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FIFAVN.ORG và TẠP CHÍ FIFAVN PRO CLUBS CHAMPIONS LEAGUE, 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.
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STUBHUB CENTER (la galaxy)
Thành phố “carson” - “xứ giãy chết”
Sức chứa: 27,000 chỗ ngồi
Năm khánh thành: 2003
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Tuần hai sự cố nhiều vô hạn.
Chỉ bởi server lỗi tràn lan.

Nhiều trận phải dời ngày đấu khác,
Hoặc search season thật bất an.

Người thì chửi đổng, người than trách:
“Hút máu như kinh, đách update.”
Bỗng nhiên game up liền hai patch.

Hết lỗi rồi, lại mượt như bay

Tuần thi đấu thứ hai quả thật là một tuần thi đấu bão táp của FPCL. Đáng tiếc là cơn bão này 
không tới từ những trận cầu sôi nổi và những bàn thắng đẹp mắt, mặc dù hai điều này không 
hề thiếu. Điểm sáng về sự cống hiến và chất lượng của các đội bóng đã bị áng mây đen mang 
tên Bug Game che mờ. EA server liên tục bị các lỗi về kết nối trong chế độ Pro Clubs khiến cho 
các trận đấu không thể diễn ra đúng lịch. Một số đội bóng phải dùng hạ sách là hễ gặp nhau ở 
league (mục leo rank) thì bem luôn. Điều này đã khiến cho nhiều cầu thủ ức chế và tạo ra sự hiểu 
lầm đáng tiếc giữa các đội bóng. Thậm chí đến khi số tạp chí này được ra mắt, trận lượt về giữa 
VnFriends và Lion Heart vẫn chưa được tổ chức. Rất may là sau hai đợt update thì các lỗi game 
này đã được khắc phục. Mong là sẽ không có thêm lỗi khác phát sinh về sau.

Bỏ qua điều không hay về chất lượng server, chúng ta đã có một tuần thi đấu bội thu bàn thắng. 
VNTrym đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai trận toàn thắng trước Sharkzz. VnFriends 
tuy vẫn nối dài mạch toàn thắng nhưng vì đá thiếu một trận nên tạm xếp thứ hai. Tiếp theo 
là Eternity với 9 điểm. Bốn vị trí tiếp theo lần lượt là Young Buffalo, Sharkzz, Lion Heart và 
BrotherhoodVN. Mỗi vị trí chỉ hơn kém nhau 1 điểm. Golden Stars vẫn đứng chót khi chưa giành 
được điểm nào.

Bởi vì lịch thi đấu bị xáo trộn nên chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc thông tin của từng cặp đấu chứ 
không phải theo ngày thi đấu.
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TỔNG HỢP VÒNG 2

Với màn trình diễn của hai đội ở tuần thi đấu 
đầu tiên, không ai ngờ VNTrym lại đánh tennis 
(6-0) trước Sharkzz ttrong trận lượt đi này. Tuy 
nhiên, với những khán giả theo dõi live stream 
từ đầu, đây lại là một kết quả dễ hiểu. Mệt 
mỏi trước việc liên tục bị mất kết nối và phải 
chiều vợ, chăm con, phân nửa đội hình SKZ đã 
không thể bước vào trận đấu này. Sau đó họ 
còn bị văng thêm hai thành viên khiến cho 3 
Cá Mập phải đối đầu với 9 Trym Việt. Một ca 
quá khó cho mọi đội bóng trong chế độ Pro 
Clubs.
Bước vào trận lượt về, Sharkzz đã cho chúng 
ta thấy họ nguy hiểm đến thế nào khi có lực 
lượng nhân sự tốt hơn. 7 người SKZ liên tục dồn 
ép 9 người của VNT về phần sân nhà nhờ sự 

