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Worldcup 2018 – Bàn ruồi trận Croatie-Angleterre ngày 11/7/2018 20g 

 

Úi cha, thêm một bất ngờ : Croatie đã thắng Anh tối nay 11/7/2018 và sẽ vào chung kết đụng 
Pháp trong giải Worldcup 2018. Trước trận đấu, ai cũng tiên đoán Anh sẽ thắng nhưng nào 
ngờ sự thật đã khác. Giấc mơ của Anh cũng tan vỡ (như giấc mơ của Bỉ), nhưng có điều khác 
là khi theo dõi trận đấu, ta thấy quả thật đội Croatie rất xứng đáng thắng trận. 

 

Đội hình 

Croatie :4-1-4-1      Anh : 3-1-4-2 

 

Hai đội có vẻ đặt nặng và bảo vệ khoảng giữa sân, Croatie trông cậy nhiều vào mũi dùi 
Modric và Mandzukic, đội Anh thì có 2 cầu thủ tấn công là Kane và Sterling (giống những 
trận trước).  Croatie là đội đã làm mọi người ngạc nhiên qua sự dai sức và ý chí phấn đấu cao 
độ. Nhớ lại trận Nga-Croatie cực kỳ hồi họp, Croatie bị dẫn 0-1, kết quả sau 120 phút là 2-2, 
phải đá penalty để phân thắng bại :  bàn tay trái ‘nhiệm mầu’  của thủ môn Croatie, và sau 
cùng Croatie thắng (xem bài bàn ruồi ngày 8/7/2018). 

Diễn tiến ngắn gọn trận đấu : 

Vào phút thứ 5, Kieran Trippier đã đá lọt lưới Croatie nhờ một cú phạt trực tiếp.  
Đội Anh dẫn 1-0. 

Đội Croatie vùng lên trong suốt hiệp 1, phút 31 đe dọa lưới của thủ môn Anh Pickford. Sang 
hiệp 2, phút 68, cầu thủ Perisic từ sau lưng cầu thủ Anh, nhảy lên, giơ chân trái thật cao, đá tạt 
về phía trái và lọt lưới, gỡ huề1-1. Theo một số ký giả đá banh, cú này có thể xem như cú đá 
tạt chân trái đẹp nhất của Worldcup 2018.  
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Cú đá tạt chân trái thật cao của Perisic 

Từ khi gỡ huề, đội Croatie vùng lên và tấn công tới tấp đội Anh. Phút 76, 80, 82, hàng phòng 
vệ của Anh lúng túng và hình như đội Anh không còn bình tĩnh và ý chí, trong khi, Croatie thì 
vô cùng sung sức, ‘chạy không biết mệt’ ! Sau 90 phút vẫn huề, đá 15 phút gia hạn, vẫn huề. 
Lần thứ 2 đá 15 phút nữa và phút 109, Mandzukic sút lọt lưới vì một sơ hở (có lẽ do thấm 
mệt) của đội Anh. Croatie thắng 2-1 và giữ luôn kết quả. Như vậy Croatie sẽ vào chung kết 
đụng Pháp ngày 15/7/2018 17g và Anh sẽ gặp lại Bỉ trong trận ‘chung kết nhỏ’, tranh hạng 
ba, ngày 14/7/2018 16g. Trước đây Anh đã đụng Bỉ trong trận vòng loại nhóm G và đã thua 
Bỉ 0-1. Như vậy ngày 14/7, có thể xem đây sẽ là trận phục thù của Anh đề giành hạng ba 
Worldcup 2018. 

Một vài ghi nhận bàn ruồi 

Đội Croatie, thêm một lần nữa đã làm thế giới kinh ngạc.Quả thật đội này có một sức dẻo dai, 
bền bỉ và nhất là một tinh thần phấn đấu vô cùng mãnh liệt. 

Bát kết : Trận Croatie-Đan Mạch : Croatie bị dẫn 0-1 ngay từ phút thứ 1 !! nhưng sau đó 
Croatie gỡ huề ở phút thứ 4, sau cùng đá phạt đền phân thắng bại, và Croatie thắng. 

Tứ kết : Trận Croatie-Nga : Croatie bị dẫn 0-1 phút 31, gỡ huề phút 39, thắng 2-1 phút 100, 
Nga gỡ huề phút 115, sau cùng đá phạt đền, Croatie lại thắng. 

Bán kết : Trận Croatie-Anh : Croatie cũng bị dẫn 0-1 phút thứ 5, gỡ huề phút 68 và thắng 2-
1 phút 109 !! 

Thật là một bất ngờ. Hầu như tất cả bình luận gia thể thao đều ngạc nhiên về sức dẻo dai và 
sức vùng lên chiến đấu của đội này ! Có theo dõi trận đấu mới thấy rõ điều này.Cả ba trận,đội 
Croatie đều bị dẫn trước, nhưng sau cùng thì chiến thắng.  



 

3 

Hai cầu thủ đáng ngại là Modric và Mandzukic . 
Modric nhỏ con nhưng chạy nhanh và càng trở nên nguy hiểm vào những lúc đối phương 
thấm mệt. 

Trong khi đội Anh, tuy có chàng Kane , kỷ lục đá lọt lưới 6 lần trong 
Worldcup 2018, nhưng đã không uy hiếp được đội Croatie. Cặp Kane-Sterling chẳng làm 
được pha nào ngoạn mục cả trong trận tối nay.  

Dù là nguy hiểm nhưng theo phân tích của đại đa số, đội Croatie  khó cự lại đội Pháp, trừ 
‘phép lạ’ vì đội Pháp có hàng phòng thủ vững, có chiến thuật và nhiều cầu thủ giỏi. Nhìn lại, 
Croatie đa số thắng là do đá phạt đền, trừ trận tối hôm nay, rất xứng đáng. Nhất là đội Croatie 
đã quá mệt trong hai trận cuối, lại chỉ có 3 ngày để dưỡng quân, trong khi đội Pháp có 4 ngày. 

Có nghĩa là, cho đến giờ, Pháp tràn trề hy vọng đoạt cúp vàng Worldcup 2018 ngày 15/7. Sẽ 

là món quà mang về cho nước Pháp nhân dịp quốc khánh ? 

Chỉ vài phút sau chiến thắng của Croatie trên đội Anh, nhiều phê bình thể thao của Pháp đã 
tuyên bố : Worldcup 2018 phảng phất hương thơm của Worldcup 1998 !!!! cocorico !  

Con gà Tây sẽ còn gáy o o thật to và … thật lâu. Chờ xem. 

Chúc quý vị ngủ ngon hoặc các bạn ở Việt Nam đọc xong sẽ uống cà-phê ngon !  

Hẹn gặp lại. Chỉ còn 2 trận nữa thôi. 

NTT – Bruxelles – khuya 12-07-2018 2g30 

 

 

 

 


