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Worldcup 2018 – bàn ruồi trận chung kết France-Croatie 15/7/2018 17g 

15/7/2018 tại Moscou : Pháp vào chung kết thắng Croatie 4-2, đoạt cúp vàng 

Worldcup 2018, vô địch thế giới ! Hoan hô đội Pháp ! và chung vui với toàn thể 

dân Pháp : có thể xem đây là một ngày lễ quốc khánh thứ hai của Pháp ! 

 

 

 

Trước trận đấu  

Đây là lần thứ ba Pháp vào chung kết Worldcup : 1998 (đoạt cúp), 2006 thua Ý  và 2018 
(đụng Croatie). 

Đội Croatie đã gây chú ý năm 1998 khi hạ Đức 3-0 ở tứ kết, vào bán kết thua Pháp 1-2, tranh 
hạng ba thắng Hòa Lan 2-1. Năm nay Worldcup 2018, Croatie đã tạo ngạc nhiên với sức phấn 
đấu vượt bực và kỹ thuật chơi rất cao. Đụng đội Pháp ở chung kết, Croatie đã tạo một thành 
tích lịch sử cho túc cầu quốc gia, nhưng hầu hết các chuyên viên đá banh đều tiên đoán Pháp 
sẽ thắng với xác suất thật cao 90%.  
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Đội hình 

Pháp : 4-2-3-1                                                             Croatie 4-2-3-1 

 

Đội nào cũng ngại khoảng giữa sân sẽ bị đối phương khai thác để đưa banh xuống tấn công 
bởi những cầu thủ có tài. 

Tóm lược trận đấu 

Trọng tài là Nestor Pitana, người Argentine (dù là Argentine bị Pháp loại trong vòng bát kết, 
nhưng trong điều luật của FIFA không cấm điều này). Pitana cũng là trọng tài trong trận tứ 
kết Pháp-Uruguay. 

 

Trên khán đài, có tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, nữ  tổng thống Croatie 
Kolinda Grabar-Kitarovic và dĩ nhiên tổng thống Nga Poutine. (ghi nhận là bà tổng thống 
Croatie xinh đẹp này, rất say mê đá banh, đã lấy ngày nghỉ không lương, tự trả vé máy bay 
hạng thường dân để sang Nga ủng hộ đội nhà !). Hoan hô hai tay !! đáng làm gương cho các 
lãnh đạo khác ! 

 

Trong 15 phút đầu, Croatie tấn công mạnh, nhưng phút 18’, cầu thủ Mandzukic đội đầu vào 
lưới của mình do cú phạt trực tiếp đá bởi Griezmann của Pháp ! Pháp dẫn 1-0. Đúng là xui 
cho đội Croatie !! Từ phút 20’, Croatie liên tiếp tấn công và phút 26, nhờ cú đưa banh đẹp, 
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Perisic nhận banh và dùng chân trái sút mạnh vào lưới, ngay khoảng trống giữa 3 cầu thủ 
Pháp, gỡ huề 1-1.Tinh thần đội Croatie lên cao độ. Phút 33, do cú phạt góc của Pháp, Perisic 
nhảy lên, bàn tay đụng nhẹ vào banh. Trọng tài phải xem lại trên màn ảnh trong suốt 3 phút, 
trước khi quyết định phạt đền. Griezmann đá phạt đền lọt lưới, Pháp thắng 2-1. Quyết định về 
quả phạt đền này cực kỳ quan trọng. Bốn chuyên viên đá banh của đài truyền hình Bỉ đều 
nghĩ là không đúng (quả thật trọng tài phân vân khá lâu trước màn ảnh chiếu lại, nhưng sau 
cùng đã quyết định phạt đền). Sau đó, Croatie tấn công tới tấp, phút 44 Vidal suýt đội đầu lọt 
lưới. Phút 45, Perisic suýt làm bàn. Thủ môn Pháp Lloris tỏ ra xuất sắc.  Ghi nhận là trong 
suốt hiệp 1, Pháp hầu như thụ động, chỉ có 1 lần sút vào lưới là lần đá phạt đền !! Có lúc, 
nhiều người lo ngại là Pháp khó thắng trận này khi thấy sức tấn công của đội Croatie !  

