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SELECIONADOS CANARINHO
A SEMANA DA SELEÇÃO PRINCIPAL E SUB-20

Tática 4-4-2 por morganfardo

por laisotto

A força do 4-4-2
Seleção Sub-20
A formação padrão do HT, além de ser a mais
utilizada pelos treinadores de defesa que optam por
treinar apenas 9 jogadores, é uma das mais
equilibradas do jogo.

A Seleção sub-20 segue com sua boa fase. Venceu o Panamá por 4
a 1 pela sexta rodada da Copa América, e continua invicto na
competição. No primeiro tempo, nenhuma das duas seleções teve
grandes chances de gol, e o resultado foi um empate de 1 a 1, gol do
atacante Edvaldo Samuel. Na segunda etapa, o Brasil voltou com mais
ritmo e conseguiu marcar mais 3 vezes, com Supla Belo de Moraes,
Otávio Nunes e com Edvaldo Samuel novamente. A vitória deixou o
Brasil na segunda colocação do grupo, com 13 pontos, 2 atrás dos
EUA, que é o próximo adversário dos brasileiros. O Brasil tentará
acabar com a série de 6 vitórias seguidas dos americanos.

Optando por posicionar um zagueiro central para
meio-campo extra e uma ala para zagueiro extra essa
formação permite manter uma defesa homogênea, um
rating de meio comparável aos treinadores de ataque e
seu 3-4-3 , e ainda ter um ataque decente usando 2
atacantes e se aproveitando das vantegens de um
técnico ofensivo e do nível de assistência dos
jogadores de meio-campo.

Seleção Principal

Além disso permite uma boa flexibilidade entre
meio e ataque alterando a ordem do ala restante para
ofensivo (optando por ter 1 dos ataques laterais forte)
ou para o meio para fortalecer ainda mais o setor de
meio-campo e diminuir a vantagem dos treinadores de
armação e de seu 3-5-2 nesta região do campo.

Entretanto, o destaque e as atenções estavam mais voltados para
a estréia do técnico pmarcio na Seleção Principal, que fez o último
amistoso antes do início da Copa do Mundo contra a Seleção da
Áustria. A pressão aplicada pela Áustria foi mais eficiente que o
contra-ataque da Seleção Canarinho, e o jogo acabou ficando em um
amargo 0 a 0.

Outra vantagem dessa tática, na minha opinião, é
que ela é excelente para a utilização do Contra-Ataque
(CA), só perdendo em eficiência para o 4-3-3.

Na próxima semana, o Brasil estréia na Copa do Mundo jogando
contra a Itália, que venceu o amistoso com o Panamá por 4 a 0. Ainda
estão no mesmo grupo as Seleções da Malasia, País de Gales,
Suriname e Guatemala.

DO MORGANFARDO
MORGANFARDO
PROGNÓSTICO DO
PROGNÓSTICO

MURAL HATTRICKIANOS

A Itália deverá vir para o sua estréia contra o Brasil com um
clássico 3-4-3, sendo um zagueiro central reposicionado para
o meio e o ala esquerdo reposicionado como atacante.

Tome nota

Provável Armação
Tática da
Itália

Será no dia 19/06 a sétima edição da
Peladex Rio comemorando o primeiro aniversário
do encontro que mais uma vez será realizado na
REDUC. No último encontro foram mais de
70 hattrickers, jogando bola, bebendo e lógico,
falando sobre o jogo.

3-4-3 Simétrico
Com zagueiro central
para o meio e ala
esquerdo como atacante.

Serviço do jogo:
Itália vs Brasil

Você está esperando o quê? Maiores
informações na conferência non-HT, tópico
[PELADEX 7 - 1 ANO!!!].

Transmissão: HT Live ou qualquer outro visualizador de partidas.
Data: 10/6/2005 às 20:00 (HT Time)
MatchID: 46012817
Estádio: Billy Panciallaria Stadium

por Brattrick Staff
Entrevista com Dalpiero - Campeão Brasileiro Temporada 13
por carlosebl

Nome:
Alexandre Dalpiero

e melhorando nas divisões inferiores. O primeiro objetivo do

Idade:
29 anos.

O que foi mais difícil nessa temporada? Alguma vez

No HT desde quando?
Acho que uns dois anos (tem no logo do meu time).

muito prejudicado na tabela, mas com a incrível vitória em

jogo foi cumprido, agora falta mais um.

pensou que não conseguiria o título?
A desistência do Mura me fez desistir um pouco, pois fui
cima do freguês Guisbo, virei o jogo e parti com tudo pra cima

Como conheceu?
Falaram que o jogo era divertido e paguei pra ver.

do Xeq.
O que você tem a dizer sobre as provocações, e até

Quando chegou ao CB?
Essa foi minha segunda temporada.

