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Voltamos (de novo)!

Estréia da Sub-20
Com a aproximação do Campeonato Mundial Sub-20, o brattrick
volta com tudo para acompanhar os meninos de ouro do Brasil. Com a
promessa dos novos comandantes, liderados pelo usuário
Hatebreeder, de esta ser a melhor participação do país em uma Copa
Sub-20.
A “Família Hatebreeder”, como a comissão técnica é chamada pelo
treinador, terá duros confrontos pela frente, começando nesta sextafeira (18/02) pela Lituânia (Lietuva). Ainda no grupo do Brasil estão a
Holanda (Nederland favorito ao primeiro lugar no grupo), Venezuela
(junto com a Lituânia, principais concorrentes do Brasil para a
próxima vaga) e a modesta Bielorussia (Byelarus).

Verão, férias, praia e carnaval. Querem desculpa
melhor para o nosso “sumiço”? Pois é. Estamos pedindo
desculpas aos nossos leitores, pois nessa época do ano é
realmente muito fácil de largar todas nossas obrigações já
que assim consideramos o zine e sair por aí curtindo a
vida.
Estamos mais uma vez de volta, e tentaremos
recuperar o tempo perdido com muita dedicação e carinho,
pois o brattrick, para nós, é como um filho, que exige
atenção total e muito do nosso tempo.
Obrigado por esperarem.

* interino

PROGNÓSTICO DO
DO MORGANFARDO
MORGANFARDO
PROGNÓSTICO
A Lituânia está com uma equipe em boa forma, e,
provavelmente, virá com um 3-5-2 assimétrico, com um ala
jogando para o meio. Esse jogo será muito importante na
definição da classificação final, já que esse é um dos nossos
principais adversários pela vaga na Copa do Mundo sub-20.

Provável Armação
Tática da
Lituânia

Perfil de Hatebreeder,
técnico da Seleção Sub-20
por hatebreeder
Meu nome é Luiz Carlos Pimentel, moro em João
Pessoa/PB, sou advogado e faço pós-graduação em
direito civil. Gosto muito de viajar, sou muito viciado em
HT (quase todos nós somos) e procuro sempre me
aprofundar no jogo, observando o mercado, o treino,
os jogadores, etc.
Meu time é o C.S. Hatebreeder. No inicio, não dava
muita bola pro jogo, mas logo depois tomei gosto, e
procurei sempre melhorar e aprender mais sobre o
jogo.

352 assimétrico
com ala para o meio

Serviço do jogo:
U-20 Brasil vs- U-20 Lituânia (Lietuva)
Transmissão: HT Live ou qualquer outro visualizador de partidas.
Data: 18/2/2005 às 20:00 (HT Time)
MatchID: 37362686
Estádio: S.C. Internacional RS Arena

MURAL HATTRICKIANOS

Ganhei a IV.23 na oitava temporada. Na nona
temporada, subi para a III.13 e consegui livrar o time
do rebaixamento heroicamente. Na temporada 10, fiz
uma temporada para continuar a transição de time de
IV p time de III. Após isso, tive grandes campanhas na
liga, perdi o titulo temporada passada pelo MOTS que
dei na copa aliada a competência do Pasf FC, que
conseguiu o merecidamente o titulo da liga.
Na copa, cheguei nas semifinais da temporada
retrasada, eliminado pelo Alfabarra, quando fui com
time misto e PIC. Perdi na final da temporada passada
para o mesmo Alfabarra (aí, Pedro, essa temporada
quero revanche).
Sou técnico da seleção sub-20 porque, além de ser
dedicado e competente, sei bem sobre o jogo, sou bom
estrategista e tenho muitos planos em mente. Estou
pensando muito alto e pretendo realizar esses projetos
com a ajuda do meu staff e de quem quiser ajudar,
apresentando idéias para que possamos implantar, não
só para a sub-20 mas para HT brasileiro, pois se ele
cresce, as seleções crescerão junto.
Pretendo utilizar as seguintes formações na seleção
sub-20:
» 3-5-2 - A formação mais clássica e considerada a
melhor do HT, podendo variar a quantidade de alas,
meias e posicionamento de defesa.
» 3-4-3 - Essa é a formação que mais utilizo em
meu time. Utilizarei quando precisarmos de muitos
gols, e nosso meio for bem superior ao meio do
adversário.
» 4-5-1 - Para jogos em que seremos inferiores, ou
até jogos em que queiramos surpreender o adversário,
podendo usar Ataque Pelas Laterais ou Pressão.

Encontro galera SC-RS. Da esquerda pra direita: RodrigoChopp, Furacão,
tiagob, Morgoth, Bardack e Ballord.

Essas táticas serão sempre discutidas e debatidas
com os auxiliares, dependendo do adversário e
dependendo do que possamos fazer.

Tenha sua foto no Brattrick também! É só enviar para
brattrick@gmail.com junto de uma breve descrição.

FAQ
Tática 3-4-3 por tiagob
Tirando o Máximo do 3-4-3
O 3-4-3 é a formação mais utilizada entre os treinadores de atacantes.
Sem duvida, é uma tática limitada em comparação ao 3-5-2, mas se bem
usada pode ser muito eficaz.
Sistema defensivo: Jogando em 3-4-3, você terá duas opções defensivas:
1º Manter uma defesa simétrica, com dois laterais e um zagueiro central.
Vantagem: desta formação e n deixar buracos na sua defesa.
2º Defesa assimétrica, usar dois zagueiros centrais e um lateral.
Vantagem: você fortalece a defesa central. Desvantagem: Uma lateral fica
desprotegida.
Meio campo/Sistema ofensivo: Você tem duas opções para serem
utilizadas do meio para frente.

por carlosebl

Seguindo nossa seção FAQ, estamos esclarecendo
mais duas perguntas muito freqüentemente feitas
pelos novatos do HT.
» Se um jogador se machuca, quem treina?
Qualquer jogador que jogou uma partida e não está
machucado quando o treino acontece será treinado.
Isto significa que o reserva que entra na partida sempre
é treinado (assumindo, é claro, que ele não se
machucou também). Se o titular é ou não treinado vai
depender se ele se recupera a tempo do dia do treino.
Se você tiver sorte, ambos são treinados.
» Posso preparar uma escalação padrão?
Queremos que os usuários mais ativos sejam
recompensados por seu tempo gasto Hattrick e uma
opção destas iria contra isto. Não introduziremos
opções automáticas no jogo. No entanto, você tem a
opção de usar escalações dos seus 10 últimos jogos
para sua nova escalação.

1º 3-4-3 com ala ofensivo: Você joga com três meias e um ala ofensivo.
Vantagem: você não ataca somente pelo meio. Desvantagem: você fica com o
meio inferior em relação a quem joga em 3-5-2 e tem dois alas.
Reposicionamentos/Ordens: Você reposiciona um lateral ou zagueiro
central como meio campo extra, coloca um ala em ofensivo e o outro você
coloca como atacante extra.
2º 3-4-3 com ala TM (para o meio): Você joga com três meias e um ala
para o meio. Vantagem: você tem um ganho nas notas do meio campo.
Desvantagem: você perde quase que totalmente os ataques laterais.
Reposicionamentos/Ordens: Você reposiciona um lateral ou zagueiro
central como meio campo extra, um ala você da ordem de jogar para o meio
(este ala deve ter bastante armação, até mais que a habilidade ala), o outro ala
você coloca como atacante extra.
Dicas:
1º Um ala para o meio e um ala ofensivo no elenco deixam o seu time
menos previsível!
2º Não seja constante, mude os lados dos seus alas/laterais.
3º Invista pesado no meio campo.
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