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SELECIONADOS CANARINHO
A SEMANA DA SELEÇÃO PRINCIPAL E SUB-20

Cultura HT

por laisotto

Dificuldade Newbie
por Tapejara

O Hattrick, como grande jogo
No começo é mais difícil
Necessita certo sacrifício
Até entender o esquema.
Não existe quem não pena
Lendo regras sem entender nada
Frases vagas, mascaradas
Decifrar é um problema.

Vitória na Copa do Mundo
A Seleção Brasileira conseguiu a primeira vitória na Copa do
Mundo. Venceu a Guatemala por 3 a 0, e agora ocupa a quarta
colocação do grupo 14. Os três gols brasileiros saíram ainda no
primeiro tempo, mostrando a superioridade da Seleção. Na segunda
etapa, os jogadores da Guatemala utilizaram-se da pressão para
segurar o Brasil, e o jogo não teve mais grandes lances. A vitória
renova as esperanças de uma recuperação brasileira, já que na
estréia ela foi derrotada pela Itália. O próximo desafio será a Malásia,
e o Brasil terá a chance de ficar na vice-liderança da chave.

Quem entra e recebe time
Pensando ser mais um manager
Se depara com grande gênesis
Várias páginas, o manual
Puro texto, que bagual
Nenhuma figura no meio
Imprime e leva pro banheiro
Na esperança de entender tal.

Goleada Brasileira
A sub-20 brasileira continua demonstrando muita força na Copa
América. Aplicou uma goleada de 5 a 0 na Seleção de Honduras, e
segue ainda na vice-liderança. A Seleção abriu o marcador aos 12
minutos, com um gol do artilheiro Edvaldo Samuel. Honduras tentava
utilizar o contra-ataque, mas sem sucesso. O resultado foi justo, já
que o Brasil dominou todos os setores do campo. A próxima partida
será contra a Bolívia, fora de casa.

Quem não é acostumado
Pode até se perder um pouco
Na conferência parece um louco
Posta dúvidas na Brasil
Por não ler o post servil
"PARA INICIANTES", bem acima
Só com as respostas atina
Que a tal de "dúvidas" não viu.

PROGNÓSTICO DO
DO MORGANFARDO
MORGANFARDO
PROGNÓSTICO

Mesmo no fórum de novatos
Exalta algumas discrepâncias
Pois não leu as regras, na ânsia
De jogar duma vez a coisa
Não quer esperar a noiva
Que se chama experiência
Pensa já ter sapiência
Pra jogar à móde doida.

Será um jogo dificil, contra um adversário direto a uma
das 2 vagas para a Copa do Mundo. A Malásia deverá usar
um 3-5-2, com um zagueiro central como meio-campo
extra, e, é bem provável, que com 1 ala para o meio. O
técnico malaio deve tentar se aproveitar de eventos de
SE, utilizando um ala ofensivo com velocidade e o
atacante com cabeceio. O time adversário, no geral, está
em boa forma. Vamos torcer para que ela caia no próximo
treino. Avante Brasil!!!

Não é fácil, de novo digo
Ler inteira a tal de regra
Depois de dez mijadas se entrega
E cai de cara da leitura
Que acabará por salvar a figura
De um pequeno time, medíocre
Acaba abrindo o apetite
Pelo jogo que fulgura.

Provável Armação
Tática da
Malásia

Se não acha algo no escrito
Aí sim recorre à "dúvidas"
Descreve sua idéia dúbia
E é respodido muy seco
Acaba ficando com medo
E procura não mais perguntar
Parece medo de apanhar
A dúvida torna-se segredo

3-5-2 c/ 1 ala para o
meio e um zagueiro
reposicionado para o meio.

Serviço do jogo:

Por isso peço a todos
Um pouco mais de calma
Ajudem as pobres almas
A se localizar no jogo
- Como eu coloco o logo?
Morda a língua mas não abuse
O fórum está aí, que use
Tu já pertenceu a tal povo.

Brasil vs Malásia (Malaysia)
Transmissão: HT Live ou qualquer outro visualizador de partidas.
Data: 24/6/2005 às 20:00 (HT Time)
MatchID: 46012822
Estádio: Vila Belmiro

PERFIL HATTRICKER

Luiz Felipe de Aragão Braga

LA-Guarana é o nosso perfil dessa semana.
Ele é o mais novo tradutor do Hattrick para os
brasileiros.

Local de nascimento: Rio de Janeiro/RJ
Data de nascimento: 07/02/1976
Onde está morando: Balneário Camboriú/SC
Time do coração: Clube de Regatas Flamengo (MENGO!!)
No HT desde: 23/01/2004

LA-Guarana

Feitos no HT:
» Campeão da V.131 na temporada 10 e da V.221 na temporada 12.
» Fundador e presidente da Federação Paulista de Hattrick http://www.fpht.rg3.net
» Assistente técnico da Seleção Sub-20, gestão Hatebreeder
» Palpiteiro da Seleção Principal, gestões Guisbo e pmarcio
» LA (Tradutor do Hattrick) desde Junho de 2005
Comentário: Leiam as regras, participem das conferências e não
se esqueçam de escovar os dentes antes de dormir!

OS MELHORES DA COPA - 4ª RODADA
Maior rating no htbrstats: MFM - Campeonato Brasileiro (234)
Maior número de estrelas: MFM - Campeonato Brasileiro (61,5*)

TIME DA COPA - 4ª RODADA
Steponas Karcemarskas
(Vasco2003)

Fábio Macedo Filho
(MFM)

Tomás Madeira Cabral
(Bruno's Team)

Serban Voinea
(SantosFC)

Ramón Pibernat
(Bruno’s Team)

Egidijus Ramelis
(3 derrotas)

Hannu Miettinen
(Fuzarca F.C.)

Florencio Izquierdo
(Vitoria Hummingbirds)

Joep de Wit
(Rio de Janeiro Vascainos)

Herwig Öztürk
(Alfabarra)

Sten Wallner
(Virtua X)
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staff e colaboradores

colaboradores: laisotto, tapejara, morganfardo e dianaloureiro.
redator-chefe: carlosebl. edição e projeto gráfico: mameluko.
entre em contato com sugestões, dicas, notícias regionais, fotos
para o mural, críticas ou qualquer comentário pelo e-mail:
brattrick@gmail.com

