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Thần tượng Brazil bị sụp đổ vì thua đội tuyển Đức với tỷ số 7-1, cũng như lời nguyền của người Nam Mỹ là 
World Cup tổ chức tại Nam Mỹ chiến thắng thuộc về họ, nay không còn linh nghiêm. Trận chung kết tại sân 

vận động Maracana lúc 21 giờ Âu Châu ngày 13.7.2014, 
Đức đã thắng Argentina 1-0. Lần đầu tiên đội tuyển Âu 
Châu lấy chức vô địch tại Nam Mỹ  
http://de.fifa.com/worldcup/videos/highlights/match=300186
501/index.html 
Khán giả trên sân vận động Maracana chật cứng, trên khán 
đài danh dự chủ tịch Fifa Sepp Blatter, tổng thống Brazil 
Dilma Rousseff chủ toạ để trao Cup cho đội vô địch. Khách 
danh dự có tổng thống ”độc tài” Nga Vladmir Putin, tổng 
thống Joachim Gauck và Nữ thủ tướng Angela Merkel Đức 
quốc..  
Trận chung kết giữa hai đội đấu hấp dẫn, một trận tranh tài 

hay nhất từ trước đến nay, trước trận đấu nhiều người cũng dự đoán là đội tuyển Đức sẽ chiến thắng, Đội 
Argentina tuy thất bại với tỷ số 1-0, nhưng Argentina tranh bóng rất hay, cầu thủ Messi luôn có đường 
banh nhanh nhưng không thể toả sáng thành công. 
 
Đội tuyển Đức với chiến thuật tấn công 1-4-3-3, các tuyển 
thủ Argentina đội hình 1-4-2-3-1 đã kềm các cầu thủ  Klose 
(11) và  Schweinsteiger (7) rất khó khăn trong việc tấn công. 
Mỗi lần đội Argentina đoạt  banh, đã gây nhiều phen hồi hợp 
trong những đợt tấn công trong thành trì của Đức. 
Huấn luyện viên Joachim Low cho cầu thủ A.Schurrie (9) 
vào thay  Ch.Kramer (23) bị thương ra sân, trong trận đấu 
với Brazil  Schürrle  đã liên tiếp ghi hai bàn thắng. 
Cho tới cuối hiệp 1 phút 45’ đội Đức hưởng quả phạt góc 
nơi cánh trái, Benedikt Howedes (4)  đội banh vào, banh 
chạm góc khung thành bên trái dội lại vào tay thủ môn 
Argentina may mắn bắt được. 
Trong suốt hiệp hai, Đức thường tấn công, Argentina lo 
phòng vệ, hai bên đều hoà nhau 0-0.  Phút 88, HLV Joachim 
Low cho cầu thủ Mario Gotze (19) vào thay vị trí của Klose (11).  (Klose 36 tuổi già nhất trong đội tuyển, là 
người có thành tích tham dự trong các World Cup đã đá lọt lưới đối phương 16 lần) 
Đội tuyển Đức đá trong tinh thần đồng đội và kỹ thuật cao như nhau, mỗi người một vị trí dù thay đổi cầu 
thủ cũng không gây ảnh hưởng. Dù đội banh của Đức không thuần chủng toàn người Đức như trước năm 
2000, nay có nhiều cầu thủ gốc ngoại quốc nhưng trưởng thanh tại Đức như: Mesul Özil (Thổ Nhĩ Kỳ), 
Semi Khedira (Tunesia), Jerome Boateng (Ghana), Miroslave Josef Klose và Luca Podolski (Ba Lan)...Nhờ 
sự huấn luyện và đào tạo thành những cầu thủ giỏi, luôn quyết tâm đem về thắng lợi cho đội mình và cho 
nước Đức. 

 
Đây là trận đấu hay, nhiều thú vị hàng phòng vệ của 
Argentina mạnh chặt chẻ, nên hàng công của Đức tuy giữ 
banh nhiều nhưng không làm bàn được!  Hiệp phụ thêm 30 
phút. 15’phút hiệp đầu vẫn tỷ số 0-0 cho đến 15 phút hiệp 
hai, đến phút 113,  Andre Schürrle(9) dẫn banh thoát nhanh 
xuống sâu nơi cánh trái, tạt một cú banh bổng vào cấm địa, 
Mario Gotze(19) chờ sẵn dùng ngực hứng banh, banh chưa 
kịp chạm đất, nhanh như chớp anh đã dùng chân trái đá 
banh lọt lưới ngay nơi góc trái, thắng đầu tiên: 1: 0, cho tới 
khi tiếng còi trọng tài thổi chấm dứt. 
 

