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SELECIONADOS CANARINHO
A SEMANA DA SELEÇÃO PRINCIPAL E SUB-20

por ballord

EDITORIAL

por brattrick staff

Chegamos para ficar!
Polêmica nas eliminatórias
Polêmica, discussões e muita
confusão marcaram a semana das
Eliminatórias para a Copa do
Mundo Samba. Em um episódio
sem precedentes na história do
Hattrick Brasil, cube_, técnico da
Seleção Polonesa, acusou a
equipe técnica brasileira de malapreta. A confusão começou
quando o técnico brasileiro
Guisbo anunciou ao público uma
suposta alegação de cube_,
dizendo que a Polônia jogaria
tranqüila contra a Tailândia,
facilitando o jogo para eles e
piorando muito as chances do
Brasil de chegar à Copa.
Prontamente, o polonês veio a
público se defender. Acusou
Guisbo, conjuntamente com o extécnico da principal brunop, de
suborno. O polonês alegou que o
atual treinador canarinho pedira
para que ele jogasse
normalmente contra a Tailândia e
que ao mesmo tempo brunop
oferecera-lhe um supporter de
um ano, no valor de R$ 70,00,
para isto.
Dentro de campo, em um
amistoso internacional já que
folgava na rodada, o Brasil venceu
Hong Kong por 3 a 0, com dois
gols do meia Eduardo de Carvalho
e com Alexandre Gonçalves
fechando a goleada. Já na Copa
do Mundo a Polônia venceu, mas
não convenceu. O placar de 2-1
mostrou claramente que eles não
foram pra cima da Tailândia com
todas as forças. A vitória, no
entanto, garantiu a liderança
isolada aos favoritos do grupo,
que agora somam nove pontos. O

Brasil está em segundo lugar do
grupo devido ao saldo de gols,
mas está empatado com 3
pontos com Tailândia e Ilhas
Faroe, que venceu El Salvador,
lanterna do grupo e sem
nenhum ponto, por 5 a 0. No
próximo jogo o Brasil enfrenta
Ilhas Faroe e a expectativa é de
vitória, enquanto torcemos para
que a Tailândia tropece contra
El Salvador.
Eliminados
Pela Copa América Sub-20 o
Brasil foi eliminado na semifinal
pelo Peru. Depois da derrota de
2-0 no Brasil, a equipe precisava
golear fora de casa para
classificar. Apesar de jogar bem
e fazer todo o possível a seleção
não conseguiu fazer frente aos
peruanos e seus quase 17 mil
torcedores. O time da casa abriu
o placar aos 10 minutos de jogo
com Agustín Gutiérrez. Aos 22,
Henrique Granjo empatou.
Depois disso, o jogo ficou
morno, sem reais chances de
gol para as duas equipes. Os
brasileiros ainda torciam por um
gol que pudesse dar novo ânimo
à equipe no jogo, mas o tempo
foi passando e aos 82 e 89
minutos o Peru sacramentou a
vitória de 3-1 com gols de
Nicolas Olalla e Alejandro
Fernández. No próximo jogo a
seleção enfrenta a Venezuela,
em Zulia. O jogo promete ser
disputado, mas acreditamos
que o Brasil vença, mesmo fora
de casa.

Antes de lançarmos o brattrick, sempre pensávamos
como seria bom podermos ler alguma publicação que
documentasse os acontecimentos da semana no Hattrick
brasileiro. Como não existia nada do tipo, decidimos que
teríamos que criar algo ou ficar esperando até que, algum
dia, alguém tomasse essa decisão. Após “tirarmos do
forno” nossa primeira edição, vimos que o resultado foi até
melhor do que esperávamos. Recebemos muitas
sugestões, algumas críticas construtivas e quase nenhuma
manifestação contrária. Gostaríamos, sinceramente,
agradecer todas as palavras de apoio recebidas de toda a
comunidade.

SELECIONADOS CANARINHO

A segunda edição está aí. Crescemos e pretendemos
crescer cada vez mais, sempre mantendo o foco voltado
para os novatos e nunca esquecendo dos usuários mais
antigos. Obrigado ao pessoal que mandou material.
Esperamos que cada vez mais usuários colaborem com o
brattrick.