cơ động của Riodinho là Doflamingo. Bộ đôi 
này cũng rất tích cực dồn bóng vào trung lộ 
cho chân sút đang lên Skywalker khiến hàng 
thủ VNTrym liên tục chao đảo. Tuy nhiên, một 
điểm mạnh của VNT tại giải lần này đó là bản 
lĩnh và khả năng tung cú đấm quyết định 
rất tốt. Phút 30, sau những pha chuyền bóng 
ngắn và nhanh lên tuyến trên của đồng đội, 
Cao đã tung cú sút chéo góc vào góc xa làm 
bó tay thủ môn của SKZ. Kể từ lúc này, thế trận 
trở nên cân bằng hơn cho VNTrym. Đến phút 
56, họ nhân đôi cách biệt sau một pha phản 
công nhanh. Sharkzz có bàn thắng rút tỉ số 
xuống còn 2-1 ở phút 84 nhờ công Skywalker 
với một màn phối hợp rất đẹp mắt. Đây cũng 
là kết quả cuối cùng của trận đấu.

6 - 0
2 - 1

VIET NAM TRYM
VNT_Florenzi x2, VNT_Denkit x2, VNT_Haye
VNT_Madsheep, VNT_HTung, VNT_Cao, 

Skywalker
SHARKZZ

VNTRYM
VS
SHARKZZ
CÁ MẬP 
BẤT LỢI VỀ 
NHÂN SỰ.
TRYM VIỆT 
TIẾP TỤC
BAY CAO.
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TỔNG HỢP VÒNG 2

Sau khi gây thất vọng ở tuần trước, 
BrotherhoodVN bước vào trận lượt đi này 

với quyết tâm rất lớn. Họ thể hiện điều đó qua 
việc dâng lên pressing ngay từ đầu. Lối đá áp 
sát trên khắp mặt sân này khiến cho các cầu 
thủ Young Buffalo tỏ ra bị cóng. Hậu quả là 
đội trưởng SuppaMan của họ đã phải nhận 
thẻ đỏ sau pha vào bóng từ phía sau không 
cần thiết. Tưởng như các cầu thủ YBF sẽ sụp 
đổ sau tình huống này nhưng BVN lại thể hiện 
lối tấn công vô cùng bế tắc y hệt trận lượt về 
gặp SKZ. Kết quả là huynh đệ hội đành chấp 
nhận bị cầm hòa 0 bàn thắng dù dồn ép đối 
thủ suốt cả trận.
Chỉ kiếm được 2 điểm sau 3 trận, các cầu thủ 
BrotherhoodVN biết họ không còn đường lùi 

nên càng gia tăng sức ép hơn nữa. Và khi 
hàng công không thể hoàn thành nhiệm vụ thì 
hàng thủ của họ đã lên tiếng. Trong một lần 
lên tham gia tấn công, hậu vệ cánh trái Rosé 
Blink tạt bóng cực kỳ khó chịu khiến BinRuan 
bên phía Young Buffalo lúng túng đánh đầu 
phản lưới. Tưởng như bàn thắng này sẽ mở ra 
thế trận dễ chịu cho BVN, thế nhưng những 
điểm yếu cố hữu khiến họ phải nhận trái 
đắng. Đầu tiên là tình huống bị phản công 
quen thuộc sau phạt góc đặt trung vệ Com 
vào thế phạm lỗi ngu ngốc dẫn đến penalty. 
Tiếp theo là lỗi vị trí của hậu vệ phải vào cuối 
trận giúp YBF lội ngược dòng đầy ngoạn mục. 
Nhưng không thể không khen ngợi sự quả 
cảm của Young Buffalo.

0 - 0
1 - 2

BROTHERHOODVN
BinRuan (OG) SuppaMan, Mama_gank

YOUNG BUFFALO UNITED FC

BROTHERHOODVN VS YOUNG BUFFALO
HUYNH ĐỆ HỘI BẾ TẮC | TRÂU TRẺ HỒI SINH BẤT NGỜ.
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TỔNG HỢP VÒNG 2

Sau mùa giải FIFA 17 đầy thất vọng, VnFriends đã trở lại vô cùng ấn tượng ở giải kỳ này. Tiếp 
nối hai trận thắng đậm tân binh Golden Stars, họ tiếp tục thể hiện phong độ khủng khiếp 

bằng màn hủy diệt Lion Heart - đội bóng có lối đá rất khó chịu trước các ứng cử viên vô địch - 
với tỉ số 8-3. 

