pela saída de Ma-
rián Gaborik, Havlat ficou muito 
abaixo do esperado. Também foi 
decepcionante o desempenho do 
goleiro Nicklas Backström, de 
quem se esperava atuações bem 
mais sólidas e confiáveis.

Para a nova temporada, a 
equipe não sofreu grandes bai-
xas, mas também não contratou 
muita coisa. Os maiores refor-
ços são os centrais Matt Cullen 
e John Madden. O maior feito 
da franquia na pré-temporada 
foi a renovação de contrato de 
seu principal jogador, Mikko 
Koivu, por mais sete tempora-
das. Koivu também assume o 
posto de primeiro capitão per-
manente desde que a franquia 
se estabeleceu em Minnesota.

QuEm Saiu QuEm ChegOu

Derek Boogaard (P), Owen Nolan (P), 
John Scott (D) e Andrew Ebbett (C)

Matt Cullen (C), John Madden (C), 
Eric Nystrom (P) e Brad Staubitz (P)

MikkO kOivu será o primeiro capitão permanente na história do time

http://www.flickr.com/photos/crackerbunny/298141904/
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vancouvEr CanuCkS
Divisão nOROeSTe

o time tem jogadores com a qualidade dos irmãos Sedin
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Texto: Alessander Laurentino Foto: Lava/Flickr

Os Canucks já descobriram 
como chegar à final da Confe-
rência Oeste: basta não enfren-
tar o Chicago. O Vancouver tem 
um time forte e bem distribuído, 
com duas excelentes linhas de 
ataque e defensores de qualida-
de sobrando, mais um dos me-
lhores goleiros da liga. No papel, 
os Canucks têm um dos times a 
serem batidos,  mas... sempre 
há um “mas”. O time não con-
segue demonstrar nos playoffs 
a maturidade e a qualidade que 
apresenta durante a temporada 
regular, e ano após ano a torcida 
se sente mais frustrada.

Um time que tem jogadores do 
porte e da qualidade dos irmãos 
Daniel e Henrik Sedin, de Mika-
el Samuelsson, Roberto Luongo, 

Que os Sedin são muito bons 
todo mundo já sabe, mas será que 
eles conseguirão manter o ritmo 
na temporada que começa? E ain-
da há a questão Luongo, que ain-
da não provou que pode vencer 
nos playoffs, apesar da medalha 
de ouro conquistada nos Jogos 
Olímpicos de Inverno.

Na prática, o time não é mui-
to diferente do da temporada 
passada, com poucas mudanças, 
especialmente no setor defen-
sivo, com as chegadas de Keith 
Ballard e Dan Hamhuis, além da 
contratação do atacante defensi-
vo Manny Malhotra. Praticamen-
te o mesmo time, mas com uma 
atitude diferente; caso contrário 
o emprego do técnico Alain Vi-
gneault estará em perigo.

Ryan Kesler, Alex Burrows, e ain-
da tem na defesa peças como Ale-
xander Edler, Sami Salo, Chris-
tian Erhroff, entre outros, não 
pode se dar ao luxo de escolher 
os adversários nos playoffs. Na 
verdade, eles precisam demons-
trar que são capazes de vencer 
quando realmente importa.

A gerência já entendeu isso 
e foi bastante explícita para 
seus jogadores e para a comis-
são técnica, de forma que che-
gar aos playoffs é obrigação 
e ter mando de gelo faz parte 
das metas básicas para o ano, 
assim como chegar pelo me-
nos às finais de conferência. 
Qualquer resultado diferente 
disso será considerado como 
um novo fracasso. 

QuEm Saiu QuEm ChegOu

Willie Mitchell (D), Pavol Demitra (P), 
Kyle Wellwood (P), Shane O’Brien (D), 
Steve Bernier (P) e Ryan Johnson (C)

Keith Ballard (D), Dan Hamhuis (D), 
Manny Malhotra (C) e Jeff Tambellini (P)

o time tem jogadores com a qualidade dos irmãos Sedin

http://www.flickr.com/photos/lavaland/3238335474/

