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be a goalkeeper
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VNFRIENDS
Giữ vững
ngôi đầu

VNFRIENDS vs crimson phoenix | mâu và thuẫn !
Trong số này: FIFAvnCR7 | Online19den24h VÀ NHIỀU HƠN NỮA...

TẠP CHÍ BÊN LỀ GIẢI ĐẤU FIFAVN PRO CLUBS CHAMPIONS
CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
Cyentruk
Beckspham
H0lykn19ht

BIÊN TẬP NỘI DUNG:
H0lykn19ht
MonkeyDragon

TRÌNH BÀY:

MonkeyDragon

VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA:

Takashi (BrotherhoodVN)
JKDevil (Crimson Phoenix)
Apccyl (BrotherhoodVN)

FIFAVN.ORG và TẠP CHÍ FIFAVN PRO CLUBS CHAMPIONS, các cá nhân,
tổ chức cùng với hình ảnh được đề cập chỉ mang tính chất vui vẻ, hài
hước, phục vụ giải đấu EA SPORTSTM FIFA PRO CLUBS PC.
Tạp chí, hình ảnh, video quảng cáo không mang tính chất thương mại.

facebook.com/fifavnorg
youtube.com/fifavnorg
www.fifavn.org

Stade Vélodrome
Thành phố Marseille - Pháp
Sức chứa: 67,394 chỗ ngồi
Năm khánh thành: 1937
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BROTHERHOODVN

TRỞ LẠI
CUỘC ĐUA
1-0
M1: 1 - 1
M2: 1 - 0

Bàn thắng:
BrotherhoodVN: Takashi, DrakHT
Boss United: Montella

B

rotherhoodVN gặp Boss
United trên sân nhà tại
vòng 4 với quyết tâm rất
cao. Tuy phải gánh quả tạ rất
nặng ở vị trí thủ môn, nhưng
các cầu thủ của BrotherhoodVN đã chiến đấu hết mình
để mang về chiến thắng đầu
tiên. Sự trở lại của tiền vệ cánh
Takashi và việc đưa DrakHT từ
hậu vệ cánh lên tiền vệ cánh
đã giúp BrotherhoodVN triển
khai bóng tốt hơn và có được
nhiều tình huống nguy hiểm.

cánh Trẻ Trâu được chuyển về
thủ môn và anh thi đấu rất tốt.
Boss làm chủ được trận đầu
tiên và chỉ để BrotherhoodVN
kịp gỡ hòa ở những giây cuối
cùng. Tuy nhiên sang trận 2,
Boss đã đánh mất thế trận vào
tay đối phương và chịu thua
với tỉ số 0-1. Chung cuộc sau
2 trận, Boss United thất thủ 1-2
trước BrotherhoodVN và rơi
vào tình cảnh rất khó khăn vì
họ chỉ có 3 điểm khi đã đá hết
4 trận lượt đi.

▌Về phía Boss United, họ có sự
thay đổi lớn khi cầu thủ chạy

		▌H0lykn19ht

TIN BÊN LỀ

C

huyện hy hữu xảy ra trong trận đấu giữa
BrotherhoodVN (BVN) và Boss United (BU),
khi các cầu thủ BVN không hề biết mình đã
giành chiến thắng, cho đến khi trọng tài post
kết quả trận đấu. Lý do là đã có sự cố đứt kết
nối xảy ra bên phía BU trước khi một cầu thủ
COM của BU ghi bàn. Tuy nhiên, do đội trưởng
FIFAVN.ORG

của BU đã báo ngưng trận đấu trước khi bàn
thắng được ghi nên bàn thắng đó không được
công nhận. Các cầu thủ BVN thì cứ nghĩ là mình
đang bị dẫn nên dù đang thắng họ vẫn ào ạt
lên tấn công. Rất may cho họ là BU không tận
dụng được những đợt phản công của mình.

TẠP CHÍ FPCC | ĐỒNG HÀNH CÙNG FIFAVN PRO CLUBS CHAMPIONS

4

ĐIỂM TIN VÒNG 4

VnFriends
giữ vững
ngôi đầu

V

nFriends ra quân trong trận gặp VN
Darkness với sự thiếu vắng của thủ lĩnh
hàng công Madkelele. Tuy nhiên, họ
vẫn thể hiện được khả năng kiểm soát bóng
và giữ nhịp trận đấu rất tốt, khiến VN Darkness
không thể áp đặt được lối chơi của mình. Sau
2 trận, VnFriends giành chiến thắng với tổng tỉ
số 4-2 và giữ vững ngôi đầu với 9 điểm sau 3
trận toàn thắng, hơn đội đứng thứ hai là Crimson Phoenix 3 điểm.