menosprezo por parte de alguns, que foram postadas

Demorou quantas temporadas desde que você

na conferência do CB ao longo de toda temporada?
O título mostrou muita coisa e sempre os que

começou a jogar HT?
Penei na IV.Fiquei na mesma chave de Pentacampeao,

menosprezavam falavam apenas da boca para fora dentro do

Laranja Mecanica e Manezinho. Subi na terceira temporada,

elenco estelar.

jogo sempre tiveram respeito e 5 zagueiros para segurar meu

depois subi de primeira na terceira, depois levei três
Quais são teus objetivos a partir de agora? Existe

temporadas para conquistar a segundona.

motivação pra continuar jogando, mesmo depois do
Quais outros títulos que você conquistou no HT? Qual o

título máximo?
Claro fazer uma dinastia e tornar o Guisbo o maior freguês

mais marcante entre eles?
Só um o CAMPEONATO BRASILEIRO.

vivo do HT-Brasil. Brincadeira... Jogo por mais um tempo.

Durante toda temporada, poucos acreditavam que tu

Quais teus maiores rivais? Tens algum grande

chegarias ao título (me incluo nisso, porque apostava
no Bispo). O que você acha que foi o fator decisivo para

desafeto entre os usuários do HT?
Poderia dizer que meu maior rival é o Xeq, afinal o titulo foi

essa conquista? Apenas planejamento, ou a sorte

na final contra ele, mas o time dele é muito melhor, e o cara

também ajudou?
Planejamento, treinamento e um pouco de sorte.

taticamente é o melhor do Brasil, por isso seria pretensão

Como você se preparou pra conseguir chegar ao topo

E os amigos? Quais tu destaca?
Mura e Oga.

minha.

do HT brasileiro? Quais os tipos de treino que usou e
por quanto tempo?
Sempre treinei e continuarei treinando meio campo.
Sempre meti a cara quando os outros queriam ficar treinando

Deixe um recado pros nossos leitores.
Quem não levava fé pode acreditar, é campeão!

Útil vício benéfico

Cultura HT
Há mais de um ano atrás,
Por não ter nada o que fazer,
Por sorte, tive o prazer
E o tal de Hattrick eu descobri.
Na mesma hora me inscrevi
Pensando ser mais um jogo
Mas hoje a brasa, transformada em fogo
Mostra-me pelo que me perdi.
No começo este jogo
Já muito me incomodava,
Entender as regras era coisa brava
Tantas páginas, levou mais de mês
Ainda hoje sou freguês
Da engine fiá-da-mãe do bicho,
Que me engana, faz bochincho
Mas encaro, com avidez.
Depois de ler e reler
Meto-me a arrumar o time
Que bem fraco, já me imprime
Um certo medo, receio
Pois sem ajuda, não há meio
De levar o time adiante

por Tapejara

Pois a sina do iniciante
É de pronto levar floreio.

Por um jogador bom de verdade
Que ajude com sua habilidade
A não baixar de divisão
Pois essa é a maior decepção
A pior das calamidades.

Na conferência de dúvidas
Vou descobrindo como funciona
O índio velho se emociona
Se achando um entendido
E com as dicas dos amigos
Faz a primeira escalação
Mas na partida o peão
Leva um pialo, está perdido.
Mas depois que entende o treino
É que o negócio esquenta
De tanto perder não se agüenta
Novamente lê a regra
Insiste mais, não se entrega
E organiza a equipe
E faz com que acredite
Que nessa o caneco leva.
O treco é tão viciante
Que muito nego perde a calma
Diz que troca a própria alma

Há inclusive o pessoal
Que prefere o HT à namorada
Também, fim de temporada
Na hora do jogo ela quer passear
Mas vê se não é de brigar!
A taça está na mira
E a mulher é pura birra
Deixo o jogo, não quero apanhar.
Embora o jogo seja bom
Uma grande coisa que friso
É a legião de amigos
Que graças ao jogo descobri
Uns gente boa, outros cri-cri
Mas nem tudo é perfeito
Mesmo que nunca eu jogue direito
Dos amigos me vali.

OS MELHORES DA COPA - 2ª RODADA
Maior rating no hatstats: Sopro da Morte - II.3 (248)
Maior número de estrelas: MFM - Campeonato Brasileiro (58,5*)

TIME DA COPA - 2ª RODADA
João Luzes
(Taioba E.C.)

Martin Grundfeldt
(Kobaia Company)

Tomás Madeira Cabral
(Bruno's Team)

Gan Kek-Tjiang
(G.E.Brasil)

Fábio Macedo Filho
(MFM)

Jan Askenerberg
(Sopro da Morte)

Mark Olofsson
(Luana Team)

Andi Iordãnescu
(Guisbo-=C.E.T.A.=-)

Mikkel Redzin
(Rio de Janeiro Vascainos)

Sébastien Boissiere
(Birinaite)

Carlos Paris
(San Dimas F.C.)
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colaboradores: laisotto, morganfardo e dianamonnerat.
redator-chefe: carlosebl. edição e projeto gráfico: mameluko.
entre em contato com sugestões, dicas, notícias regionais, fotos
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