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ĐIỂM TIN VÒNG 5 Vòng  5 giải Pro FIFA-
VN Pro Clubs Champions 
2015 - 2016 đã đi qua 

với những kết quả đầy khả quan 
nhưng không kém phần bất ngờ. 
Cả 4 đội bóng tiếp tục sự thể hiện 
phong độ khó lường ở giải đấu 
năm nay.

TRONG  TRẬN ĐẤU SỚM 
diễn ra vào đêm Thứ Ba-ngày 23/2/2016, Boss Utd đã 
có chiến thắng ấn tượng khi đè bẹp  một trong những ứng 
viên vô địch của giải là Crimson Phoenix (CPX). Dường 
như quãng thời gian nghỉ Tết giữa mùa giải cộng với việc 
không phải thi đấu vòng đấu trước thực sự là quãng thời 
gian “vàng”  đã giúp cho các cầu thủ Boss Utd có sự chuẩn 
bị rất kĩ càng về thể lực  cũng như về mặt chiến thuật khi 
tiếp đón CPX trên sân nhà. Bằng chứng là sau trận khởi 
đầu có phần giằng co khi CPX thể hiện rằng không phải 
ngẫu nhiên mà họ đã giành chiến thắng trước đương kim 
vô địch của giải đấu VnFriends ở vòng đấu thứ 4 với một 
lối chơi quen thuộc phòng ngự chặt – kiểm soát bóng, đã 
gây khó khăn cho Florenzi (Montella) và các đồng đội tìm 
đường  vào mành lưới của Toldo. Trận đấu kết thúc với tỷ 
số hòa với 2 bàn thắng được chia đều cho 2 đội trong đó 
CPX có lợi thế lớn khi đã ghi bàn trên sân khách (Boss Utd 
1-1 CPX, người ghi bàn là Motella và Army).

SAU TRẬN LƯỢT ĐI có phần thăm dò, Crimson Phoe-
nix nhập cuộc với lợi thế chỉ cần hòa không bàn thắng là 
giành trọn 3 điểm thì Boss Utd với tình thế bắt buộc phải 
ghi bàn. Các cầu thủ Boss Utd đã đẩy cao đội hình sang 
phần sân đội bạn trong khi CPX tổ chức phòng ngự có tổ 
chức, rình rập chờ cơ hội dứt điểm trận đấu. Boss Utd mở 
tỷ số với pha lập công của tiền vệ Pilotage87 “Tau De”  tuy 
nhiên không lâu sau đó Linhdc đưa trận đấu về vạch xuất 
phát khi gỡ hòa 1-1 cho CPX sau pha kiến tạo của Light-
shaman. Tuy nhiên với sự tỏa sáng xuất sắc và kịp thời của 
tiền đạo chủ lực RKT (lập cú đúp) cùng sự phối hợp ăn ý 
từ 2 đồng đội chạy cánh kĩ thuật là Trẻ Trâu và Montella”-
Florenzi”, hàng công của Boss Utd đã khoan thủng  một 
trong những hàng phòng ngự xuất sắc của giải đấu tới 3 
bàn thắng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn  gián tiếp 
làm cho các cầu thủ CPX nhanh chóng bị mất tinh thần  
góp phần giúp Boss Utd giữ lại 3 điểm thành công trên sân 
nhà.

MỘT MÀN TRỞ LẠI quá đỗi ấn tượng của đoàn quân 
Boss Utd qua đó giúp giải đấu quay trở lại sự kịch tính, 
cạnh tranh khốc liệt vốn có của nó.

- TAKASHI (MYANMAR) -
 

bản lĩnh
boss
united 

Bàn thắng:
Boss United: montella8504, Arkeiti, Young 
Buffalo, Pilotage87
Crimson Phoenix: linhdc, Army_Young

5 - 2
M1: 1 - 1
M2: 4 - 1

ĐIỂM TIN VÒNG 5 Sau vòng đấu thứ 4 có phần 
chuệch choạc và để thua 
trước Crimson Phoenix, 

VnFriends với đội hình đầy đủ 
các cầu thủ tốt nhất của mình 
đã tìm lại mạch chiến thắng 
khi đè bẹp các cầu thủ Broth-

erhoodVN đang hừng hực khí thế sau 2 chuỗi trận toàn 
thắng với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.

