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Crimson Phoenix
hạ gục
VnFriends BrotherhoodVN

bám đuổi
gắt gao



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

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
Cyentruk

Beckspham
H0lykn19ht

BIÊN TẬP NỘI DUNG:
H0lykn19ht

MonkeyDragon

TRÌNH BÀY:
MonkeyDragon

TẠP CHÍ BÊN LỀ GIẢI ĐẤU FIFAVN PRO CLUBS CHAMPIONS



CenturyLink Field
Thành phố SEATTLE - Mỹ
Sức chứa: 69,000 chỗ ngồi
Năm khánh thành: 2002



3 - 1
M1: 1 - 0

M2: 2 - 1
Bàn thắng:

BrotherhoodVN: Takashi, Rioliogiz

VN Darkness: FIFAvnCR7

BrotherhoodVN (BVN) gặp VN Darkness 
(VND) trong tình thế 2 đội đều cần điểm để 

bám đuổi nhóm đầu bảng.

Một ngày mà hàng công của BVN làm việc cực 
kì thiếu hiệu quả thì hàng tiền vệ của họ lại thi 
đấu xuất thần. Teekay101, Takashi là những 
cái tên ghi dấu ấn vào cả 2 chiến thắng của 
BVN trong 2 trận đấu. VND hoàn toàn mất thế 
trận cho BVN, họ chỉ có thể có 1 bàn gỡ ở trận 
2 nhờ công của FFvnCR7, nhưng đó là không 
đủ.

BrotherhoodVN có 2 chiến thắng liên tiếp sau 
khởi đầu không suôn sẻ, hiện tại họ đang có 
6 điểm, thua VnFriends và Crimson Phoenix 3 
điểm. VN Darkness và Boss United đứng cuối 
bảng với cùng 3 điểm.

BROTHERHOODVN
BÁM ĐUỔI
GẮT GAO !

 

H0lykn19ht

2 - 2
Bàn thắng:

VnFriends: Arjka, Kakashi_Kenta

Crimson Phoenix: Lightsaman, Army_Young

VnFriends (VnF) ra quân trên sân nhà 
gặp Crimson Phoenix (CPX) ở vòng 

cuối lượt đi của FIFAVN Pro Clubs Champi-
ons. Ở trận đầu tiên, Arjka và Kakashi_Ken-
ta đã ghi bàn giúp VnFriends chiến thắng. 
Tuy nhiên, Crimson Phoenix cũng đã kịp 
có được một bàn thắng lợi thế trên sân 
khách nhờ công của Lightshaman từ một 
pha phối hợp khá bài bản từ cánh phải. 

Ở trận thứ hai, CPX bất ngờ có bàn thắng 
từ ngay đầu trận bằng một cú sút xa 
không thể cản phá của Army_Young. 
Trong những phút còn lại, dù cố gắng 
nhưng VnF không thể áp đặt được lối chơi 
lên đội hình phòng thủ phản công khá 
chắc chắn của CPX và chấp nhận thua 
trận 2 với tỉ số 0-1.

Chung cuộc, VnFriends thất thủ ngay trên 
sân nhà trước Crimson Phoenix bởi luật 
bàn thắng sân khách.

CRIMSON PHOENIX
HẠ GỤC
VNFRIENDS

ĐIỂM TIN VÒNG 5
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Thủ môn Toros_Chel-
sea đã bất ngờ rời 

VN Darkness để chuyển 
tới đầu quân cho Boss 
United với bản hợp đồng 
2 năm. Hiện tại mức phí 
chuyển nhượng chưa 
được tiết lộ, nhưng nghe 
đồn là 1 gói ưu đãi vui 
chơi trong ngày tại Đại 
Lải Resort ở Vĩnh Phúc 
của ông bầu KenTsuki.

Để bù đắp cho vị trí 
thủ môn, VN Dark-

ness đưa NguyenThuong 
về vị trí GK và kí hợp 
đồng với cầu thủ phong-
tran92. VN Darkness có 
vẻ chưa kịp làm quen với 
sự thay đổi này, dẫn đến 
thất bại trước Brother-
hoodVN.

Jkdevil đã chính thức 
có mặt trong danh 

sách thi đấu của Crim-
son Phoenix. Được biết 
Jkdevil không thể tham 
dự giai đoạn đầu của 
mùa giải là do chậm trễ 
trong việc xin giấy phép 
lao động của ban lãnh 
đạo CPX. Sự củng cố lực 
lượng kịp thời này đã góp 
phần giúp CPX vượt qua 
VnFriends trong trận đấu 
tuần qua.

Theo tin tình báo trong 
phòng thay đồ của 

VnFriends, thì ban lãnh 
đạo của họ cố tình cất 
Online19den24h ở ngoài 
để khiến Crimson Phoe-
nix bất ngờ hòng không 
kịp đối phó. Tuy nhiên, 
CPX không những không 
bất ngờ mà còn khiến 
VnF nhận trái đắng.

TIN BÊN LỀ

# Teams P W L D F/A Pts

1 VnFriends 4 3 1 0 14:8 9

2 Crimson Phoenix 4 3 1 0 8:7 9

3 BrotherhoodVN 4 2 2 0 9:9 6
4 Boss United 4 1 3 0 6:8 3

5 Darkness Heroes 4 1 3 0 7:12 3
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