Quick guide on all the HA matches
Nguồn : https://www.reddit.com/r/CaptainTsubasaDT/comments/boupmc/quick_guide_on_all_the_ha_matches/
After answer many questions on megathread about how to beat certain matches, here is a quick guide on which
team to use, and how to deal with those HA matches. Don't expect a step-to-step on how to play, but it would give
you most of the information you need.
Beware, some matches requires some specific characters. If you don't have, don't ask me how-to.
I would try to keep this update with new matches in future, and please give me any comments or suggestions on
how to do if i miss here and there. It is long time didn't play some of them, my memory could slip.
Here it is:

Old blue Matsuyama : Eagle Dancing on the Snow
Use MS HS Japan players. Better to have players that have snow resistant. Try to enter the box to shot. Shutetsu
trio make thing much easier with their 1-2.

Nukesaki : Adecisive battle in the rain
Use EU, especially French and Italian players, just don't bring any German at all. Protect the goal post at any cost
in 2nd half. If you have HA Gentile and top Napoleon and Pierre, you are playing easy mode this stage. Don't use
Muller.

Truebasa: Defeat : All Japna’s control tower!
Non-Jap team, white pass as fast as you can. Every players should have at least 2 skills on both defense and
offense, as skill cancellation is annoying here. Don't try to shot with FW, pass it back to AM to do the final shot.

Green Xiao: Awakening Dragon’s Roar
Just use Asian but non-Jap team. Chinese, Thai and Korean get huge boost. Don't bring SA/EU/Jap/Mexican
players or you will be dominated.

Blue Ramon: Flash Speedster
Use Brazillian/SA team. Enter the box and score with flying shot.

Roberto: Brazil’s Legendary Centre Forward
Use green Jap team, the best if you have Truebasa.
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Green Brian: Total Footbal Sensation
Just EU team, pure power stomp.

Blue Gentile: Catenaccio’s Zealous Sweeper
You will need a blue team with some defenders that can shot, preferably one with no decay shot. Old blue
Matsuyama or blue event Bunnaak are your friends here. Just make sure he is not on bumpy part then shot. This
will requires manual play though. Soda with razor shot can make this, but you will need to bring him near the
opponent post to shot. Other players with non-decay shot can also be used in the defense spot like DF Xiao, DF
Rivaul or WC Santana..

Red Robson: England’s Impenetrable Barricade
Use French players. Any good Napoleon and Pierre with shot skills will do. Easy to auto if you have top French
players, even on Super mode.

Red Super sub Misugi : Genius on Borrowed Time
Rain stage. Need rain resistant players like Blue Gentile, Freesaki, Nukesaki, Counter Arrow Tsubasa, Face block
Aoi, green HA Diaz to pass the ball inside the box, need to score with flying ball.

Sorimachi: Toho’s Victory Dynamo
Rain again, and you will need JY players. So green HA Diaz, Nukesaki, HA Napoleon are some names you will
need. Enter the box and score with flying shot, so prepare JY FW with high/low shot skills.

Nanbasa: Nankatsu’s V3 vow
MS players only. Toho players (Hyuga, Sorimachi, Sawada, Ken) are boosted massively, especially Refound fang
with his bumpy terrain resistant.

Refound fang Hyuga: Fierce Tiger Starved for Victory
MS players. Nankatsu players have big boost.

Green German killer Diaz: Heaven-Sent Genius
Bring red EU Team. Enter the box to shot.
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SGGK Genzo: Evolving SGGK
Use German and green team. Try to enter the zone to shot. Don't bring red players here.

Red chested Schneider: Devastating European Hear Wave
Use Jap JY team and stomp. This guy is the new meta of the game, get him ASAP.

Blue Napoleon: Unleashed French Wild Horse
Use Jap players with rain resistant. Freesaki, Nukesaki, Counter Arrow Tsubasa, Face block Aoi, SGGK Genzo
are the men.