Người thi đấu nổi bật nhất trong màn trình diễn này là tiền đạo Quang Giao với cú poker đầu 
tiên của giải đấu. Bên phía Lion Heart, Nguyen Thanh Dat cũng cho thấy anh quả là một tiền 
đạo cực kỳ đáng gờm khi ghi một hattrick cho riêng mình.

Tuy nhiên thẻ đỏ của Nistelrooy càng tô đậm thêm thất bại này của LHF. Nhưng không thể loại 
trừ khả năng họ có thể tạo ra một kết quả bất ngờ trong trận lượt về nhờ vào khoảng nghỉ quý 
giá giữa hai lượt trận.

8 - 3
x - x

VNFRIENDS
Giaodinh x4, Online x2
Phương Tín x1, KunKun x1

ThanhDat x3
LION HEART FC

VNFRIENDS VS LION HEART
TRẬN CẦU ĐIÊN RỒ VỚI 11 BÀN THẮNG.
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TỔNG HỢP VÒNG 2Trận đấu đầu tiên giữa hai đội được bắt 
đầu với tốc độ khá cao. Tuy nhiên bóng 

chủ yếu lăn trên phần sân của Golden Stars. 
Khả năng áp sát nhanh cùng cự ly đội hình 
hợp lý của Eternity khiến Golden Stars rất 
hiếm khi lên được quá nửa sân. Bàn mở tỉ 
số của ETE đến từ lối đá như vậy. Azkaban 
cướp banh ở vòng tròn giữa sân, sau vài 
đường chuyền thì bóng đã nằm gọn trong 
lưới GSS. Cầu thủ này thi đấu khá nổi bật 
và cũng chính anh nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 
34. Bước sang hiệp hai, thế trận không có 
nhiều thay đổi. Khoảng cách được nới rộng 
lên thành 3 bàn ngay từ phút 49. Kịch bản 
của thắng này không khác mấy so với bàn 
mở tỉ số. Golden Stars sau đó tìm được bàn 
thắng danh dự nhờ vào nỗ lực cắt banh và 
solo qua 2 hậu vệ của Quang Thai trước khi 
chuyền ngang để tân binh nct248 dễ dàng 
đệm bóng vào lưới trống. Eternity không hề 
nào núng mà tiếp tục nâng tỉ số lên 4-1 rồi 
chốt hạ trận đấu với cách biệt 4 bàn.

Trận lượt về diễn ra với thế trận sáng sủa 
hơn một chút cho Golden Stars. Họ phối 
hợp mạch lạc hơn và tạo được tình huống 
nguy hiểm từ rất sớm. Nhưng có vẻ như đây 
chỉ là cái bẫy của Eternity vì vừa sau pha 
bóng đó thì tiền đạo BinYh đã mở tỉ số trận 
đấu bằng một pha chạy chỗ thông minh 
rồi dứt điểm chéo góc. Phút 33, lại là BinYh tì 
đè rất khôn ngoan trước khi xoay người sút 
bóng vào góc gần nâng tỉ số lên 2-0. Chưa 
dừng lại ở đó, kết thúc hiệp một, khoảng 
cách đã là 3 bàn cho Eternity. Hiệp hai vẫn 
là một hiệp đấu nhàn hạ cho đội mạnh 
hơn. Họ chiếm ưu thế hoàn toàn và dễ 
dàng ghi thêm 2 bàn nhờ đối thủ đánh đầu 
phản lưới và bàn thắng thứ hai của Steve. 
Chiến thắng hoàn 
toàn thuyết phục 
này đưa Eternity lọt 
vào top 3 đội dẫn 
đầu bảng sau tuần 
đấu thứ hai.

5 - 1
5 - 0

ETERNITY
Azkaban, BinYh x2, Nhu LoLz, ToiDepTrai
Steve x2, BinYh x2, Stejn (OG)

THANH NGUYEN
GOLDEN STARS

ETERNITY VS GOLDEN STARS: 
ETE HOÀN TOÀN ÁP ĐẢO. 