TRẬN ĐẤU LƯỢT ĐI trong khi các cổ động viên trên 
khán đài chưa kịp ngồi ấm chỗ thì ở dưới sân tiền đạo 
Online19den24h của VnFriends đã ghi bàn sau pha chuyền 
bóng như đặt của đội trưởng Madkelele đã khiến các cầu 
thủ BVN và các cổ động viên của 2 đội thực sự ngỡ ngàng, 
lợi thế lớn về mặt tâm lý được VnF tạo ra, bàn thắng cũng 
đánh dấu sự trở lại không thể tốt hơn của chân sút VnF 
sau khi anh buộc phải ngồi ngoài vòng đấu trước do bận 
việc cá nhân. Trái ngược đội hình hùng hậu bên VnFriends, 
BrotherhoodVN nhập cuộc thiếu vắng tới 3 vị trí ở hàng 
tiền vệ, cộng với việc tâm lý bị cóng khi thủng lưới từ quá 
sớm, Riologiz và đồng đội trên hàng công đã không có sự 
phản kháng đáng kể nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-2 
(Arjka –VnF ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 2).

SAU TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN với thế trận 1 chiều nghiêng 
về VnFriends, BVN đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn 
thắng. Vẫn dựa vào những pha ban bật ăn ý giữa bộ ba 
Riologiz-Teekay-DrakHT trên hàng công, BrotherhoodVN 
đã có bàn mở tỷ số do công của Riologiz sau một đường 
chuyền chính xác của Teekay, hi vọng có điểm của BVN 
được nhen nhóm trở lại. Tuy nhiên trong một ngày thăng 
hoa, KunKunP đã không cho các cầu thủ BVN ra về với dù 
chỉ 1 điểm sau khi tự mình lập siêu phẩm bằng một cú sút 
phạt ở khoảng cách 35-37m không thể cản phá (bàn thắng 
này được đề cử giải thưởng Pukas- Bàn thắng đẹp nhất 
giải đấu của FIFAVN Pro Clubs Champions 2015-2016 
năm nay) và cũng chính anh là người kết thúc trận đấu sau 
pha kiến tạo của đồng đội Mu_onlove. Qua đó giúp VnF 
trở lại ngôi đầu một cách hết sức thuyết phục,  BVN bị 
Boss Utd vươn lên chiếm vị trí thứ 3 với cùng được 6 điểm 
nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

đẳng cấp
vnfriends

Bàn thắng:
VnFriends: Online19den24h, Arjka, 
KunKunP
BrotherhoodVN: Rioliogiz

4 - 1
M1: 2 - 0
M2: 2 - 1
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BÀN THẮNG PHI DIỆU !

VNFRIENDS luôn có 
những cá nhân xuất 
sắc xuất hiện đúng 

thời điểm ! KunKun_P là 
một trong số cầu thủ như 
vậy ! Cú knuckle freekick 
kết hợp kỹ thuật của Ibra và 
Ronaldo đã khiến thủ môn 
đội bạn trở thành vai phụ 
của siêu phẩm phi diệu này !

Trước trận đấu, không ai 
biết anh là ai ? Và sau 
trận đấu, mọi người lại 

tìm kiếm và đặt dấu hỏi cho 
cái tên mới “Tau Dê” - Anh 
Là Ai ?

