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SELECIONADOS CANARINHO
A SEMANA DA SELEÇÃO PRINCIPAL E SUB-20

por laisotto

por Tapejara

Esta semana sim
Meu time vai pra lascar,
Nem pense em me duvidar,
A matança está pronta.
Uma nova estrela desponta
Deverá ser o novo artilheiro,
Atacante, galponeiro,
O valor da transferência conta.

Derrota na estréia
O país todo se ligou na Seleção Principal para acompanhar a primeira
rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Porém, o novo
técnico pmarcio e os brasileiros se decepcionaram com o resultado.
Usando apenas 2 meias, o Brasil viu a Itália vencer a partida por 3 a 0.
A Seleção Italiana dominou completamente o jogo, e a tentativa de
contra-ataque dos brasileiros não surtiu efeito, por isso não foi
possível fazer nenhum gol. Os três gols italianos foram marcados
ainda no primeiro tempo. No segundo, o jogo acalmou, e foram
raríssimas as chances de gol. Agora, o Brasil ficou com a 4ª colocação
do grupo 14. A próxima partida será contra a Guatemala, que perdeu
por 6 a 0 para o País de Gales.

O time está bem armado
Nada mais o que fazer,
Estou pagando pra ver,
O adversário é muito ruim
Então, deixa pra mim
Que está pronto o estrago
Não faremos nenhum agrado
Será gol do começo ao fim.

Invictos
Apesar de dominar o meio-campo, a Seleção sub-20 apenas empatou
com os EUA pela sétima rodada da Copa América, e se manteve na
segunda colocação, 2 pontos atrás dos americanos. A invencibilidade
de ambos continua, mas os americanos não conseguiram a sétima
vitória consecutiva. O 4-5-1 aplicado pelo técnico Hatebreeder
parece que segurou o time adversário. O gol do Brasil foi marcado
pelo artilheiro Edvaldo Samuel, aos 16 minutos. Seis minutos depois,
os EUA empataram a partida, e usaram o contra-ataque como arma
para surpreender os brasileiros, mas a tática não deu certo, e o
resultado ficou assim: 1 a 1. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a
Seleção de Honduras. Os EUA enfrentam o Uruguai.

Começa o dito jogo
E cá estou à esfregar as mãos
Mas meu zagueiro bobalhão
Imprevisível nada nota
E um atacante abarrota
A bola nas nossas redes
De pronto estou contra a parede.
Calma, um gol, medo não me bota.
Jogadas são todas minhas
Não haverá dificuldade
Nem que seja na maldade
O zagueiro para o ataque
Dou risada, será um baque
Quando meus caras fizerem os gols
Calculando o próximo jogo já vou
Esse não perco nem que me mate.

PROGNÓSTICO DO
DO MORGANFARDO
MORGANFARDO
PROGNÓSTICO
A equipe da Guatemala é fraca, e não oferecerá nenhuma
resistência à Seleção Brasileira. Se quiserem perder de pouco,
jogarão com um esquema 4-5-1, com dois alas para o meio e
atacante defensivo, usando a tática de pressão. Já o Brasil,
deverá ir com tudo pra cima, usando uma formação 3-4-3,
para fazer saldo de gols.

Mas para minha surpresa
Aquele adversário maldito
Ganhou um pênalti no grito
E me tirou o riso da cara.
Levar dois gols assim é barra
Já começo a ficar com medo
Grande história, um baita enredo
E o outro me ganha na garra.

Provável Armação
Tática da
Guatemala
4-5-1 c/ 2 alas para o
meio e um atacante defensivo.

Fim de jogo, bola pro juiz
Enchi o quadro de estrelas
Bonito. Bonito vê-las
Mas não ganharam o jogo
Mas se eu jogasse denovo
Não teria tanto azar
Não iria assim apanhar
Meu time é melhor ao todo.

Serviço do jogo:
Guatemala vs Brasil
Transmissão: HT Live ou qualquer outro visualizador de partidas.
Data: 17/6/2005 às 20:00 (HT Time)
MatchID: 46012821
Estádio: Mateo Flores

Procuro uma justificativa
Pra essa grande barbaridade
Tomar dois é crueldade
Minha defesa foi melhor
O meio dele bem pior
A posse do jogo foi nossa
Mesmo assim levei uma cossa
Mesmo tendo o rating maior.
Fui pro tópico mimimi
E encontrei os meus iguais
Que tinham mesmos ideais
De ganhar o jogo fácil
Não esperavam o embaraço
De perder prum time fraco
O pior do campeonato
Não sei que desculpa passo...

Gerencie seu time online [http://htaux.aspfreeserver.com/]
Os brasileiros já têm seu sistema de administração online. É o HTAux,
desenvolvido pelo usuário lalkmim. Entre suas vantagens, estão o

Segundo o autor, novas incrições
estarão abertas a partir de julho.

Santo Sacana

Cultura HT

acompanhamento dos jogadores
(histórico de jogos e treinos) e
análise dos jogos com comparações
entre seu time e o adversário. Apesar
da indisponibilidade na criação de
novas contas no momento, tem-se a
previsão que a partir de julho o
programa estará aberto à novas
incrições novamente. A ferramenta
possui o certificado CHPP, o que
garante que é aprovada pelo Hattrick.

Não adianta espernear
Nem correr pro mimimi
O negócio é assumir
Jogar culpa no São Randão
Que não ter estendeu a mão
E te pregou essa sacanagem
Mas é bom, pois passa a mensagem
Que antes do jogo não existe campeão.

OS MELHORES DA COPA - 3ª RODADA
Maior rating no hatstats: Xeq Matt - Campeonato Brasileiro (234)
Maior número de estrelas: Bruno’s Team - Campeonato Brasileiro (61*)

TIME DA COPA - 3ª RODADA
Steponas Karcemarskas
(Vasco2003)

Hélio Pessegueiro
(São José)

Tomás Madeira Cabral
(Bruno's Team)

Serban Voinea
(SantosFC)

Fábio Macedo Filho
(MFM)

Egidijus Ramelis
(3 derrotas)

Michael Dawson
(C.S. Hatebreeder)

Hubert Hurstel
(Vitoria Hummingbirds)

Mikkel Redzin
(Rio de Janeiro Vascainos)

Dalibor Minic
(Xeq Matt)

Carlos Paris
(San Dimas F.C.)
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