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SELECIONADOS CANARINHO
A SEMANA DA SELEÇÃO PRINCIPAL E SUB-20

FAQ

por ballord

por carlosebl

Empate no clássico

Aí estão mais duas das dúvidas mais freqüentes
entre os novatos do HT.

Folgando pela Copa do Mundo na última rodada, a Seleção Sub-20
enfrentou nossos eternos rivais, os argentinos, em um amistoso em
Minas Gerais. Jogamos melhor, dominamos o meio de campo e
acertamos tanto o lado de ataque quanto de defesa, mas,
infelizmente, e para a sorte dos hermanos, não conseguimos a vitória.
A Argentina saiu na frente com Gonzalo Dellepiane, aos 18 minutos de
jogo. Ainda no primeiro tempo, o Brasil conseguiu o empate, com
Camilo Cristovão. Depois disso, ambos os times tiveram boas
oportunidades, mas não alteraram o placar que ficou mesmo no 1 a 1.
Já no grupo do Brasil pela Copa do Mundo da Itália, a zebra apareceu.
A forte seleção da Holanda, favorita do grupo, enfrentou uma retranca
quase inimaginável contra a Lituânia, e acabou levando um gol no
contra-ataque no segundo tempo. Mesmo dominando totalmente o
jogo os holandeses não conseguiram colocar a bola na rede e
sofreram sua primeira derrota. No outro jogo do grupo, a Venezuela
conseguiu um magro 1 a 0 sobre Belarus e na próxima semana vem ao
Rio Grande do Sul enfrentar o Brasil. O jogo é um dos mais
importantes para nossa seleção, e esperamos um resultado positivo.

» Denunciei um 'cheater' e nada foi feito!
Antes de tudo, você não sabe realmente se algo foi
feito ou não. Mesmo se um usuário for banido o time
leva sete semanas para perder seu dono e ser
substituído por outro. Além disso, os GMs podem ter
aplicado alguma outra punição que não tenha sido o
banimento. E, finalmente, o time pode ser inocente. Às
vezes há uma explicação perfeitamente plausível por
trás daquilo que parece ser um caso óbvio de
'cheating'.

» Posso mudar o nome ou região do meu time?
Sim, mas apenas entre as temporadas. Um 'link'
aparecerá na página do seu clube. Para mais detalhes,
verifique o capítulo "3. Explorando o Hattrick", nas
regras.

Seleção Principal

PERFIL HATTRICKER

A Seleção Brasileira enfrentou, na última sexta-feira, a Seleção
Canadense, em mais um amistoso internacional. A partida foi jogada
em Yukon, Canadá, foi bastante disputada e nossa seleção mostrou
um belo futebol. Infelizmente, isso não foi suficiente para segurar o
forte adversário. Saímos na frente, com um gol do zagueiro João
Ricardo Gomes Catarino, mas o Canadá empatou ainda no primeiro
tempo e virou para 3 a 1 no segundo período. Quase ao final do jogo, o
Brasil ainda marcou mais um gol com Gregório Berto Freire, mas ficou
nisso. Os zagueiros brasileiros tiveram mais uma vez um bom
desempenho e a posse de bola foi quase que igualmente dividida
entre as duas seleções, mas o dia era mesmo do ataque canadense,
que foi eficiente quando precisou. No próximo amistoso, a Seleção
Brasileira vai à Colômbia, enfrentar a seleção local.

Nessa semana, mostraremos pra vocês o perfil de
borobia, dono do Borobia Stars, do grupo III.8. Pra
quem não sabe, ele é um usuário bastante conceituado
no HT, apesar de não aparecer muito nas conferências
brasileiras.

Bruno Maros de Borobia
Local de nascimento: São Paulo/SP
Data de nascimento: 11/04/1980

DO MORGANFARDO
MORGANFARDO
PROGNÓSTICO DO
PROGNÓSTICO

Onde está morando: São Paulo/SP

Esse jogo será decisivo para definir a classificação da
Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo. Nessa
semana, enfrentaremos a Venezuela que vem de uma vitória
magra sobre Bielorrússia, mas nem por isso podem ser
subestimados. Eles devem vir para o jogo usando a formação
4-5-1, com um ala e um lateral ofensivo, devendo usar apenas
o lado esquerdo para atacar.

Time do coração: Sociedade Esportiva Palmeiras
No HT desde: 16/04/2003
Feitos no HT: Campeão da IV.22 na temporada 10 e
da III.8 na 12ª.
Participante de uma copa internacional chamada
World Football Hattrick Cup, que já está na 10ª edição,
e desde a 9ª é responsável pela sua organização. Mais
i n f o r m a ç õ e s , n o s i t e h t t p : / / w w w. w o r l d football.org/thread.php?threadid=2698&boardid=31&
styleid=3 (em inglês).

Provável Armação
Tática da Venezuela

Assistente técnico da Sub-20, gestão Hatebreeder.

4-5-1 com um atacante
como meio extra.

Comentário: Nunca treinem geral e como todos já
sabem e não custa nada repetir, treinar jogadores
jovens pra render um belo dinheiro no futuro!

Serviço do jogo:
U-20 Brasil vs- U-20 Venezuela

NOTÍCIAS REGIONAIS

Transmissão: HT Live ou qualquer outro visualizador de partidas.

por bararau

Data: 11/3/2005 às 20:00 (HT Time)
MatchID: 37362691
Estádio: S.C. Internacional RS Arena

Cariocão V
Está para começar a quinta edição de um
dos maiores campeonatos regionais do Hattrick
brasileiro, o Cariocão. O campeonato, organizado
pela Federação Carioca de Hattrick (FCH), é aberto
para todos os times do estado do RJ, que serão
divididos em três divisões para brigar pelo título de
campeão carioca. Pela primeira vez, o campeão da
primeira divisão receberá três meses de sócio-ht,
como prêmio pelo título. As inscrições podem ser
feitas conforme é explicado na conferência Brasil,
no tópico do torneio ([COPA] Cariocão V). Mais
informações no site www.ht-arena.com/cariocao.

