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FAQ

por brattrick staff

Voltamos
Mais um ano que começa, trazendo novas esperanças, novas expectativas
e novos planos para todos. É tempo de férias, verão, sol, calor, praia, muito
descanso e diversão. Porém, nós do brattrick estamos aqui, depois de duas
semanas de folga para comemorarmos nosso Natal e a chegada de 2005.
Esperamos que nesse novo ano todos conquistem seus objetivos profissionais,
pessoais e no Hattrick.
Para essa primeira edição de 2005, trouxemos novas idéias. Estamos
sempre tentando trazer inovações para o zine, com o intuito de atrairmos cada
vez mais leitores. Queremos agradecer mais uma vez todos os nossos
colaboradores, que nos ajudaram muito enviando material e dando inúmeras
sugestões em todas essas sete edições. Sem vocês, isso não teria a menor
graça.
Muito obrigado! Desejamos um felicíssimo ano para todos vocês.

por carlosebl

Continuando nossa série de respostas para os
novatos, publicamos mais duas perguntas que são
freqüentemente vistas na conferência de dúvidas do
Hattrick, que podem ser encontradas na “FAQ” do jogo.
» Recebi ZERO de bilheteria. Por que?
Isto é porque a renda dos jogos da liga vai toda
para o time da casa.

» Posso deixar alguém se logar no meu time?
NÃO! É expressamente proibido dar sua senha para
outro usuário. Seja para ajudá-lo com seu time, para
escalar para um jogo, marcar amistoso ou qualquer
que seja o motivo. Burlar essa regra dará prejuízos
para as duas pessoas envolvidas. Portanto, é
importante também que nunca ajudem a ninguém
desta maneira, para que você não saia prejudicado.

Prognóstico Especial da Final da Copa

prognóstico por morganfardo, textos por carlosebl
e gráficos por mameluko

Jogos importantes merecem uma atenção especial, correto? Sendo assim, aí vai uma ilustração de como achamos que Alfabarra e C.S.
Hatebreeder entrarão em campo na grande decisão da Copa do Brasil. Aproveitem!

TIME DA SEMANA
Nosso time da semana é, mais uma vez, o Mura F.C., controlado pelo usuário marruda. Mesmo com um time
teoricamente mais fraco do que alguns de seus concorrentes ao título brasileiro dessa temporada, o Mura F.C. superou
todas as dificuldades e, contando com um pouco da sorte que só aparece para os vencedores, ficou com o caneco, com duas
rodadas de antecipação.

ENTREVISTA COM O CAMPEÃO DO BRASILEIRO
O brattrick apresenta, em primeira mão, o novo
campeão brasileiro.
Nome?
Murilo Arruda.
Idade?
32 anos.
No HT desde quando?
Desde 23/09/2002.
Como conheceu?
Foi indicação de um amigo meu.
Quando chegou ao CB? Demorou quantas
temporadas, desde que você começou a jogar HT?
Na temporada 10, que foi minha quinta temporada (duas na
quarta, uma na terceira, e duas na segundona).
Percebe-se que entre os participantes do CB existem
muitas provocações, principalmente por parte do
Guisbo, que já muito famoso por esse tipo de atitude. Ele
é o seu maior rival? Existe algum outro?
Considero o Guisbo como a figura mais importante do HTBrasil. Só não gosto da puxação de sardinha em torno do cara,
pois no fundo ele não precisa. Cara, eu não posso me considerar
rival do Guisbo, pois o cara tem um time 10 vezes melhor do que
o meu. Seria uma atitude no mínimo prepotente da minha parte
me comparar a ele.
Por enquanto não tenho nenhum rival dentro do HT-Brasil,
mas o Xeq tem tudo para se tornar o meu maior rival.
E quais são seus principais amigos no HT?
Não quero cometer nenhum tipo de injustiça, mas posso
começar a minha lista pelo OGA, camarada de longa data, e, logo
depois, o Villa, pois este foi parceiro da terceirona.
Tenho também um grupo de camaradas onde incluo o Fim de
Carreira e o Miguel Estanislau, que foram parceiros da
segundona.
Como foi a preparação do time pra conquistar o
título?
Muito treinamento de meio, seguido de alas que também
treinaram meio, ou seja, tinha um time onde cinco jogadores
tinham armação média de 14 (sobrenatural).

Quais as principais dificuldades encontradas na
temporada e o que facilitou tua conquista?
Primeiro foi difícil de acreditar que eu tinha alguma chance nesse
campeonato, pois eu acabava de me livrar de um rebaixamento. Com
as ocorrências das vitórias eu comecei a jogar para ganhar a
competição, o que é bem diferente de fazer contas para rebaixamento.
Sobre a questão de facilidades, posso dizer que tive que contar com o
tropeço do Guisbo na Copa, no início da temporada. Sei que tive sorte
de contusões e suspensões contra o MFM e Maximers, mas acho que
isso faz parte do jogo.
Na conferência do CB, você escreveu algo sobre uma
possível "aposentadoria". O que quis dizer com aquilo? Quais
os motivos?
Passo por um momento pessoal onde me falta muito tempo para o
lazer, e o Hattrick tem prioridades inferiores às dos meus filhos.
Depois de ser campeão brasileiro, existe motivação pra
continuar jogando? E agora, tentará o bicampeonato? Quais
tuas expectativas para a temporada 13?
Lógico! Ganhar o bicampeonato, a Copa e estabelecer uma
dinastia. Opa! É melhor parar com essa conversa “guisbocetiana”, pois
senão vou perpetuar essa imagem de marrento. Na verdade, busco
melhorar o meu time para poder finalmente jogar de igual para igual
com os grandes do CB.
Os prognósticos para a próxima temporada não são dos melhores,
pois agora estou muito visado. Ninguém mais manda um PIC no Mura
ou escala aquele reserva meia bomba. A parada vai complicar.
Alguma dica pros leitores novatos no jogo? E pros antigos?
Primeiro ler as regras, neguinho entra no jogo e acha que vai
começar a ganhar do dia para a noite. Mano, leva tempo e exige muita
perseverança.
Para os antigos: Personalidade. Sei que temos figuras centrais na
nossa comunidade, mas nunca é tarde para cada um conquistar o seu
espaço. É um pouco desestimulante ver que só os novatos reconhecem
que fiz um bom trabalho nesse campeonato, enquanto os antigos da
conferência ficam nessa indiferença, banalizando o acontecido.
Um recado pra galera que lê o brattrick.
Valeu, galera! Agradeço a oportunidade concedida para expor um
pouco da minha pessoa.

