
Mania "HATTRICK"-ului
Performantele lui Fabio Capelo sau ale lui Alex Ferguson au ajuns la indemana oricui. Cum? Simplu: prin
intermediul unui joc de fotbal virtual, care iti permite sa fii proprietarul unui club, sa antrenezi si sa
tranzactionezi jucatori, toate pentru a castiga competitii. 
  
  Poate parea o simpla joaca, dar febra "Hattrick" a cuprins peste 600.000 de utilizatori din toata lumea.
Printre acestia, se numara si cateva sute de sibieni. 
  
  Performante pe masura talentului
  Ca sa te inscrii in joc este simplu: trebuie doar sa accesezi pagina de internet www.hattrick.org si sa
completezi o cerere. Dupa aproximativ doua saptamani de asteptare, devii proprietarul unui club de fotbal
pe care il poti numi cum vrei si inscrie in orice regiune din Romania. In functie de strategia fiecaruia, pot
fi angajati, printr-un simplu click, inclusiv personalul auxiliar indispensabil: medici, fizioterapeuti sau
purtatori de cuvant. Insa din Liga 8, ultima ca valoare din Romania, pana in Divizia A, unde joaca cele
mai bune 8 echipe din tara, drumul promovarii e greu si va fi parcurs cu o viteza direct proportionala cu
talentul si rabdarea fiecarui jucator. 
  
  Manager de echipa
  Pentru inceput, fiecare patron de club dispune de un lot de aproximativ 18 jucatori, plus un antrenor,
pentru finantarea carora are la dispozitie un cont de 6 milioane de lei. La fel ca si colegii din campionatul
real, in Hattrick jucatorii sunt mai mult sau mai putin talentati, iar cariera lor poate evolua de la
"dezastruos" la "divin", cel mai inalt nivel de clasificare. Pentru a ajunge la ultima evaluare, e nevoie de
antrenamente specifice fiecarui post. Daca sunt foarte buni, ei pot fi chiar selectati pentru echipa nationala
de Hattrick a Romaniei si vor participa la competitii internationale. 
  
  Cu cat fotbalistii trec la o treapta superioara de evaluare, cu atat mai mult evolutiile lor vor creste si vor
fi mai apreciate de suporteri - care vor veni in numar mult mai mare la stadion. Aceeasi situatie se
intalneste si la sponsori, care vor investi mai mult in echipa. Foarte importanta este si tactica aleasa de
proprietar, care este si managerul echipei. Daca un proprietar nu este multumit de evolutia unui fotbalist,
poate oricand sa-l puna pe lista de transferuri ori sa-l concedieze si sa aduca un alt jucator in locul lui.
Numai ca un astfel de transfer costa bani, iar administrarea necorespunzatoare a sumei primite initial
poate duce la falimentul echipei si, implicit, la eliminarea din joc a proprietarului falit. Iar ca sa fii
declarat falit in Hattrick e suficient sa acumulezi datorii mai mari de 10 milioane de lei.
  
  Cel mai bun sibian
  Cel mai bine clasat sibian in Hattrick este Daniel Savu. Echipa sa, FC ArtySert, se afla pe locul 4 in Liga
II, seria 2. De Hattrick nu a auzit decat in urma cu trei ani, din revista Level, cand avea 19 ani. Pana
atunci nu mai jucase astfel de jocuri, insa a fost atat de prins incat si-a propus sa ajunga cat mai sus. 
  
  "M-am inscris impreuna cu mai multi prieteni. La inceput nu am luat jocul prea in serios, pentru ca nu
prea stiam regulile. Cu timpul, insa, am inceput sa ma ocup din ce in ce mai mult de echipa si au inceput
sa apara si rezultate. Am ajuns pana in Divizia A, de doua ori, dar am retrogradat. Sper sa ajung din nou
pentru ca, pana la urma, scopul final este castigarea campionatului", explica Savu. 
  
  La inceput isi petrecea foarte mult timp pe Hattrick, dar acum nu mai este nevoie. "Am ajuns deja intr-o
anumita rutina, in sensul ca nu mai este nevoie sa petreci foarte mult timp pe site. Am echipa pusa la
punct si stiu exact ce sa fac. Asta nu inseamna ca m-am plictisit de joc. Doar ca nu mai trebuie sa fiu
conectat in permanenta", a mai declarat Daniel Savu.
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  Istoria Hattrick
  In urma cu 7 ani, Hattrick era doar o lucrare de diploma a doi programatori suedezi. Astazi, la nivel
mondial exista peste 600.000 de jucatori, estimandu-se ca, in scurt timp, numarul lor va trece de 1 milion.
  
  Romanii au auzit relativ tarziu de Hattrick, in februarie 2002, o data cu aparitia in revista "Level" a unui
articol dedicat jocului care incepuse sa-i inebuneasca pe microbistii din intreaga lume. O definitie a
jocului ar putea suna cam asa: "Hattrick este un campionat de fotbal virtual, pe internet, in care oricine
poate tranzactiona jucatori si poate antrena o echipa, intrand in competitie cu sute de mii de concurenti
din intreaga lume".
  
  Pentru a completa acest tablou, mai trebuie spus ca in Romania exista aproximativ 30.000 de proprietari
de cluburi virtuale de fotbal, dintre care peste 700 sunt sibieni.
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