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Bom Começo

Aí vão as respostas de mais duas perguntas muito
freqüentes no HT.

A Seleção Sub-20 estreou com goleada a Copa do Mundo da Itália.
Em um jogo fácil, nossos representantes fizeram 4 a 0 na seleção da
Lituânia, com 2 gols de Carlos Borges, um de Paulo Sérgio Pimenta e
um de Gabriel Fangueiro, fechando o placar. Jogando em casa, o Brasil
teve o domínio do meio-campo, foi mais seguro na zaga e bastante
superior no ataque. No outro jogo do grupo, a favorita Holanda
venceu, mas não convenceu. Com o magro resultado de 1 a 0 sobre
Belarus e uma atuação também modesta, sobram esperanças de que
o Brasil possa até vencer o grupo. Na próxima sexta-feira o Brasil
enfrenta Belarus e a vitória é esperada. No outro jogo do grupo a
Venezuela estréia contra a Holanda, em um jogo bastante
interessante.

» Ganhar de WO faz perder treino?
Não. Seu time não é afetado de modo algum se o
seu adversário não escalar algum time contra você. Pra
todos os efeitos, é como se o jogo tivesse ocorrido
normalmente. Com a vantagem dos seus jogadores
n ã o c o r r e r e m o r i s c o d e s e m a c h u c a r.

» O “estilo” do meu técnico influi nos treinos?
Não. Qualquer um dos três tipos de técnico
(ofensivo, defensivo, equilibrado) afetará apenas suas
notas da partida, não afetará treino em qualquer
sentido.

Seleção Principal
A seleção principal do Brasil foi aos Estados Unidos jogar contra a
seleção local e não conseguiu resistir ao time americano. Mesmo
dominando o meio de campo e com a defesa forte, sofreu dois gols do
bom ataque adversário e só marcou um, com Carlos António Machado
de Sá. No dia 25 o Brasil recebe o Peru em casa e desta vez esperamos
uma vitória já que a seleção peruana não tem tido um desempenho
tão bom quanto a brasileira. De qualquer forma é um belo espetáculo
para acompanhar, transmitido ao vivo pelo HT-Live ou qualquer outro
visualizador de partidas.

PERFIL HATTRICKER
A partir desse número, apresentaremos o perfil de
uma personalidade do HT brasileiro em cada edição.
Desta feita, o usuário escolhido foi o ex-MOD e ex-GM
MichelLS, dono do G.E.Brasil, do grupo II.3.
Aproveitem.

PROGNÓSTICO DO
DO MORGANFARDO
MORGANFARDO
PROGNÓSTICO

Michel Lemons da Silva

Belarus não deverá nos apresentar muito perigo. A
formação tática deverá ser parecida com a que foi usada no
jogo contra a Holanda, na semana passada. É bom lembrar
que quase eles conseguiram surpreender os holandeses com
esta formação e jogando com pressão.

Local de Nascimento: Pelotas/RS
Data de Nascimento: 27/02/1978
Onde está morando: Curitiba/PR

Provável Armação
Tática da Bielorussia

Time do Coração: G.E.Brasil de Pelotas/RS

451 com alas para defesa
CD e atacante de meio extra

(AD)

(AE)

(AT)

(CD)

Títulos no HT: IV.4 (5ª Temp.) || III.11 (8ª Temp.) ||
II.3 (9ª Temp.). Duas vezes nas quartas-de-final da
Copa e Campeão da Staff Cup (Torneio entre os Staffs
do HT).

*entre () as recolocações

Técnico da seleção brasileira de HT, conseguindo
grande ascensão no ranking mundial, passando de 32º
para 13º.

Serviço do jogo:
U-20 Brasil vs- U-20 Belarus (Byelarus)

Dados como ex-integrante do staff:
Mortal -> Mod: 2003-08-07 23:42:00
Mod -> GM: 2004-06-04 13:38:00
GM -> Mortal: 2005-01-20 12:08:00

Transmissão: HT Live ou qualquer outro visualizador de partidas.
Data: 25/2/2005 às 20:00 (HT Time)
MatchID: 37362686
Estádio: S.C. Internacional RS Arena

Comentário: G.E.Brasil eleito pelo HatStats e HTBR o
melhor time do HT-Brasil.

OS MELHORES DA COPA - 4ª RODADA
Maior rating no hatstats: Alfabarra - II.1 (230)
Maior número de estrelas: Penha-RJ Football Club - III.11 (57.5*)

TIME DA COPA - 4ª RODADA
Gabriel Oniszczuk
(Guisbo-=C.E.T.A.=-)

Morten Spørring
(Fuzarca F.C.)

Tomás Madeira Cabral
(Bruno's Team)

Thomas Bokling
(Sebo nas Canelas F.C.)

Christopher Perrin
(Twix Team)

Eduardo N. de Mata
(Olimpico Blu)

Johan Thyerberg
(Duga Paulista)

Tony Eken
(Carioca)

Steen Rud Skals Jensen
(Alfabarra)

Antim Ganea
(Grêmio)

Ian MacSween
(Giok F.C.)

TIME DA SEMANA
Marciano Futebol Clube (429824) - 3º na VI.573
Usuário: helenacapretz
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staff e colaboradores
O nosso time da semana é o Marciano Futebol Clube,
controlado por helenacapretz, por ter eliminado o poderoso
Flamengo Original, do ex-técnico da seleção brasileira brunop.
Na próxima quarta-feira, o Marciano enfrentará o atual
campeão brasileiro Mura F.C. .

colaboradores: ballord e morganfardo.
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