WC Aoi: Little Giant’s Endless Ambition
Use Green Asian team, Thai players are gold. You can also win with HA Sorimachi (as suggest by /u/ahm_has/)

Kaori Matsumoto (Red Soda and red Muller): Elite squad united
Red team, pure power without any requirement.

Green chested Misugi: All Japan’s Secret Weapon Unveiled
Bring your Snow resistant non Jap team. Don't bring any WY players here. And don't forget HA Schneider, he is
your best bet. Only shot when you are inside the box.

DC Gentile: World Renowned Iron Wall
You need fully HA green chested Misugi and score with his overhead kick. Full stop.
Edited: suggested by /u/secret_julius HA Levin helps a lot with snow resistant and high baller passive to make
sure Misugi could receive the ball in the box as he want.

Rivaul: Uncompromising Fantasista
Use Blue Asia Qualifier. Just don't use Jap or Chinese FW. Owairan and Vulcan are the kings. Blue Cha also can
do the job. Thai brothers also can do, but you need all three of them in blue.
. bộ 3 Thái hệ A, max LB (tốt)
. bộ 2 Kor hệ A, max LB
. Salinas chống jap + china
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Machiko Machida (Red DM Matsuyama and green Levin): Snow Country’s Bond of Trust
Use green team, just pure power, no special requirement.

Tamotsu Ide: Counter arrow Tsubasa and face block Aoi: Force Open the Path Beyond Asia!
Suggested by
You must field all Thai players and score with them, use Asian players buffs, easy mode if you use League and
Online shop versions, Wakabayashi and Aoi will come in 2nd half so make sure you score as much as you can in
1st half.

Algiko (Owairan & Fei Xiang): The Fusion of a New Strength
Use Japan Asia Qualifier team, pure power.

WC Muller: Peerless Giant
Use Red Swedish and EU team, bring even red chested Larson from the WC pot and players with snow resistant.
Red Muller is a must. Score with Swedish players.

Koji Nakano (Blue Akai): Rise Up, Nankatsu Spirit!
Just use strong blue team to hammer this stage.

Green Cha: No Enemies On This Road
Ready for hell if you don't have Thai players. Rain, GK with Safety zone, huge debuff on Jap and Chinese players,
opponent's DM and DF equipped with Auto intercept and tackle killer. Sound like fun, right?
Bring your Truebasa to protect from the debuff, all 3 Thai brothers with S shot or at least A30-40 shots, all the rain
resistant players you can get. The easiest way i found is get the B60 1-2 on chested Chana, to let him enter the
box himself, and shot from there. Other gacha Thai players might have easier time, but this is the best poor man
solution i found. DC Vulcan doesn't tick the GK at all with S shot from point blank.

Minato Gamo (2nd anniversary Akai and Misugi): Show them what All Japan is made of!

??

You don't need a guide for this stage. Bring the strongest team, enter the box to shot and cuberstomp.
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Final Match Against the World

Natureza : Brazilian Wonder Coming to His Own
Any blue Fei is the King. Next is DC blue Vulcan. You will need to enter the box to shot. Or you can use Thai trio if
you have no Fei or Vulcan.

WC Kaltz : Witness! The Field Meister
Brazilian FTW. Remember chested HA Santana? DF Santana and Roberto does the job too, but chest HA
Santana is built just for this one. He rules here. And don't bring any Non-SA players or Kaltz will nerf you like hell.
. Santana S hộp HD, ghi 3 bàn (high ball b60)
. Rivaul club

JY Diaz : On the Way to Becoming a True Super Star
Easiest solution is DC Tachibanas? Don't have them? then poor man solution is Samurai 2017 Tachibanas. Full
LB Masao, give him skylab hurricane and he can score anytime. Don't forget to bring JY player with rain resistant.
And chested Galvan with C skills is the king of the mid-area zone.
Diaz (hộp)
. Masao, Kazuo
. Masao hộp JY (volley A), 2 AM chống mưa để pass
. Galvan với c40 trùm kv giữa sân DM
. Đh JY (Non-JY -80%), chống mưa
. Pass/GK -25%

Urabe RJ7 (Nitta) : Sparkling New Power of Japan
Rain, so bring rain-resistant players. Not only that, try to avoid match up with opponent as much as you can, they
have dribble/one-two killer, so keep passing. It is not hard, just remember to enter the box before shot.

