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SELECIONADOS CANARINHO
A SEMANA DA SELEÇÃO PRINCIPAL E SUB-20

por ballord

NOTÍCIAS REGIONAIS

Vitória fácil
O Brasil venceu com
tranquilidade a seleção das Ilhas
Faroe, na última sexta-feira, pelas
eliminatórias à Copa do Mundo,
pelo placar de 4 a 0. Entrando
com o esquema 3-4-3 a Seleção
não deu chances ao adversário e
dominou o meio de campo. O
Brasil foi muito superior na defesa
e concretizou as chances de gol
quando precisou. Jogando
recuado, a seleção das Ilhas
Faroe tentou se aproveitar de
contra-ataques, mas Ísak Wang,
isolado no ataque, não foi
suficiente para ameaçar o gol
brasileiro. Os gols do Brasil foram
marcados por Gregorio Berto
Freire, Nélson de Braga, Eduardo
Nascimento de Mata e Guilherme
Ludovico. Na outra partida da
rodada a Tailândia massacrou El
Salvador pelo largo placar de 9-0.

e franco favorito ao primeiro
lugar da chave.

Empate disputado
No amistoso em Zulia, a
seleção Sub-20 empatou com a
Venezuela em 1-1. A equipe da
casa dominou o jogo, mas
parou na forte defesa brasileira,
que usou o esquema 4-5-1 com
dois laterais recuados. Aos 24
minutos, o Brasil abriu o placar
com Filipe Águeda pelo meio,
porém o a Seleção teve alguns
problemas com a tática
utilizada e, aos 36, Jesús
Penago empatou para a
Venezuela. Depois disso,
algumas chances para ambos
os lados, mas nada de gol. O
placar ficou mesmo no empate.
Nesta sexta-feira o Brasil
continua a série de amistosos
fora de casa, desta vez contra a
Finlândia.

Na próxima rodada o Brasil
enfrenta a Polônia, líder do grupo

PROGNÓSTICO DO
DO MORGAN
MORGAN
PROGNÓSTICO
Nosso próximo jogo será contra a equipe da Polônia, que,
provavelmente, terminará a fase classificatória em primeiro do
grupo. Eles jogarão em casa e com um time mais forte que o
nosso. Deverão usar PIC (jogo tranqüilo) e o esquema 3-4-3,
com três meias e um ala. Uma vitória nesse jogo parece ser
uma utopia para nossa seleção, mas ficaremos na torcida.

CURIOSIDADES HT
As Zebras da Copa (por laisotto)
Há algum tempo a
comunidade brasileira no
hattrick vem crescendo,
fazendo com que os usuários
mais antigos vão se destacando
por possuírem times mais
fortes. Mas às vezes é
necessário mais do que isso. É
preciso ter a ajuda de um santo
protetor. Quando São Random
decide apoiar uma equipe, não
tem quem passe por cima. Isso
vem acontecendo a cada edição
da Copa do Brasil há algumas
temporadas, quando vemos
alguns dos times mais
tradicionais sendo eliminados
precocemente.
Relembrando algumas
dessas zebras, podemos
destacar a derrota do lenado
(III.7) para um BOT, o
Pernambuco, por 3 a 2, na
segunda rodada da Copa.
Também é notória a vitória do
PC 350-P 90 (IV.5) sobre o MFM
(até então na II.3), por 4 a 3, na
sexta rodada, ambos na oitava
temporada. Na quarta rodada
da nona temporada, o Laranja
Mecânica (então no CB) foi
derrotado pelo A D. São
Caetano (IV.7), por 2 a 0. E o

que dizer do time feminino Djonks
F.C. (IV.6), que venceu o VascãoArgentina (II.2),
na décima
temporada, por 3 a 2, na sétima
rodada da Copa?
Mesmo agora, na décima
segunda temporada, São Random
seguiu pregando peças. O atual bicampeão brasileiro, o Guisbo=C.E.T.A.=-, foi eliminado da Copa
na quarta rodada pelo Guarani de
Bagé, da VI.114. Uma surpresa para
todo o país, e uma dor de cabeça para
o técnico da Seleção, que teve de
aguentar a gozação dos outros
usuários. Os mais recentes casos
foram o Rio de Janeiro Vascaínos
(II.1) levando um 4 a 3 do QJMIFC
(V.216), o Vascao (II.2) perdendo de
3 a 1 para o sermont (VI.182), entre
outras zebras.
E a pergunta que fazemos é a
seguinte: Como times tão superiores
podem ser derrotados por equipes
recém formadas? Foi mal escalado,
falta de sorte, ou simplesmente uma
benção de São Random? Pelo jeito, é
bom que as equipes mais antigas
comecem também a acender velas
para o “santo protetor das vitórias
impossíveis”.

Copa Norte (por _ReNaTo_Flx_)
Pela terceira vez será realizada a Copa Norte. Com
inicio programado para o dia 24 de Novembro, a Copa
contará com 24 equipes. Os clubes ficarão divididos
em seis grupos de quatro times. Os dois primeiros de
cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados
garantem classificação para a próxima fase. As finais
serão disputadas em jogos de ida e volta. O campeão
ganha o direito de disputar a Liga dos Campeões da
próxima temporada, além da possibilidade de ser
premiado com três meses de sócio-ht.
Esperamos que a região norte continue evoluindo
no Hattrick, pois tivemos um crescimento de quase
100% de participantes em relação à copa passada. É
sempre bom lembrar do crescimento do estado de
Roraima, que na copa anterior contava com apenas
um participante e agora contará com seis clubes
disputando o torneio.

Terceira Liga dos Campeões (por Sakae)
A terceira edição do mais disputado torneio
nacional extra-oficial do Hattrick Brasil está para
começar! Mas espere... Por que o mais disputado? A
Liga dos Campeões - ou LdC, como preferir - segue
uma fórmula de sucesso entre a comunidade brasileira
de Hattrick: só participam do torneio os campeões
estaduais, definidos de acordo com as federações
regionais.
Em suas duas primeiras edições, a LdC consolidou
o estado de Santa Catarina e a região Norte como as
grandes campeãs nacionais, por seus representantes
Xeq Matt (hoje disputa o Campeonato Brasileiro) e
Real Strykers C.F. (o azarão numa LdC conturbada),
respectivamente.
Por essas e outras que a Liga dos Campeões é um
dos torneios mais disputados do Brasil. Não existe
nada melhor que uma saudável rivalidade regional.
Participe do campeonato da sua região. Quem sabe
você não leva o troféu mais cobiçado entre as
federações para seu estado?
Fique ligado em maiores informações sobre a
terceira LdC aqui no Brattrick ou na página da
Confederação Brasileira de Hattrick
http://www.hattrickbrasil.cjb.net.

MURAL HATTRICKIANOS

Oktober Fest em Blumenau. Da esquerda pra direita:
GM-MichelLS, tiagob, guarana, hatebreeder,
kobaia_br e m0rgoth.
Tenha sua foto no Brattrick também! É só enviar para
brattrick@gmail.com junto de uma breve descrição.

TIME DA SEMANA
Sport Club Magus (425668) - 1º na IV.10
Usuário: Kyrff
Na última quarta-feira, apesar de ter um time quase dois anos mais novo que seu advesário e fazendo muito menos estrelas
na partida, conseguiu eliminar o Vasco (do usuário lalkmin), do grupo II.2, na sexta rodada da Copa. Por isso o Sport Club
Magus é o time da semana aqui no brattrick.
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