TIPOS DE TREINO por jeison
Treino: Cruzamentos
Em nossa campanha para erradicação do treino Geral,
apresentamos o treino de cruzamentos. Esta modalidade
faz com que a habilidade 'Ala' dos jogadores aumente. A
habilidade lateral serve tanto para atacar como para
defender. Um defensor com característica de ala elevada
irá render mais estrelas ao time quando jogar como lateral
em sua defesa, mas é para o ataque que esta habilidade
presta sua maior contribuição. Você já deve ter percebido
nas partidas que o ataque é dividido em três setores
(direito, esquerdo e central). Utilizando os alas como
ofensivos, as laterais do ataque serão reforçadas, ou seja,
quanto maior a habilidade de ala, maior será sua
contribuição ofensiva ao time.
Dados técnicos: pode-se treinar até 4 jogadores por
semana neste tipo de treinamento e eles levam 5 semanas
para subir um nível (para jogadores até 19 anos, com
técnico nível bom e 9 assistentes).
Alguns treinadores brasileiros de alas: jeison (eu!!!),
Franco, brunop e heheh.

PROGNÓSTICO DO
DO MORGAN
MORGAN
PROGNÓSTICO
Nosso próximo adversário será Ilhas Faroe, um time
relativamente fraco, que deverá terminar em quarto lugar no
grupo. Eles, provavelmente, usarão o esquema 5-4-1,
juntamente com a tática de pressão, na esperança de arrancar
um empate ou, com um pouco de sorte, marcar algum gol em
um SE (evento especial). O Brasil deve facilmente vencer o
jogo, visto que temos uma equipe teoricamente mais forte.

TIME DA SEMANA
Terrinha Maldita EC (427539) - 2º na VI.287
Usuário: Kirk_
PQ? Único representante da Sexta
divisão ainda na Copa.

DICAS|REGRAS

NOTÍCIAS REGIONAIS

por mameluko

Tá nas regras:

Campeonato Paranaense (por marlonsouza)
Já está "rolando a bola" no IV
Campeonato Paranaense de Hattrick.
O torneio cresce a cada temporada e
nesta edição conta com a participação
de 79 equipes. A primeira edição,
disputada com 16 pioneiros times,
consagrou o Sabrewolf Football Club
(29122) como o primeiro campeão do
estado. Na segunda edição, o número
de equipes subiu para 23 e novamente
o Sabrewolf levantou o caneco. O
campeonato cresceu e na sua terceira
edição 63 equipes lutaram pelo título.
Desta vez, quem levou a melhor foi o
Paraná Clube (91818).

e pequenas disputam juntas, ponto a
ponto, o título do Estado. A fase
classificatória conta com 72 equipes,
divididas em 9 grupos de 8 equipes
cada, jogando em turno único. Os
melhores avançam e juntam-se às
equipes que ainda representam o
estado na Copa do Brasil e na LdC,
brigando em um mata-mata que
promete fortes emoções.
Se você possuiu sua equipe no
Estado do Paraná, filie-se à Federação
Paranaense de Hattrick e participe das
próximas edições!

Acesse nosso website para obter
A IV edição promete ser
mais
informações e ficar por dentro do
emocionante. Após efetuar pesquisa
que
acontece em nossa federação:
junto aos filiados, decidiu-se por não
http://geocities.yahoo.com.br/fphbr/
utilizar o sistema de divisões, criando
um campeonato onde equipes grandes

Buenas pessoal, aí vai uma informação que é
mais uma curiosidade do que uma dica. Os valores
a seguir são as premiações dadas para cada
divisão, não incluindo o bonus para promoção
direta. Os valores estão em reais.
1ª divisão
750 000
495 000
375 000
188 000

2ª divisão
550 000
360 000
270 000
135 000

3ª divisão
375 000
240 000
180 000
90 000

4ª divisão
240 000
150 000
120 000
60 000

5ª divisão
150 000
90 000
75 000
38 000

6ª divisão
90 000
60 000
45 000
23 000

Isso tudo e muito mais pode ser encontrado no
link [Sobre o HT -> Regras -> 7.Economia].
Não esqueça, para um melhor entendimento
do jogo, leia as regras!

MURAL HATTRICKIANOS

Tome nota
Será no dia 21/11 a quarta edição da
Peladex Rio. O encontro será realizado na
Área de Lazer da Infraero no Aeroporto
Internacional do Galeão. Como em todos os
eventos anteriores a presença será maciça.
Mais de 40 hattrickianos já confirmaram
presença.
Encontro HT-Serra Gaúcha realizado em Caxias do Sul. Em pé, carlosebl, franco,
ceara, morganfardo. Agachados: ballord, mameluko, jeison e Seu_Juan.
Tenha sua foto no Brattrick também! É só enviar para brattrick@gmail.com junto
de uma breve descrição.

brattrick

staff e colaboradores

E você está esperando o quê? Maiores
informações na conferência non-HT, tópico
Peladex 4 - 21/11/2004.

por Sagaz

colaboradores: ballord, jeison 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

