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Lista chuteira de ouro 2019

Depois de garantir sua permanência em Londres, Hazard mostrou o melhor de seu futebol sob o comando de Maurizio Sarri, sendo o ponto focal do ataque dos Blues este ano. Cobiçado por vários clubes da Europa, o atacante alemão continua a justificar todos os olhares que atrai. O Empoli sofreu, mas Caputo fez sua parte bem com gols importantes. Os esforços do atacante de 30 anos, especialmente na grande área, têm sido
cruciais para o Cagliari vencer a batalha pelo rebaixamento para a Serie A. Metade da Holanda passou de 10 gols pela segunda temporada consecutiva aos 24 anos, o atacante está tendo uma boa temporada na Bundesliga, onde seu Frankfurt fez uma campanha surpreendente. Disposto a vencer a temporada 2018/19, Neymar continuou sendo o ponto focal do ataque dos parisienses em mais um ano dominante na Ligue 1 - ou
seja, até se machucar novamente e perder uma série de jogos na reta final da campanha. A seleção dinamarquesa fez uma excelente dobradinha com Timo Werner pela equipe alemã. O argelino provou ser um verdadeiro achado no Hoffenheim, fazendo uma boa dobradinha com o croata Kramaric desde sua chegada do Standard Liège no meio do ano passado. O ex-atacante do Celtic Moussa Dembele retorna à Ligue 1 da França
pelo Lyon e já mostra por que está tão bem avaliado O colombiano procurará mostrar serviço para garantir que o Mônaco possa evitar o rebaixamento para a Ligue 1 nesta temporada. Estrela do Atleti, Griezmann demorou, mas acabou se preparando para esta temporada. Se a Juventus tem Cristiano Ronaldo, o Torino também pode contar com muitos gols na figura do italiano Belotti: mesmo com números abaixo da melhor
temporada, em 2016/17 (quando marcou 26 gols na Serie A), ele segue como referência para o Torino Granás. O SPAL lutará muito para permanecer na Série A na próxima temporada e contará com os objetivos decisivos de Petagna para alcançar seu objetivo principal. O belga Mertens não teve uma temporada tão prolífica, mas ainda é decisivo para o Napoli em mais um ano na 'cola' da Juventus. O artilheiro da Lazio continua a
balançar gols na Serie A regularmente - e a facilidade de todos os tempos. O atacante espanhol Adrian Dalmau marcou muitos gols na Holanda desde que chegou ao Heracles Wilson e teve sua melhor campanha na Premier League, liderando o Bournemouth com gols importantes que o creditam a futuras convocações para a seleção inglesa. Emprestado pelo Real Madrid, o atacante de 24 anos está em sua segunda temporada
no Vallecas e está mostrando suas credenciais para, quem sabe, ganhar uma chance no Santiago Bernabéu. O destaque foi um hat-trick contra o Celta na vitória de Rayo no início de janeiro em Vigo. O brasileiro justificou a confiança do técnico Marco Silva e o pesado investimento feito por Everton para tirá-lo da casa. com gols e grandes atuações no campo da Inglaterra. O atacante é um dos responsáveis pela surpreendente
campanha 2018/19 do Getafe, que deve a temporada lutando por uma classificação em torneios continentais. O atacante brasileiro está mostrando muitos gols nesta temporada da La Liga, sendo um dos destaques do Eibar em meio a uma temporada irregular. O jogador tunisiano vive o melhor momento de artilheiro de sua carreira na Ligue 1, com uma série de gols importantes. O meio-campista francês parece outro jogador desde
a chegada de Solskjaer para substituir José Mourinho: Pogba ampliou suas funções como dono do meio-campo do United com importantes gols na Premier League! Na mira do Bayern de Munique, Thauvin continua impressionando com as cores do Olympique. Mesmo com um papel menor no Arsenal desde a chegada de Aubameyang, o francês continua a desempenhar seu papel com alguns gols importantes na equipe londrina. O
islandês recuperou sua sequência de goleiros após uma temporada difícil de estreia pelos Toffees. O Wolverhampton está em campanha impressionante em seu retorno à Premier League, e muito disso envolve a chegada do mexicano e seus objetivos importantes ao longo do ano. O veterano Murray, 35, desafiou as expectativas com uma temporada brilhante à frente do ataque do Brighton, com gols importantes contra times como
Manchester United, West Ham e Leicester City apenas nesta temporada. Sentindo-se no futebol mexicano e holandês, Lozano alternou seu desempenho no PSV ao longo da temporada 2018/19, mas também deve acabar como o artilheiro da equipe no período. Os gols do brasileiro foram cruciais para o grande início de temporada do Shakhtar. O veterano prova que a idade pouco importa, e tem balançado frequentemente gols na
Eredivisie desde o início de 2019, já colocando-o na luta pela artilharia local. Apesar de ter perdido o início da temporada, o sul-coreano continua sendo uma ótima opção de pontuação para o Tottenham. O ex-atacante do Nice marcou um hat-trick contra o Werder Bremen em novembro, o ex-atacante do Nice já marcou dois gols nesta temporada. Após um início de temporada difícil sob o comando de José Mourinho, Lukaku