TIPOS DE TREINO
por Hatebreeder com ajuda de valtercastro

Treino: Finalização
Vantagens:
» Pode-se treinar até seis jogadores
» Permite a utilização de um bom esquema do HT, o 3-4-3
» Dá uma nota muito alta para o ataque central em relação às
demais equipes, pelo fato de se usar três atacantes em campo.
Desvantagens:
» Pelo fato de muitos usuários praticarem esse tipo de treino,
o mercado está saturado (mas não tanto quanto o de meias);
» Pouca variedade tática, pois se quiseres treinar o máximo
de jogadores tendo o maior aproveitamento em relação ao lucro,
ficará preso aos esquemas 3-4-3 e 4-3-3 (desaconselhado, pelo
fato do time ficar contando com apenas a força do ataque
central).
Características:
» Um atacante com até 19 anos, com nível de 100% no treino
de finalização, técnico de qualidade boa e dez assistentes de
técnico, demora, em média, sete semanas para ganhar um nível.
Especialidades:
» Velocidade: Vantagem boa em partidas com sol. O atacante
é velocista (um Euller da vida). Acontecem alguns eventos
especiais com essa especialidade, mas em partidas com chuva, o
atacante não rende tão bem;
» Técnica: O atacante é driblador (um Denílson da vida).
Acontecem muitos golaços em eventos especiais com essa
característica, e, assim como a velocidade, o atacante rende
melhor em partidas com sol e fica muito aquém do que poderia
render em partidas com chuva;
» Força: Não gosto dessa especialidade para atacantes, mas
há quem goste. Um atacante que a possui é um trombador
(Serginho Chulapa da vida). Ele rende bem em partidas com
chuva, mas em partidas com sol, ao contrário de velocidade e
técnica, rende mal;
» Cabeceio: Melhor especialidade para atacantes junto com
imprevisibilidade (um Jardel da vida). O evento especial com
essa característica acontece com mais freqüência que os outros,
e não tem ponto negativo como velocidade, técnica e força;
» Imprevisibilidade: Assim como cabeceio, é a melhor
especialidade. Para atacantes - e somente para esses - não há
desvantagens, e sim vantagens. Há quem diga que os maiores
goleadores dos times têm imprevisibilidade. Os eventos
contendo ela podem ser um gol incrível, como roubar uma bola
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do goleiro.

Algumas dicas:
» Para iniciantes 1: Tenha um técnico de qualidade boa e liderança
ruim, para montar o treino;
» Para iniciantes 2: Você que está com pouco dinheiro em caixa e
quer montar o treino, compre seis jogadores com finalização razoável
e com assistência inadequada, de 18 anos. É barato. Treine até o fim
da temporada seguinte, quando tiverem 19 anos. Eles subirão mais ou
menos quatro níveis. Venda, faça grana, reforce o time e melhore a
qualidade de seus “trainees”;
» Para quem tem grana: Você pode investir em ótimos “trainees” e
lucrar bem. É recomendável comprar atacantes que tenham 17 anos,
com finalização razoável ou boa e assistência razoável ou boa com
alguma especialidade, treinar e vender aos 20 anos, no fim ou no meio
da temporada, quando eles terão níveis altos;
» Seleção: Dê preferência aos jogadores de 17anos com
finalização boa high (definição de high e low na conferência dúvidas),
com assistências e especialidades (os técnicos de seleção preferem o
cabeceio). Esses jogadores são bem caros e é arriscado comprá-los,
pois podem existir muitos como ele e por algum motivo (contusão) o
seu pode ficar de fora;
» Tente manter a confiança dos jogadores alta, pois os atacantes
precisam disso para marcar os gols;
» Para seleção, não treine assistências. Treine finalização até nas
entre-temporadas.
Se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Mas aí vão alguns:
» Em termos de lucratividade/tempo de treino, analisando o
mercado, o melhore nível para vender o atacante é entre magnífico e
genial. Níveis mais altos você vende mais caro, mas não é tão
lucrativo;
» Iniciantes: Esqueçam de treinar para a seleção. Mesmo se você
puxar um júnior de 17 anos com finalização boa e assistências boa e
você seja um treinador de finalização, daria o conselho para vendê-lo e
montar melhor o treino, já que esses são jogadores caros e você teria
mais lucro vendendo-o. Sem falar que você poderia cometer alguns
erros treinando-o incorretamente (possuindo técnico de qualidade
boa, 10 assistentes técnicos, treinos a 100%, logar toda semana
seriam alguns requisitos para treinar), prejudicando o jogador e a
seleção. Eu, particularmente, não treino para a seleção já há algum
tempo.
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