Green Levin with S pass : Reborn Levin’s Heated Battle
Use red EU player with snow resistant. Chested HA Schneider helps a lot here. And chested HA Pierre with C
Skills is a must. If you have long range shooter like new red Brolin, you can shot.
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Saburo Sumitomo (DC Tachibanas)
The Twins’ Aerial Dance in the Snow
Snow, so any non-snow resistant will move like snail. And all the opponent players block 1 special skill, so prepare
Snow resistant team with more than 1 skill for this round. Their stat is not high, it should be easy to bring the FW to
inside the box and shot from their as their Ken as Safety zone.
Masao Kazuo
. Đh chống tuyết, chống block skill, sút trg 16m50

Santana : Football Cyborg’s Mission
Easy if you can assemble a JY team. Any non-JY player will be nerfed like hell. HA NYE is the main scorer here if
you have him. (HA NYE : (Hidden Ability . Noble Young Emperor) : Schneider JY hệ A)

DF Matsuyama : The Feat of Relentless Determination
Must use club players. The rest come down to how good your club players are, pure power, no trick.

Kozo Kira (G23 Igawa) : To the Glory Beyond
Rain resistant players. And most important one is the red chested G23 Tsubasa as OMF. You can auto this stage
with ease.

Rudi Frank Schneider (Rising Sun players) : A New Wave of Europe
The most obvious option is the new RS German players. You don't need a guide if you have them.
The 2nd best choice is either Flash Raiju Misaki or HA green Brian. They can solo and score if they have enough
skills and support players (Hyuga and Tsubasa for Misaki shot)
The third choice is the Ex5 Napoleon. He can 1-2 and shot quite easily. NYE could also score if he can get into the
box without blocking from Brolin.
And most import thing is bring your snow-resistant players to deliver the ball to those players.

Diaz (Argentina JY)! : Charge on! The Next Generation
Diaz (hộp)
. Masao, Kazuo
. Masao hộp JY (volley A)
. đh chống tuyết
. Non-Brazil (Rising Sun -40%)
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I forgot some stages, will update later when they return.
Sau khi trả lời nhiều câu hỏi trên megathread về cách đánh bại các trận đấu nhất định, đây là hướng dẫn nhanh về đội nào
sẽ sử dụng và cách đối phó với các trận đấu HA đó. Đừng mong đợi một bước từng bước về cách chơi, nhưng nó sẽ cung cấp
cho bạn hầu hết các thông tin bạn cần.
Coi chừng, một số trận đấu đòi hỏi một số nhân vật cụ thể. Nếu bạn không có, đừng hỏi tôi làm thế nào.
Tôi sẽ cố gắng giữ bản cập nhật này với các trận đấu mới trong tương lai, và vui lòng cho tôi bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất
nào về cách làm nếu tôi bỏ lỡ ở đây và ở đó. Đó là thời gian dài không chơi một số trong số họ, bộ nhớ của tôi có thể trượt.
Đây là:

Màu xanh cổ xưa
Sử dụng máy nghe nhạc MS HS Nhật Bản. Tốt hơn để có người chơi có khả năng chống tuyết. Cố gắng vào hộp để bắn. Bộ ba
Shutetsu làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều với 1-2 của họ.

Nukesaki:
Sử dụng EU, đặc biệt là người chơi Pháp và Ý, hoàn toàn không mang bất kỳ tiếng Đức nào. Bảo vệ mục tiêu bài bằng bất cứ
giá nào trong nửa thứ hai. Nếu bạn có HA Gentile và Napoleon và Pierre hàng đầu, bạn đang chơi chế độ dễ dàng trong giai
đoạn này. Đừng sử dụng Muller.