GSS CHƯA KHỞI SẮC.
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NHÂN VẬT PRO CLUBS

PHUONG
TINORIGIN ID: Phuongtin
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NHÂN VẬT PRO CLUBS

PHUONG
TINORIGIN ID: Phuongtin

Nhân vật tuần này tiếp tục là 1 tân binh 
của cộng đồng FIFAVN Pro Clubs, tiền vệ 
PhuongTin đến từ VnFriends. Với phong độ 
xuất thần cùng VnFriends (toàn thắng từ 
đầu giải), chắc chắn PhuongTin sẽ có nhiều 
điều để chia sẻ về bí quyết và chiến thuật 
của đội nhà.

Xin chào PhuongTin. Cảm ơn bạn đã nhận lời 
làm nhân vật phỏng vấn của tạp chí FPCL tuần 
này.

1. Đầu tiên bạn có thể giới thiệu sơ qua về 
bản thân được không? (Tên tuổi, nơi ở, nghề 
nghiệp, năm bắt đầu chơi FIFA)

Xin chào tạp chí FPCL, mình tên thật là Trần 
Nguyễn Phương Tín đang sinh sống và làm việc 
tại Sài Gòn, hiện tại thì mình đang là DJ (Disc 
Jockey - chà đĩa dạo)

Mình biết đến FIFA đã lâu nhưng bắt đầu thích 
và chơi từ FIFA 12, quãng thời gian đó mình 
còn đi học nên chỉ chơi các mode offline thôi 
chứ chưa mua game, đến bây giờ thì mới đường 
đường chính chính công khai tình cảm với em 
nó được )

2. Cơ duyên đã đưa bạn gia nhập VnFriends, 
1 trong những Pro Clubs giàu truyền thống 
và thành tích nhất cộng đồng ?

Mình đến với VnFriends là một sự tình cờ, ban 
đầu mình là một newbie rơi rớt vô khu tuyển 
quân của Pro Clubs VN, suy nghĩ chỉ tham gia 
cho vui thôi và VnFriends là đội duy nhất có ý 
rủ mình vào team, sau vài trận mây mưa, test 
các kiểu thì cảm thấy rất hợp gu nên là mình 
chính thức gia nhập VnFriends.

3. VnFriends luôn được đánh giá là một 
team có hàng tiền vệ cực mạnh với nhiều 
ngôi sao. Bạn nghĩ gì khi mình đã chiếm 
được 1 suất đá chính ở hàng tiền vệ dù mới 
chỉ là tân binh, bên cạnh các ngôi sao khác 
như Teekay và KunKun?

Mình không nghĩ khi gia nhập team mình lại 
có được suất đá chính ở vị trí sở trường (CM), 
trong giai đoạn train cùng team mình chơi ở 
hành lang cánh phải (RM), với những trận đấu 
thử nghiệm đội hình cũng như học hỏi ở các 
đàn anh Teekay và KunKun, mình cũng được tin 
tưởng và đưa về trung tâm, vì vậy có được vị trí 
này 1 phần là năng lực của mình nhưng không 
thể nào thiếu các đàn anh.

4. VnFriends đã có 1 mùa giải 2016-2017 
khá bết bát. Ở mùa giải năm nay, team bạn 
đã có những điều chỉnh như thế nào để khôi 
phục lại uy thế của 1 top team ?

Năm nay VnFriends chỉ có thêm 2 sự bổ sung 
cho tuyến tiền vệ và trung vệ, nhìn chung đội 
không có nhiều thay đổi ở nhân sự mà chỉ cải 
thiện những sai lầm của các tuyến thay cho 
mùa giải trước, tự bản thân mình cảm thấy 
VnFriends đang như là một Manchester United 
của FIFAVN vậy.

5. Qua 3 trận đấu đầu tiên, VnFriends đã thể 
hiện 1 phong độ huỷ diệt với 3 trận toàn 
thắng và ghi tới 16 bàn. Liệu màn khởi động 
này đã đúng như những tính toán ban đầu 
của cả team ?
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Cả team vẫn đang cố gắng cống hiến và thi 
đấu hết sức mình, 3 trận vừa qua vẫn chưa nói 
được gì cho cả mùa giải nhưng nhìn chung mọi 
người đều đang thi đấu rất tốt, với 3 trận thắng 
này là một bước đệm lớn để mọi người có được 
phong độ tốt nhất ở giai đoạn đầu mùa giải.