Hiệp 2, Croatie tấn công liên tục.  Phút 51, Mbappé của Pháp làm cú ngoạn mục, vượt nhanh, 
rất nguy hiểm, thủ môn Subasic phải lao ra phá banh. Phút 53, Croatie đe dọa,  thủ môn Lloris 
chạy ra phá banh. Ngay lúc đó có 4 người mặc đồng phục cảnh sát chạy ra sân, dĩ nhiên bị 
nhân viên trật tự bắt lại. Họ là những người trong nhóm Pussy Riot, một nhóm công khai 
chống Poutine và đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm (cho nhà làm phim Oleg Sentsov bị kết 
án 20 năm tù). Làm cú này, chắc chắn họ sẽ bị phạt nặng ! Vì cho đến giờ ai cũng khen là  tổ 
chức Worldcup của Nga rất tốt đẹp, từ khách sạn, chuyên chở, ăn uống, an ninh … vv… 
Poutine sẽ không nương tay ! 

 

Phút 59 là phút QUYẾT ĐỊNH của trận đấu : Mbappé nhận banh, đem lên từ xa, đưa qua cho 
Griezmann, Griezmann đưa lại cho Pogba và Pogba làm bàn. Pháp thắng 3-1 ! Phút 65, 
Mbappé sút lọt lưới (Mbappé quả là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội Pháp !). Pháp dẫn 4-1 ! 
Hy vọng của đội Croatie coi như tan thành mây khói. 

Mbappé 

Nhưng phút 69, thủ môn Pháp Lloris làm 1 lỗi quá nặng, không ai hiểu nổi. Định lừa banh 
qua Mandzukic, đá banh lên xa, nhưng lại tính sai,  không thấy Mandzukic đứng quá gần !  
thế là Mandzukicdùng chân hất banh vào lưới,  Croatie gỡ 1 trái, tỷ số 4-2. Có lẽ vì lỗi này mà 
sau đó, Lloris không được công nhận là thủ môn hay nhất của Worldcup 2018 và sau cùng, tin 
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giờ chót, chính thủ môn Bỉ Courtois là người nhận chức này : thủ môn hay nhất của Worldcup 
2018. 

Thibaut Courtois (Bỉ) 

Phút 80, Fekir vào thay Giroud. Anh chàng tấn công Giroud này, thêm một lần nữa, đã chẳng 
làm được cú nào ! Hình như các nhà phê bình không dám chê mà chỉ nói là anh ta tuy không 
làm bàn trong Worldcup 2018, nhưng đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các trận 
đấu ! Xin để các chuyên viên đá banh phán xét !  

Tỷ số 4-2 quá chênh lệch để Croatie có thể gỡ huề. Và sau cùng Croatie chuốc thất bại với tỷ 
số 4-2 . Công nhận trong hiệp 2, đội Pháp chơi jeu đẹp hơn hẳn hiệp 1. Nhất là sau khi dẫn 3-
1, đội Pháp vững tin và không rút về phòng thủ với một jeu khép kín.  

Pháp đoạt cúp vàng Worldcup 2018.Như vậy, Pháp 2 lần được Worldcup, thua Bresil (5 lần), 
Đức và Ý (4 lần). Một thành tích vẻ vang, rất đáng khen ngợi. 

 

Huấn luyện viên Didier Deschamps của Pháp đi vào lịch sử túc cầu thế giới : đoạt cúp hai 
lần : năm 1998 là cầu thủ và năm 2018 là huấn luyện viên ! (Mario Zagallo đội Bresil và 
Beckenbauer đội Đức đã từng trong trường hợp này). 
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Cảnh tượng trao huy chương Worldcup đã diễn ra dưới cơn mưa tầm tã : mãi một lúc lâu mới 
thấy nhân viên đem dù ra cho hai tổng thống Macron và Kolinda Grabar-Kitarovic, trong khi 
Poutine có trước 1 cây dù che mưa ! hihi  

 

Poutine có trước dù !! 