TRƯỚC GIẢI ĐẤU NÀY 
trong sơ đồ sắp xếp đội hình 
của HLV Boss United | Arkeiti, 
“Tau Dê” - Nguyễn Xuân 
Pilotage87 Hải đóng vai trò 
hộ công, một CDM càn quét, 
một Gattuso thi đấu thông 
minh và bản lĩnh. Nhưng 
trong trận đấu vừa rồi, sự 
thay đổi chiến thuật, đưa anh 
từ CDM sang RW, và như 
một con sáo sổ lồng, những 
cú quẩy cánh, tung cánh, đảo 
cánh... đã làm cho hậu vệ đội 
bạn phải mướt mồ hôi.

BÀN THẮNG QUAN 
TRỌNG vào lưới Crimson 
Phoenix càng làm dấu ấn RW 
mới của Boss United thêm 
sâu đậm, cũng như một lời 
cảm ơn đến Chúa Tể Hội 

Đồng Quản Trị Kiêm Trưởng 
Ban Hội Chứng Cuồng Râm 
Ken Tê Lờ Sục Ki (KenTsu-
ki) và anh em hội đồng râm 
Boss United, đồng thời khẳng 
định “TAU DÊ” - tức là “xa xa 

tau ra để tau dê banh”

GIẢI ĐẤU NÀO CŨNG 
có những cá nhân vươn lên 
khẳng định tài năng. Còn quá 
sớm và chúng ta mong muốn 
sự tỏa sáng hơn nữa của “Tau 
Dê”, xem cách anh “dê banh” 
lồng lộn như thế nào ?“tau dê”

anh là ai ?

* Vui lòng xem file PDF với Adobe Acrobat X để xem được video.

kết quả vòng đấu thứ 5

5 - 2BOss united CRIMSON PHOENIX

4 - 1vnfriends brotherhoodvn

# Teams P W L D F/A Pts
1 VnFriends 5 4 1 0 18:9 12

2 Crimson Phoenix 5 3 2 0 10:12 9

3 Boss United 5 2 3 0 11:10 6

4 BrotherhoodVN 5 2 3 0 10:13 6

5 Darkness Heroes 4 1 3 0 7:12 3
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Các chàng trai Vn-
Friends đang tràn 
trề hi vọng vào 

chức vô địch Pro Club Champions lần thứ hai tại FIFAVN 
Pro Clubs Champions 2015-2016. Đội bóng của Madkelele 
cùng các đồng đội đang hoàn thiện kĩ năng đến đáng sợ 
qua từng trận đấu của giải năm nay. Bên cạnh những 
màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ, những con số 
thống kê cũng cho thấy, VnFriends hoàn toàn có thể 
bước lên bục vinh quang vào tháng 3 năm 2016.

MUỐN ĐÁ GÌ THÌ ĐÁ, một đội bóng 
muốn vô địch trước tiên phải hội tụ 
đầy đủ sức mạnh đồng đều, duy trì 
một phong độ ổn định và sở hữu 
nhiều cá nhân kiệt xuất để vượt 
qua các thời khắc khó khăn. Và 
VnFriends đang là một đội bóng 
như thế.

HÀNG CÔNG THỰC SỰ 
là một vũ khí lợi hại của đội 
bóng. Mùa giải 2015/2016 năm nay 
chứng kiến sự thăng hoa của bộ đôi 
tiền đạo Online19den24h và Arjka. 
Một người là mẫu tiền đạo tốc độ, 
khéo léo và có khả năng dứt điểm 
đa dạng(Online), người còn lại 
có lối chơi kỹ thuật, khả năng 
kiến tạo và di chuyển thông 
minh. Online19den24h và 
Arjka thực sự chơi rất ăn ý, 
riêng một mình bộ đôi này 
tổng cộng đã nã vào lưới 
đối phương tới 13 bàn 
trên tổng số 18 bàn của 
VnFriends (hiệu suất 
rất cao 70%) tới thời 
điểm này trong đó 
đóng góp rất nhiều    

- TAKASHI | BROTHERHOODVN -

CHÂN   DUNG
NHÀ VÔ   ĐỊCH ?

   những bàn thắng giúp đội bóng giành   
    những điểm số quan trọng.