Truebasa:
Đội không Jap, chuyền trắng nhanh nhất có thể. Mỗi người chơi nên có ít nhất 2 kỹ năng về cả phòng thủ và tấn công, vì việc
hủy bỏ kỹ năng gây khó chịu ở đây. Đừng cố bắn với FW, chuyển nó trở lại AM để thực hiện cú đánh cuối cùng.

Xiao xanh:
Chỉ cần sử dụng đội châu Á nhưng không Jap. Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc có được sự thúc đẩy lớn. Đừng mang người
chơi SA / EU / Jap / Mexico nếu không bạn sẽ bị chi phối.

Ramon xanh:
Sử dụng đội Brazillian / SA. Nhập hộp và ghi điểm với bắn bay.

Roberto:
Sử dụng đội Jap xanh, tốt nhất nếu bạn có Truebasa.

Brian xanh:
Chỉ cần đội EU, stomp sức mạnh tinh khiết.
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Người ngoại xanh:
Bạn sẽ cần một đội màu xanh với một số hậu vệ có thể bắn, tốt nhất là một đội không có cú sút sâu. Matsnaak màu xanh cũ
hoặc sự kiện màu xanh Bunnaak là bạn của bạn ở đây. Chỉ cần chắc chắn rằng anh ta không phải là một phần gập ghềnh sau
đó bắn. Điều này sẽ yêu cầu chơi thủ công mặc dù. Soda với cú đánh dao cạo có thể làm điều này, nhưng bạn sẽ cần phải
đưa anh ta đến gần cột trụ đối thủ để bắn. Những người chơi khác có cú đánh không phân rã cũng có thể được sử dụng ở vị
trí phòng thủ như DF Xiao, DF Rivaul hoặc WC Santana ..

Robson đỏ:
Sử dụng người chơi Pháp. Bất kỳ Napoleon và Pierre tốt với các kỹ năng bắn sẽ làm. Dễ dàng tự động nếu bạn có những
người chơi hàng đầu của Pháp, ngay cả ở chế độ Siêu.

Red Super Misugi:
Sân khấu mưa. Cần những cầu thủ chống mưa như Blue Gentile, Freesaki, Nukesaki, Counter Arrow Tsubasa, Face block Aoi,
HA Diaz xanh để chuyền bóng trong vòng cấm, cần ghi bàn bằng bóng bay.

Sorimachi:
Mưa một lần nữa, và bạn sẽ cần các cầu thủ JY. Vì vậy, HA Diaz, Nukesaki, HA Napoleon xanh là một số cái tên bạn sẽ cần.
Nhập hộp và ghi điểm với cú sút bay, vì vậy hãy chuẩn bị JY FW với kỹ năng sút cao / thấp.

Nanbasa: được cập nhật theo đề xuất của / u / Rataj2000.
Chỉ người chơi MS. Người chơi Toho (Hyuga, Sorimachi, Sawada, Ken) được tăng cường ồ ạt, đặc biệt là Refound fang với
khả năng chống địa hình gập ghềnh.

Hyang fang Hyuga:
Người chơi MS. Người chơi Nankatsu có sự thúc đẩy lớn.

Kẻ giết người Đức xanh Diaz:
Mang đội EU đỏ. Nhập hộp để bắn.

Genzo SGGK:
Sử dụng đội Đức và đội xanh. Cố gắng vào khu vực để bắn. Đừng mang người chơi màu đỏ đến đây.

Schneider ngực đỏ:
Sử dụng đội Jap JY và dậm chân. Anh chàng này là meta mới của trò chơi, hãy lấy anh ta càng sớm càng tốt.

Napoleon màu xanh:
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Sử dụng máy nghe nhạc Jap có khả năng chống mưa. Freesaki, Nukesaki, Counter Arrow Tsubasa, Face block Aoi, SGGK
Genzo là những người đàn ông.