4-2
M1: 2 - 1
M2: 2 - 1

▌Với trận thua này thì VN
Darkness hiện đang cùng
Bàn thắng:
có 3 điểm với BrotherVnFriends: Kakashi_Kenta, Arjka,
hoodVN và Boss United,
Online19den24h
tuy nhiên họ vẫn còn 1
VN Darkness: FFvnCR7, Get_Saxy
trận đấu vào tuần sau với
BrotherhoodVN trước khi kết thúc lượt đi. VN
Darkness sẽ phải chiến đấu hết mình vì đối
thủ tuần sau của họ cũng đang rất khát khao
chiến thắng để đuổi kịp 2 đội đầu bảng.

TIN BÊN LỀ

T

rả lời với phóng viên về tình huống ăn
mừng bàn thắng bằng cách quỳ gối và
hôn xuống mặt cỏ, FFvnCR7 cho biết
anh rất xúc động khi ghi bàn vào lưới của
VnFriends, đội bóng cũ mà anh đã khoác áo
mùa trước. Tiếc là anh chỉ ghi được 1 bàn
trong trận đấu này, chứ không biết nếu ghi 2,
3 bàn thì không biết anh sẽ còn ăn mừng lạ
lùng thế nào nữa.

O

nline19den24h, tiền đạo của VnFriends tỏa sáng trong trận thắng
trước VN Darkness (VND) cho biết,
anh có thể khắc chế được thủ thành Toros_
Chelsea của VND là do đã xé trộm và đọc
được trang cuối của cuốn Bí kíp GK mà thủ
môn Tuanna711 trao cho Toros_Chelsea trước
đây.

FIFAVN.ORG
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VnFriends vs Crimson Phoenix: Mâu – Thuẫn

C

húng ta có lẽ không ai là không biết

làm khách đến sân vận động của CLB Vn-

đến cụm từ Mâu-Thuẫn, nhằm chỉ

Friends, trong khuôn khổ vòng 5, lượt đi giải đấu

những sự việc khó giải quyết, mang tính

FIFAVN Pro Clubs Champions 2015-2016.

đối lập nhau, nhưng đôi khi chỉ là nói vậy, chứ ít
ai hiểu được bản chất câu chuyện:

▌Cây Mâu, vật gì đâm cũng thủng có thể ví
như hàng công của VNF ở thời điểm này, với lối

▌Thuở xưa, ở một ngôi làng có

đá bão táp, dồn dập, nhanh, gọn,

chàng thanh niên mang vật gia

đẹp, họ khiến cho 3 trong số 4 đội

bảo ra chợ bán lấy tiền, anh ta

bóng đối địch mùa giải này phải

bán 2 món đồ bảo bối của gia

đầu hàng, không có một bức tường

đình: Một cây thương (Mâu) rất

nào đủ lớn, không có một cánh

sắc nhọn, không gì không đâm

cổng nào đủ dày khi VNF tràn tới, ở

thủng, và một cái khiên (Thuẫn) rất

đâu có họ, ở đó liền xuất hiện bại

dày, cản được mọi vũ khí. Người đi

JKDEVIL - CRIMSON PHOENIX

đường thấy vậy liền hỏi: “nếu lấy

tướng. Với những cái tên như Arika,
Online, Kaka, Madkelele, Kun Kun...

Mâu đâm vào Thuẫn thì sao?”, và từ đó, Mâu

lối đá của VNF đạt tới độ tinh xảo và điêu luyện

Thuẫn ra đời.

của tấn công, các hướng bóng luôn mở và đa
dạng, rất khó để nắm bắt.