TIME DA SEMANA
Ubatuba (430476) - 2º na VI.654
Usuário: rickzz

O nosso time da semana é o Ubatuba, que conseguiu o grande feito de
tirar da Copa do Brasil o seu atual tri-campeão. Mesmo com um time
claramente superior, o Alfabarra está fora da competição.

Participe!

E o Oscar vai para...

NON-HT

por dianamonnerat

Clint Eastwood, que
nocauteou o favorito Scorsese - em sua
quinta tentaiva pelo bonequinho
dourado - e abocanhou nada mais nada
menos do que quatro das estatuetas
destinadas às categorias principais.
Além de melhor diretor, “Menina de
Ouro” levou para casa as estatuetas de
melhor filme (desbancando “O
Aviador” de Scorsese), melhor atriz
(Hilary Swank) e melhor ator
coadjuvante (Morgan Freeman) - os
dois último, prêmios mais do que
esperados. Se para Morgan Freeman,
que já fez seu nome na praça como um
baita ator coadjuvante, o prêmio
dificilmente implicará em um cachê
maior, para Hilary Swank a história é
outra. Desde seu último Oscar, há 5
anos, era mais fácil vê-la na telinha do
canal Sony, no elenco de “Barrados no
Baile”, do que em um bom filme.
Finalmente “Menina de Ouro”
devolveu-lhe a glória do Oscar e mais
u m a c h a n c e d a e xc e l e n t e a t r i z
alavancar sua carreira.
“O Aviador”, que teve o maior
número de indicações (11), acabou
levando mais estatuetas do que o
grande vencedor da noite, mas com
exceção de melhor atriz coadjuvante
(Cate Blanchett, que interpretou
Katharine Hepburn), todos os demais

prêmios foram em categorias técnicas:
melhor direção de arte, figurino,
edição/montagem e fotografia. Para
Blanchett, entretanto, a indicação ao
Oscar de melhor atriz por “Elizabeth”,
em 98, foi muito mais significativa em
sua carreira do que a estatueta ganha
esse ano.
Já no quesito melhor ator, as
duas superproduções que disputaram
acirradamente na noite do Oscar
ficaram de fora. O vencedor foi Jamie
Foxx, outro prêmio já esperado, por sua
interpretação como Ray Charles na
biografia “Ray”, que ainda conseguiu o
prêmio de melhor mixagem de som.
Segundo a imprensa estrangeira, Jamie
Foxx, quase um desconhecido há um
ano, já está sendo cotado em 10 a 15
milhões de dólares por filme.
Outros prêmios sem surpresas
foram os conquistados por “Os
Incríveis” em melhor animação, que
desbancou “Espanta Tubarões” e “Shrek
2”, e o espanhol “Mar Adentro”, que
levou o Oscar de melhor filme
estrangeiro. “Em Busca da Terra da
Nunca” saiu apenas com um prêmio de
consolação: melhor trilha sonora.
Se Scorsese não conseguiu
ainda levar sua estatueta, pelo menos

um injustiçado foi finalmente premiado: o
brilhante, ou melhor, lendário Charlie
Kaufman, que foi deixado de fora do Oscar
99 com seu genial “Quero ser John
Malkovich”, levou o Oscar de melhor
roteiro original por “Brilho eterno de uma
mente sem lembranças”. “Diários de
motocicleta”, de Walter Salles, perdeu o
Oscar de melhor roteiro adaptado para o
independente “Sideways - Entre umas e
outras ” , mas levou o bonequinho de
melhor canção. O compositor da música,
Jorge Drexler, só soube que não iria
interpretar sua canção na cerimônia pelos
jornais. O uruguaio foi vetado por não ser
conhecido e foi substituído por Santana na
guitarra e Antonio Banderas, medíocre, na
voz. Ao ganhar o prêmio, Drexler subiu ao
palco e fez o que não lhe haviam
permitido: ao invés do tradicional discurso
de agradecimento, cantou um trecho da
premiada “ Al outro lado del río ” , o que
arrancou aplausos da platéia.
De resto, exceto o vestido tipo
saco de batatas de Gisele Bündchen, a
camisa rosa shock de Robin Williams e a
insuportável Beyoncé cantando três
músicas (!!!)
uma delas em francês
(!!!!!!) até que o Oscar 2005 não foi nada
mal. Agora nos resta esperar para ver o
efeito que o empurrão das estatuetas vai
dar aos premiados desse ano.

OS MELHORES DA COPA - 5ª RODADA
Maior rating no hatstats: Los Peladeiros Football Association - II.4 (284)
Maior número de estrelas: Los Peladeiros Football Association - II.4 (64*)

TIME DA COPA - 5ª RODADA
Gabriel Oniszczuk
(Guisbo-=C.E.T.A.=-)

Joe Bautista
(Sele-Flu)

Tomás Madeira Cabral
(Bruno's Team)

Thomas Bokling
(Sebo nas Canelas F.C.)

Julio Morgado
(Bruno’s Team)

Eduardo N. de Mata
(Olimpico Blu)

Sven Ovesson
(MFM)

Sébastien Dechamps
(Xeq Matt)

Steen Rud Skals Jensen
(Alfabarra)

Harald Schön
(Alfabarra)

Henrik Ericsson
(Surfista’s Team)
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