 

 

Kẻ chiến thắng mà ít ai để ý  

Quý vị có biết ai không ? xin thưa, đó là ngài Poutine, tổng thống Nga. Vì qua Worldcup 
2018 này, Poutine đã tung ra rất nhiều tiền bạc để tổ chức thật chu đáo mọi việc nhằm đem lại 
một hình ảnh thật đẹp về nước Nga vốn bị nhiều tiếng xấu từ mấy năm nay. Thế giới bên 
ngoài cũng có dịp tiếp xúc với dân Nga (hơn 600.000 carte fan cho dân yêu chuộng đá 
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banhngoại quốc), và mọi người đều khen dân Nga rất …dễ thương. Những mối lo về hooligan 
bạo động, về khủng bố, về kỳ thị chủng tộc đã không xảy ra. Đây là một chiến thắng to lớn 
cho Poutine nói riêng và cho nước Nga nói chung. Người xấu miệng thì nhắc rằng : tháng 02 
năm 2014, Poutine cũng đã tổ chức thành công Thế Vận Hội Mùa Đông tại Sotchi với biết 
bao lời khen ngợi và Poutine đã tuyên bố ‘thế giới đã khám phá một nước Nga cởi mở và tân 
tiến’. Sau đó vài tuần, Nga đã tiến chiếm Crimée gây ra khủng hoảng Ukraine. Nhưng đó là 
chuyện chính trị. Người say mê thể thao thường không thích nghe bàn về chính trị, nhất là 
chính trị thế giới. Không quên ngày mai 16/7 cũng là ngày Poutine gặp Trump ở Helsinki. 

Kết luận 

Con gà Tây gáy o o thật to trên khắp thế giới trước 1 tỷ khán giả truyền hình ! 

 

Dĩ nhiên sau đó trên khắp nước Pháp là một đại lễ reo hò chiến thắng với hàng trăm ngàn 
người túa ra khắp nơi reo hò vang dội. Còn hơn ngày quốc khánh hôm qua 14/7 !! Và cuộc 
vui sẽ còn tiếp diễn dài dài, suốt đêm nay. Con gà Tây sẽ gáy o o ‘cocorico’ suốt mùa hè 2018 
và còn gáy thật lâu nữa !! Vinh dự và hãnh diện thay !  

Xin được chung vui cùng dân mê đá banh nói riêng và cả nước Pháp nói chung. 

Xem hình thành phố Paris đêm 15/7/2018 sau khi Pháp đoạt Worldcup 2018 : 
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Đại lộ Champs-Elysées : 

 

Khải Hoàn Môn : 

 

Ngày mai thứ hai 16/7/2018, đội Pháp sẽ vinh quang về đến phi trường Roissy khoảng16g, sẽ 
đến Champs-Elysées khoảng 17g và sẽ được tổng thống Macron tiếp đón !! 

Thế là mùa Worldcup 2018 chấm dứt với rất nhiều bất ngờ.  

Vào bán kết, không còn một đội Nam Mỹ nào, chỉ còn 4 đội Âu Châu : Pháp, Bỉ, Anh, 
Croatie.Trước đó các đội lừng danh đều lần lượt bị loại : đau nhất là Đức (đương kim vô địch 
Worldcup 2014) bị loại trước khi vào bát kết, rồi Argentine, Portugal, Espagne, Bresil với 
những cầu thủ nổi tiếng như Messi, Ronaldo, Neymar. Chưa bao giờ xảy ra một việc hi hữu 
như thế. 

Quý vị nào thích đọc những giai thoại về Worldcup 2018 có thể lên mạng, chắc chắn sẽ có rất 
nhiều bài.  
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Một tháng hồi họp với nhiều trận vô cùng ngoạn mục và vài trận kém ngoạn mục và thiếu tầm 
mức. Nhưng lúc nào cũng vậy.  

Xin cám ơn và kính chào quý vị. Mong là đã không làm phiền quý vị. 

Kính chúc quý vị ngủ ngon và hưởng mùa hè êm đềm. 

NTT – Bruxelles khuya 15/7/2018 1h00 

 

 