6. Trong 1 tập thể toàn sao của VnFriends, 
ai sẽ là người cầm trịch lối chơi cũng như 
đưa ra chỉ đạo chung cho toàn đội để kết 
nối các thành viên? Bạn đánh giá đội trưởng 
KunKun như thế nào?

Đối với VnFriends, anh Mad luôn là nguời đề 
bạt đội hình cũng như lối đá chung của cả team 
vì anh có kinh nghiệm dẫn dắt qua nhiều mùa, 
ngoài ra tất cả mọi người đều có thể ý kiến 
và đề bạc để có những lựa chọn tốt nhất cho 
team. Còn về captain KunKun, cảm ơn Kun vì 
lúc nào cũng thay mặt đại diện team phổ biến 
các thông tin về giải đấu từ Ban Tổ Chức, Kun là 
một người vui vẻ, hòa đồng, một người anh tận 
tình mặc dù làm gì cũng bị anh em blame.

7. Bạn đánh giá các đối thủ sắp tới của 
VnFriends như thế nào ?

Ở các đối thủ sắp tới đối với mình đội nào cũng 
đáng lo ngại cả vì màn trình diễn ở 2 ngày đầu 
đã có nhiều diễn biến bất ngờ giữa các top 
team với nhau, mặc dù đã đối đầu ở Division 
nhưng khi vào giải họ sẽ biết được đối thủ của 
họ là ai và chuẩn bị kĩ lưỡng hơn khi tiếp đón ở 
sân nhà. Chúc may mắn Trâu và Cá Mập khi gặp 
“Siêu Sao” nhé !

8. Ở giải lần này, theo bạn công tác tổ chức 
của Ban Tổ Chức như thế nào? Bạn có góp ý 
gì để nâng cao chất lượng của các giải đấu ?

Công tác tổ chức giải của Ban Tổ Chức làm mình 
khá bất ngờ vì chưa bao giờ mình chơi game mà 
lại mang tính chuyên nghiệp đến như vậy, điều 
đáng buồn là lượng người tham gia và theo dõi 
Pro Clubs còn khá ít và trục trặc về kết nối của 

EA và các nhà mạng vẫn là vấn đề 
muôn thuở của người chơi Việt 
Nam, hi vọng một ngày nào đó 
mode Pro Clubs sẽ được nhiều 
người đón nhận hơn, chúc Ban Tổ 
Chức có 1 năm thành công rực rỡ 
với mùa giải 2017-2018.

Xin cảm ơn bạn về bài phỏng 
vấn. Chúc bạn và team Vn-
Friends sẽ thi đấu thành 
công trong các vòng đấu 
sắp tới.



SHARKZ VS. ETERNITY

Trải qua 1 tuần thi đấu khá vất vả với sự ức 
chế mang tên EA, đàn cá mập với khí thế hừng 
hực ở vòng 1 đã phải chào thua đàn trym Việt 
ở vòng 2 với 2 trận thua trắng. Tuy thua nhưng 
về mặt thế trận cũng như trình độ, Sharkz ko 
hề lép vế so với VN Trym, có chăng là do EA 
“quá mạnh” mà thôi. Hy vọng tuần này họ sẽ 
lấy lại bình tĩnh để đón tiếp Eternity, đội vừa 
có 2 trận thắng “nhẹ” trước những chú gà son 
Golden Stars. Nhận định về tương quan lực 
lượng thì có thể nói Eternity với GK Nguyen 
Thuong có lẽ vẫn sẽ được đánh giá cao hơn 
Sharkz với đội hình “rày đây mai đó” ko biết có 
tập trung đủ cho ngày đá giải hay không. Tuy 
nhiên phải nói thêm rằng, với độ quẩy lẫn quái 
chiêu trong khâu tấn công đến từ những cái tên 
quen thuộc như Yunlz, Han Solo và đặc biệt là 
đội trưởng Rioliz thì GK Nguyen Thuong chắc 
chắn sẽ phải dè chừng nếu ko muốn “vào bóng 
nhặt lưới” bất thình lình.