▌Sớm thôi, chúng ta sẽ có dịp được chứng kiến
một ví dụ cụ thể cho tình huống ấy ở loạt trận

▌Cái Thuẫn, chắn được mọi binh khí có thể coi

tiếp theo, khi CLB Crimson Phoenix có chuyến

như hàng thủ của CPX, mang trên mình chiếc

FIFAVN.ORG
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áo thiên thanh, ra quân với

vệ mất bình tĩnh, khiến các thủ môn ôm hận.

những cái tên kinh điển như:
Fabio Cannavaro và Leonar-

Chúng ta đã từng được chứng kiến một trận Tứ Kết Euro 2008

do Bonucci đứng giữa, Paolo

kinh điển, khi Italia đụng độ với Tây Ban Nha, và 2 đại diện: 1

Maldini và Giorgio Chiellini 2

của tấn công, 1 của phòng ngự đã trình diễn những đặc sản

hành lang, chắn ngay phía trên

lên đến tầm siêu đẳng của họ: TBN chơi với lối đá hào hoa, tự

người nhện Francesco Toldo,

do, đầy cảm xúc, còn Ý, họ chơi với tinh thần sắt thép, mạnh

có thể nói bức tường này luôn
khiến cho mọi hàng công phải
ngao ngán, và màn trình diễn
xuất thần của họ trong 2 trận
đấu với BVN đã chứng minh
rất rõ: Phòng thủ chắc cũng
có thể mang đến cho người ta
điểm số và danh hiệu.
▌Nhưng nếu chỉ nói đến đây,
có lẽ chúng ta cho rằng ở
những mặt đối lập, họ không
có đủ khả năng bù đắp cho
nhau, cụ thể hơn là hàng thủ
của VnF, và hàng công của
CPX?!
▌Nếu đánh giá đơn giản vậy,
tất cả các đội bóng sẽ phải trả
một cái giá rất đắt!
▌Bên phía VnFriends, hàng thủ
của họ được bao bởi Cyentruk,
Holyknight ngay phía trên thủ
thành Tuấn Na, một hàng thủ
làm cho bao nhiêu tiền đạo
phải khóc, bao nhiêu đội bóng
phải sụp đổ, và đổi lại ở Crimson Phoenix, hàng công của
họ là những mũi nhọn như
Filippo Inzaghi, Francesco Totti,
Berradi và Mauro Camoranesi,
một hàng công khiến các hậu
FIFAVN.ORG

mẽ, đầy bản lĩnh, trên sân cỏ 				

hôm đó, nghệ

thuật đã lên ngôi, nghệ thuật 				

của tấn công,

		

và nghệ thuật 		

của phòng ngự!

			
		▌Mâu đâm vào 		

Thuẫn, Mâu có đâm thủng

		

cong, và Thuẫn có đỡ

thì Mâu cũng		

được thì Thuẫn cũng méo,

nhưng dù cả hai đều chịu hư

hại, chúng ta cũng biết sẽ chỉ có một kẻ rời đi với tư cách người
chiến thắng, và đó là Mâu, hay Thuẫn? VNF hay CPX, chỉ có
thời gian mới có câu trả lời!
▌VnFriends vs Crimson Phoenix - Kẻ thống lĩnh ngôi đầu - Trực
tiếp trên FIFAVN sau Tết Nguyên Đán.
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be a goalkeeper

lên ngôi

Đ

ược EA SPORTS giới
thiệu trong phiên bản
FIFA 12 - chế độ chơi
BE A GOALKEEPER mang lại
một trải nghiệm mới trên sân
cho những ai yêu thích vị trí
thủ môn, đây cũng là mãnh
ghép hoàn hảo cho chế độ
chơi PRO CLUBS.
▌Giờ đây, 11vs11 không còn
là điều quá xa vời nữa, khi
mà thủ môn, đã trở thành
một phần không-thể-thiếu và
hết-sức-quan-trọng trong mỗi

FIFAVN.ORG

trận đấu seasons hoặc giải
đấu. Một hàng tiền đạo sắc
bén, một hàng tiền vệ tinh tế,
một hàng hậu vệ vững chắc,
những chỉ một thủ môn quả
cảm là ngọn lửa thần truyền
cảm hứng cho cả tập thể.
▌Dù trên sân, vui buồn lẫn
lộn, không được vẫy vùng,
nhưng chỉ vài pha bay người
bắt bóng, một cú soạt chân
đúng lúc và niềm vui chiến
thắng vỡ òa, lúc đó mới thấy
- tình đoàn kết trong PRO

CLUBS là trải nghiệm không
thể nào quên được !
▌Với việc Trẻ Trâu của Boss
United và Apccyl của BrotherhoodVN đã có trận debut
ở vị trí thủ môn, cả 5 đội
tham dự giải lần này đều đã
có sự xuất hiện của các thủ
môn. Điều này sẽ giúp tăng
sự kịch tính ở các trận đấu
và tạo điều kiện phát triển
mode chơi GK khá thú vị ở
FIFA.
		▌MonkeyDragon
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