WC Aoi:
Sử dụng đội châu Á xanh, cầu thủ Thái là vàng. Bạn cũng có thể giành chiến thắng với HA Sorimachi (như đề xuất của / u /
ahm_has)

Kaori Matsumoto (Soda đỏ và Muller đỏ):
Đội đỏ, sức mạnh thuần túy mà không có yêu cầu.

Misugi ngực xanh:
Mang theo nhóm không Jap chống tuyết của bạn. Đừng mang bất kỳ người chơi WY nào ở đây. Và đừng quên HA Schneider,
anh ấy là người đặt cược tốt nhất của bạn. Chỉ bắn khi bạn ở trong hộp.

Dân ngoại DC:
Bạn cần Misugi ngực xanh HA hoàn toàn và ghi điểm với cú đá trên cao của anh ấy. Dấu chấm.
Đã chỉnh sửa: được đề xuất bởi / u / secret_julius HA Levin giúp rất nhiều với khả năng chống tuyết và thụ động bóng cao để
đảm bảo Misugi có thể nhận bóng trong hộp như anh ta muốn.

Rivaul:
Sử dụng Vòng loại Châu Á. Chỉ không sử dụng Jap hoặc FW Trung Quốc. Owairan và Vulcan là những vị vua. Blue Cha cũng có
thể làm công việc. Anh em Thái cũng có thể làm được, nhưng bạn cần cả ba người họ trong màu xanh.

Machiko Machida (DM DM đỏ và Levin xanh):
Sử dụng đội xanh, chỉ cần sức mạnh thuần túy, không có yêu cầu đặc biệt.

Tamotsu Ide: Mũi tên truy cập Tsubasa và khối mặt Aoi: Được đề xuất bởi / u / hamsik86
Bạn phải điền vào tất cả người chơi Thái Lan và ghi điểm với họ, sử dụng buff người chơi châu Á, chế độ dễ dàng nếu bạn sử
dụng phiên bản cửa hàng Liên minh và Trực tuyến, Wakabayashi và Aoi sẽ đến trong hiệp 2 để đảm bảo bạn ghi được nhiều
nhất có thể trong hiệp 1.

Algiko (Owairan & Fei Xiang):
Sử dụng đội Nhật Bản vòng loại, sức mạnh thuần túy.

WC Muller: Sử dụng đội đỏ Thụy Điển và EU, mang Larson ngực đỏ thậm chí từ chậu WC và người chơi có khả năng chống
tuyết. Red Muller là phải. Ghi bàn với các cầu thủ Thụy Điển.
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Koji Nakano (Xanh Akai):
Chỉ cần sử dụng đội màu xanh mạnh mẽ để búa giai đoạn này.

Cha xanh:
Sẵn sàng cho địa ngục nếu bạn không có người chơi Thái Lan. Rain, GK với Vùng an toàn, gỡ lỗi rất lớn cho người chơi Jap và
Trung Quốc, DM và DF của đối thủ được trang bị Tự động đánh chặn và giải quyết kẻ giết người. Nghe có vẻ vui đúng không?
Mang Truebasa của bạn để bảo vệ khỏi debuff, cả 3 anh em người Thái bị bắn S hoặc ít nhất là A30-40, tất cả những người
chơi chống mưa bạn có thể có. Cách dễ nhất tôi tìm thấy là lấy B60 1-2 trên Chana, để anh ta tự vào hộp và bắn từ đó.
Những người chơi gacha Thái khác có thể có thời gian dễ dàng hơn, nhưng đây là giải pháp người nghèo tốt nhất tôi tìm
thấy. DC Vulcan hoàn toàn không đánh dấu GK bằng S shot từ điểm trống.

Minato Gamo (kỷ niệm 2 năm Akai và Misugi).
Bạn không cần một hướng dẫn cho giai đoạn này. Mang đội mạnh nhất, vào hộp để bắn và cuberstomp.