DỰ ĐOÁN:
SKZ 1 - 0 ETE
ETE 2 - 1 SKZ

YB UNITED F.C. VS. VN FRIENDS

VN Friends vẫn còn 1 trận chưa đá trước LHF 
tuy nhiên với màn hủy diệt 8-3 ở trận lượt đi, 
có thể thấy khả năng “quan hệ” của cặp đôi 
“Giao-Hợp” là khá đáng sợ ( hầu hết các bàn 
thắng của VNF là đánh thẳng vào trung lộ). 
Chắc chắn VNF rất mong chờ trận tái đấu này 
với YBF để lấy lại danh dự ở mùa trước. Ở phía 
ngược lại, đoàn quân trẻ trâu cũng có 1 kết quả 
khá khả quan trước BVN, nó giúp họ có được sự 
tự tin cần thiết trước trận chiến với VNF. Đây 
có lẽ là cặp đấu khó đoán nhất ở vòng 3 này 
khi mà VNF đang đủng đỉnh ở vị trí dẫn đầu 
còn YBF thì đang hừng hực khí thế sau khi vượt 
qua BVN ở vòng trước. Tuy nhiên, để tiếp tục 
làm nên chuyện trước VNF thì YBF phải còn nỗ 
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lực nhiều khi mà chiến thắng của họ có sự giúp 
sức không hề nhỏ của cầu thủ thứ 12 mang tên 
“may mắn”. 

DỰ ĐOÁN:
YBF 0 - 1 VNF
VNF 1 - 1 YBF

LION HEART VS. BROTHERHOOD VN

Vâng, ở tuần 1 thì tôi có đề cập đến cụm từ 
“con thú bị tổn thương” thì tuần này Sư tử đã 
gia nhập danh sách “tổn thương” sau khi để 
VNF bạo dâm ở trận lượt đi vòng 2. Như tác giả 
đã phân tích ở bài trước, LHF trước ETE đã để 
lộ ra một hàng phòng ngự khá thiếu chắc chắn 
và qua trận đấu với VNF, họ đã phải trả giá đắt 
khi thi đấu quá cởi mở với đối phương mà bỏ 
quên “phòng ngự”. Với điểm yếu chết người này, 
nếu LHF không có sự điều chỉnh kịp thời, có lẽ 
họ sẽ phải tiếp tục nhận quả đắng từ BVN. Về 
phần Brotherhood VN, họ đã thi đấu khá tốt 
trước YBF, tuy nhiên thần may mắn đã không 
gọi tên họ khi mà những pha dứt điểm của họ 
nếu không phải là xà ngang thì cũng là cột dọc. 
Chỉ có 2 điểm sau 2 vòng đấu, BVN chắc chắn 
rất muốn giành chiến thắng ở vòng 3 này để 
có thể quay trở lại với cuộc đua cho ngôi vương 
season 1.

DỰ ĐOÁN:
LHF 0 - 3 BVN
BVN 2 - 1 LHF

VN TRYM VS. GOLDEN STARS

Cho đến lúc này thì GSS vẫn chưa có điểm nào 
sau 2 vòng đầu, có thể nói với nhân lực và kinh 
nghiệm có hạn của mình trong lần đầu tiên 
tham gia giải cộng với việc phải gặp 2 đối thủ 
khá xương là ETE và VNF thì việc trắng tay là 
điều khá bình thường. Ở vòng tiếp theo, người 
viết nghĩ tình thế cũng sẽ không khá khẩm hơn 
là mấy khi mà họ phải tiếp đón đàn trym Việt, 
dài to và hung hãn VNT. Florenzi Ngọc Anh với 
sự bạo dâm của mình là nỗi khiếp đả của cả 
FIFAVN chứ ko riêng gì những đội bóng đối thủ. 
Ngoài ra thì việc vừa hấp diêm SKZ ở vòng 2, 
và phải chỉ tiếp đón 1 GSS non trẻ, VNT chắc 
chắn sẽ đặt mục tiêu dành trọn 6 điểm để
củng cố chắc chắn hơn vị trí đầu bảng mà mình 
đang nắm giữ.

DỰ ĐOÁN:
VNT 3 - 0 GSS
GSS 1 - 3 VNT
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