TRONG CÁC TRẬN ĐẤU đã qua, 
Madkelele và các đồng đội đang duy trì 
sự ổn định tuyệt vời khi đều nắm quyền 
kiểm soát thế trận. Trung bình mỗi trận 
VnFriends sở hữu hơn 51% tỷ lệ kiểm 
soát bóng. Bóng đá tuy có nhiều thay 
đổi về triết lý, song tỷ lệ chiến thắng 
thường thuộc về những đội kiểm soát 
bóng tốt hơn. Để tạo nên sự áp đảo về 
tỷ lệ kiểm soát bóng không thể không 
nhắc đến những cá nhân xuất sắc của 
hàng tiền vệ VnFriends với những cái tên 
như KunKunP, Kakashi_Kenta, 29Oct, 
Madkelele,…Hàng tiền vệ của VnFriends 
luôn thể hiện được điểm mạnh nhất của 
họ, đó là khả năng kiểm soát khu trung 
tuyến nhờ khả năng thu hồi, phân phối 
bóng và cầm trịch xuất sắc của nhạc 

trưởng 
Ka-
kashi_
Kenta. 
Các 
đồng 
đội ca 
ngợi 
Ka-
kashi_
Kenta 

dù bản thân anh là một bậc thầy của 
cách chơi bóng hiện đại và rất khác biệt. 
Kakashi_Kenta tạo ra một trục mà đội 
bóng có thể xoay quanh, một tiền vệ trụ, 
một mỏ neo đúng nghĩa. Anh chơi thoải 
mái và tự nhiên ở vị trí mà các đội bóng 
khác đã vật lộn một thời gian dài vẫn 
loay hoay không tìm được ai thích hợp. 
Cùng với sự tinh quái và lối di chuyển 
thông minh của 29Oct, thì khu trung 
tuyến của VnFriends thực sự quá mạnh. 
Ngoài ra, việc sở hữu một trong những 
cầu thủ có kĩ thuật cá nhân xuất sắc 
như KunKunP, luôn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ quấy phá hàng phòng ngự đối 
phương và tung ra những đường chuyền 
chính xác đến từng milimet cho hàng 
tiền đạo dứt điểm, và một đội trưởng với 
phong thái điềm tĩnh như Madkelele luôn 
tạo ấn tượng với những cú sút xa như 

búa bổ thì VnFriends có quá nhiều những 
lựa chọn cho các phương án tấn công 
của mình để kết liễu đối thủ.

HÀNG TIỀN VỆ HIỆU QUẢ cùng với 
hàng tiền đạo nhạy bén trước khung 
thành, không có gì là lạ khi VnFriends 
hiện là đội bóng đáng sợ nhất trong việc 
phá lưới đối phương, với 18 bàn tính tới 
thời điểm hiện tại (bỏ xa các đội đứng 
sau như Crimson Phoenix-10, Boss Unit-
ed-11, BrotherhoodVN-10 hay VNDark-
ness-7 bàn).

VNFRIENDS KHÔNG CHỈ BIẾT tấn 
công mà còn rất mạnh ở hàng thủ. 
Tuanna, H0lykn19ht, Cyentruk, 15xu hay 
MU_Onelove đều được xem như những 
tấm lá chắn khó xuyên phá nhất ở giải 
FIFAVN Pro Clubs Champions 2 mùa giải 
đã qua. Thực tế, Cyentruk và các đồng 
đội của mình đang là hàng thủ tốt nhất, 
chắc chắn nhất tại giải năm nay. Được ví 
von như cặp trung vệ thép nổi tiếng một 
thời Vidic-Ferdinand của MU, Cyentruk 
và H0lykn19ht với khả năng đọc tình 
huống nhanh nhạy, bọc lót rất kín kẽ đã 
chặn mọi hướng tấn công của hàng tiền 
đạo đối phương bảo vệ an toàn tuyệt 
đối mành lưới của thủ thành Tuanna. Với 
sự cơ động của 2 hậu vệ cánh 15xu và 
MU_Onelove, đội hình của VnFriends 
luôn có thêm các phương án để tấn công 
(MU_Onelove-anh cũng đã tạo cho mình 
dấu ấn với 2 pha kiến tạo ấn tượng) và 
chủ động trong phòng ngự. Theo số 