encontrou Gunnar Solskjaer e está marcando gols importantes nesta temporada em um ano de recuperação para o Man United. O brasileiro seguiu seu poder decisivo para os Reds. O argentino marcou 12 gols pelo Nantes na Ligue 1 antes de sua trágica morte após terminar com o Cardiff em janeiro. O líder da Chuteira de Ouro, o atacante robert Lewandowski, do Bayern de Munique, ganhou um novo adversário na luta pelo prêmio
dado ao artilheiro da Europa nos campeonatos nacionais nesta temporada. O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, que levou para casa quatro taças (2008, 2011, 2014, 2015), marcou sete vezes nas últimas seis rodadas do Campeonato Italiano e se tornou uma ameaça real para o camisa 9 polonês. O jogador ainda ocupa o terceiro lugar na classificação dos artilheiros. Velho Continente, com 56 pontos (28 gols), 12 pontos e
seis a menos que Lewandowski. No entanto, ainda é mais seis jogos para jogar nesta temporada do futebol para fazer a diferença. Se mantiver uma média de quase 1,2 gols por jogo, Ronaldo poderá ultrapassar a polonesa e marcar a quinta Chuteira de Ouro em sua carreira, já que o atual líder terminou sua participação na liga alemã e não pode mais marcar pontos. CR7 ainda não deixou para trás o italiano Ciro Immobile, da
Lazio, que tem 58 pontos (29 gols) na corrida pelo prêmio. Mas ao contrário dele, o vice-líder passou por um momento ruim desde a retomada do futebol pós-pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Desde que o italiano foi re-jogado há cerca de 20 dias, Immobile só colocou duas bolas na rede. No sábado, ele ficou vazio na derrota por 2 a 1 para o Sassuolo. No mesmo dia, Ronaldo marcou dois gols de pênalti, no empate por 2 a
2 entre Juventus e Atalanta.Il o maior vencedor da história do prêmio, com seis troféus (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 e 2019), Lionel Messi também está entre os 10 melhores nesta temporada, mas já longe da luta pela epta. O argentino do Barcelona está apenas na oitava posição. Com 44 pontos, o camisa 10 tem 12 gols a menos que Lewandowski.Il o futebol brasileiro está mais uma vez longe da briga pela Chuteira de Ouro. O
representante do pentacampeão mundial é João Pedro, ex-Santos e Atlético-MG, que defende o Cagliari e ocupa a 18ª posição, com 34 pontos. Neymar, que não pode mais marcar nesta temporada devido ao fechamento antecipado do campeonato francês, tem 26 pontos e é o 50º. O país não ganha a taça desde 2001/2002, quando Jardel (Sporting) foi o artilheiro da temporada europeia. O ex-zagueiro do Grêmio também levantou
o troféu em 1998/1999. Além dele, apenas Ronaldo (1996/1997) já colocou o país no topo do pódio. O Blog do Rafael Reis publica uma nova parte da disputa todas as terças-feiras. Descubra o top 10 da Chuteira de Ouro1º - Robert Lewandowski (POL, Bayern de Munique) - 68 pontos (34 gols)2º - Ciro Immobile (ITA, Lazio) - 58 pontos (29 gols)3º - Cristiano Ronaldo (POR, Juventus) - 56 pontos (28 gols)Timo Werner (ALE, RB
Leipzig) - 56 pontos (28 gols)5º - Erling Haaland (NOR Dortmund*) - 50 pontos (29 gols)6º - Jamie Vardy (ING, ING, Leicester) - 46 pontos (23 gols)7º - Shon Weissmann (ISR, Wolfsberger) - 45 pontos (30 gols)8º - Lionel Messi (ARG, Barcelona) - 44 pontos (22 gols)9º - Romelu Lukaku (BEL, Inter) - 40 pontos (20 gols) 10º - Pierre-Emerick Aubameyang (GAB, Arsenal) - 40 pontos (20 gols)*Treze gols pelo Borussia Dortmund e 16
para jogadores do Red Bull Salzburg TopsCompetitionsCatego: ProfessionalGender: FootballContinent: UEFACountry: Todas as 46 competições cobertas :P Rimeira Liga Bósnia (BIH), Liga San Marino (SMR), Liga Malta (MLT), Liga Gibraltar (GIB), Liga Andorra (E), Liga Sueca (SWE), Liga Estoniana (EST), Liga Rep. Irlanda (IRL), Liga Bielorrússia (BLR), Liga Moldávia (MDA), scozzese (SCO), Campeonato Francês Francês
Cypriot League (CYP), Liga Belga (BEL), Luxemburgo League (LUX), Liga Húngara (HUN), Liga Israelense (ISR), Campeonato Holandês (NED), Campeonato Eslovaco (SVK), Macedônia Nitmacedonia (MKD), Liga Búlgara (BUL), Liga da Polônia (BUL), Liga da Polônia (NED) POL), Liga Dinamarquesa (DEN), Liga Sérvia (SRB), Liga Russa (RUS), Lega Armenia (ARM), Bundesliga (GER), Liga Suíça (SUI), Liga da Irlanda do Norte
(NIR), Liga da Eslovênia (SVN), Liga Montenegrino (MON), Liga Lituana (MON) LTU) , Campeonato Ucraniano (UKR), Liga Austríaca (AUT), Campeonato Inglês (ENG), Campeonato Croata (CRO), Liga Romena (ROM), Liga Tcheca (CZE), Campeonato Turco (TUR), Premyer Liqasi (AZE), Campeonato Português (POR), Campeonato Espanhol (POR), Espanhol Campeonato (ESP), Campeonato Italiano (ITA), Campeonato Galês
(WAL), Campeonato Albanês (ALB), Liga Grega (GRE)[Última atualização: 01/11-2021 às 22:47] 22:47]
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