Thiên nhiên
Bất kỳ Fei màu xanh là Vua. Tiếp theo là DC Vulcan màu xanh. Bạn sẽ cần phải nhập vào hộp để bắn. Hoặc bạn có thể sử
dụng bộ ba người Thái nếu bạn không có Fei hoặc Vulcan.

WC Kaltz:
FTW Brazil. Nhớ ngực HA Santana? DF Santana và Roberto cũng làm công việc đó, nhưng ngực HA Santana được chế tạo chỉ
dành cho cái này. Ông quy định ở đây. Và đừng mang bất kỳ người chơi Non-SA nào hoặc Kaltz sẽ khiến bạn thích địa ngục.

JY Diaz.
Giải pháp dễ nhất là DC Tachibanas? Đừng có chúng? Giải pháp cho người nghèo là Samurai 2017 Tachibanas. LB Masao đầy
đủ, cho anh ta cơn bão skylab và anh ta có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Đừng quên mang theo cầu thủ JY có khả năng chống
mưa. Và Galvan ngực với kỹ năng C là vua của khu vực giữa.

Urabe RJ7 (Nitta)
Mưa, nên mang theo người chơi chống mưa. Không chỉ vậy, hãy cố gắng tránh đối đầu với đối thủ càng nhiều càng tốt, họ có
khả năng rê bóng / sát thủ một hai, vì vậy hãy tiếp tục vượt qua. Nó không khó, chỉ cần nhớ nhập vào hộp trước khi bắn.

Levin xanh với S vượt qua.
Sử dụng cầu thủ EU màu đỏ với khả năng chống tuyết. Ngực Schneider giúp đỡ rất nhiều ở đây. Và HA Pierre ngực với C Skill
là phải. Nếu bạn có game bắn súng tầm xa như Brolin đỏ mới, bạn có thể bắn.
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Saburo Sumitomo (DC Tachibanas)
Tuyết, vì vậy bất kỳ không chịu tuyết sẽ di chuyển như ốc sên. Và tất cả những người chơi đối thủ chặn 1 kỹ năng đặc biệt, vì
vậy hãy chuẩn bị đội kháng tuyết với hơn 1 kỹ năng cho vòng này. Chỉ số của họ không cao, nên dễ dàng mang FW vào bên
trong hộp và bắn từ Ken của họ thành Vùng an toàn.

Santana
Dễ dàng nếu bạn có thể tập hợp một nhóm JY. Bất kỳ người chơi không phải JY nào cũng sẽ bị nerf như địa ngục. HA NYE là
người ghi bàn chính ở đây nếu bạn có anh ấy.

DF
Phải sử dụng câu lạc bộ cầu thủ. Phần còn lại cho thấy các cầu thủ câu lạc bộ của bạn giỏi như thế nào, sức mạnh thuần túy,
không có mánh khóe.

Kozo Kira (G23 Igawa)
Cầu thủ chống mưa. Và quan trọng nhất là G23 Tsubasa ngực đỏ là OMF. Bạn có thể tự động giai đoạn này một cách dễ
dàng.

Rudi Frank Schneider (người chơi Mặt trời mọc)
Tùy chọn rõ ràng nhất là các cầu thủ RS Đức mới. Bạn không cần một người hướng dẫn nếu bạn có chúng.
Sự lựa chọn tốt thứ 2 là Flash Raiju Misaki hoặc HA xanh Brian. Họ có thể solo và ghi bàn nếu có đủ kỹ năng và hỗ trợ người
chơi (Hyuga và Tsubasa cho Misaki bắn)
Sự lựa chọn thứ ba là Ex5 Napoleon. Anh ta có thể 1-2 và sút khá dễ dàng. NYE cũng có thể ghi bàn nếu anh ta có thể vào
trong hộp mà không chặn Brolin.
Và hầu hết điều nhập khẩu là mang những cầu thủ chống tuyết của bạn đến giao bóng cho những cầu thủ đó.

Tôi quên một số giai đoạn, sẽ cập nhật sau khi họ trở lại.
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