liệu thống kê cho thấy, hàng phòng ngự 
VnFriends mới để đối phương 9 lần bắn 
phá trúng khung thành từ đầu giải (trên 
tổng số 10 trận đã đấu), còn thủ thành 
Tuanna dẫn đầu với thành tích giữ sạch 
lưới, trung bình 0,9 bàn/ trận, một con 
số rất đáng nể. Điểm khác biệt giữa hàng 
thủ VnFriends và các đội bóng còn lại là 
khả năng đọc tình huống xuất sắc cũng 
như lối xử lý tinh quái, ra vào hợp lý của 
thủ thành Tuanna, anh đã cho thấy sự 
hòa nhập với các đồng đội rất nhanh 
đến kinh ngạc khi mới lần đầu gia nhập 
VnFriends mùa giải năm nay và thực sự 
đã tạo được sự an tâm cho các đồng đội 
của mình ở tuyến trên khi duy trì một 
phong độ ổn định.

VNFRIENDS LÀ ĐỘI BÓNG chơi tấn 
công nhiều nhất, hàng thủ chắc chắn 
nhất cho tới thời điểm này tại FIFAVN 
Pro Clubs Champions, bất cứ ai cũng 
phải khẳng định họ đang là một đội 
bóng xuất sắc, đồng đều ở cả 3 tuyến, 
sở hữu trong đội hình được xem như 
ngôi sao hàng đầu FIFAVN hiện tại. Khi 
trước mặt chỉ còn 3 vòng đấu, cùng với 
sự tự tin đã quay trở lại, trong khi  các 
đối thủ cạnh tranh trực tiếp như CPX 
hay ở dạng tiềm năng như Boss United, 
BrotherhoodVN đang tỏ ra sự hụt hơi, 
liệu các cầu thủ VnFriends có tận dụng 
được cơ hội này để bảo vệ thành công 
ngôi vương FIFA Pro Clubs Champion 
2015-2016 hay không ?
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Trả lời phỏng vấn sau thất bại khá bất ngờ 
của Crimson Phoenix trước Boss United, 

đội trưởng Locke cho biết các cầu thủ 
của đội anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn 

thể lực sau trận đấu với VnFriends tuần 
trước. Sự mệt mỏi khiến các cầu thủ CPX 
ít voice hơn trong trận đấu và khiến các 
tuyến thi đấu không liền mạch, dẫn đến 

thất bại trên.

CRIMSON PHOENIX

Sau khi cầu thủ Hodacduyminh bên 
phía Boss United nhận thẻ đỏ trong 
trận đấu với Crimson Phoenix, Boss 
United đã vươn lên dẫn đầu danh 
sách “Nhận thẻ đỏ” của giải. Ban lãnh 
đạo của Boss United cho biết họ gần 
như đã hết hy vọng đoạt danh hiệu 
Fair Play của giải.

BOSS UNITED

Trung vệ Supercow của BrotherhoodVN đã 
nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ phía 
đối thủ VnFriends sau trận đấu vừa qua. 
Supercow đã thi đấu khá xuất sắc, nhưng 
anh không thể gánh được hết cho đội vì 
đội trưởng Apccyl tạ quá nặng.

BROTHERHOODVN

Sau trận thua của BrotherhoodVN và 
Crimson Phoenix, đội phó GoA của VN 

Darkness cho biết cánh cửa vào trận 
chung kết của giải vẫn còn mở rộng cho 

đội của anh. Nhưng mỗi trận tiếp theo đều 
sẽ là một trận chung kết.

VN DARKNESS

TIN
BÊN
LỀ
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