Khán giả ủng hộ đội Đức vui mừng reo hò, các tuyển thủ Đức ôm nhau mừng rỡ, khán giả ủng hộ 
Argentina trẻ, già, trai gái đều khóc nức nở, Sau 24 chờ đợi Đội tuyển Đức dành chức vô địch Worldcup 
2014 là lần thứ tư vô địch thế giới đem lại vẽ vang cho nước Đức. 

http://de.fifa.com/worldcup/videos/highlights/match=300186501/index.html
http://de.fifa.com/worldcup/videos/highlights/match=300186501/index.html


Nếu tính theo dân số Đức hơn 81.305856. Diện tích 357.169,94 km², GDP 37.935 USD. Đức là quốc gia 
đông dân nhất châu Âu và là một nền kinh tế mạnh số 1, với một nền thể thao được chăm sóc và tổ chức 
tốt, do vậy họ luôn có tiềm lực cầu thủ mạnh hơn các quốc gia khác.  
 
Đức vô địch WM các năm: 1954, 1974,1990 và 2014 
 
Argentina là quê hương của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, dân số 41.660,417 người. Diện tích 2,780.400km², 
GDP 18.917 USD 
Argentina vô địch các năm: 1978, 1986, 
 
Mặc dù những đội tuyển Đức qua các thế hệ, đã đoạt chức vô địch 3 lần, nhưng sau đó thất bại nhiều trận, 
đã khiến cho giới hậm mộ đá banh chỉ trích với lối đá cổ điển, buộc họ phải cải tổ từ năm 2000 bắt đầu có 
những dấu hiệu đổi mới. Đội tuyển Đức đạt được huy chương Đồng năm 2006. Nhưng từ đời huấn luyện 
viên Klinsmann, và sau này là Joachim Low, đã làm một cuộc cách mạng cũng như tuyển chọn các cầu thủ 
trẻ là thiên tài từ các câu lạc bộ vào đội tuyển quốc gia, thay đổi kỹ thuật đá…  
 

Đội của Đức đã thành công nhờ tinh thần đoàn kết và sức 
mạnh tổng hợp. Huấn luyện viên đối xử với từng cầu thủ rất 
công bằng. Có nghĩa là cầu thủ đá hay được chọn vào đội 
hình mà tuỳ theo trận đấu được sắp xếp sao cho phù hợp. 
Nếu trong trận đấu cầu thủ không mang lại hy vọng sẽ bị 
thay thế cầu thủ khác vào, nhằm tạo điều kiện cho các cầu 
thủ mới học hỏi kinh nghiệm cũng như thể hiện tài năng. Về 
tiền thưởng được chia đồng đều, dù đá chính hay dự 
khuyết, nên cầu thủ luôn thể hiện tài năng của mình.  
 
Được biết sau mỗi lần thắng trận mỗi cầu thủ của đội dù có 
tham gia trận đấu hay ngồi ghế dự bị đều được thưởng 
63.000 Euro và nếu đạt giải chung kết thì mỗi người được 
thưởng 1,5 triệu Euro. Nhờ sự khuyến khích này mà các cầu 

thủ luôn thi đấu hết mình để cả đội vừa được tiền và mang vinh quang về cho đất nước 
Tổng số tiền thưởng của FIFA cho World Cup 2014 là 576 triệu USD nhiều hơn 420 triệu USD của World 
Cup 2010 Nam Phi. 
 
Ðội đoạt chức vô địch World Cup 2014, được trao chiếc cúp vàng (giữ  4 năm cho Word Cup 2018 tại Nga) 
và nhận tiền thưởng là 35 triệuUSD.  Đội đúng Nhì nhận 25 triệu USD còn đội đứng hạng ba Hoà Lan nhận 
22 triệu USD, đội Brazil nhận 20 triệu USD. 
32 đội tuyển tham dự World Cuo 2014. Ðội tuyển nào bị loại ngay từ vòng bảng sẽ nhận được 8 triệu USD, 
nếu lọt vào vòng 16 sẽ có 9 triệu USD trong khi có mặt trận tứ kết sẽ thêm 5 triệu USD nữa là 14 triệuUSD. 
Ngoài số tiền thưởng nói trên, FIFA còn chi thêm đều cho mỗi đội tuyển dự World Cup là $1.5 triệu đô về 
chi phí tham dự giải (số tiền này gồm thuê khách sạn, máy bay, xe di chuyển, ăn uống...)  
Tiền cho mỗi đội tham dự: 1.5 triệu.USD 
Vòng bảng (16 đội bị loại): 8 triệu USD 
Vòng 16 (những đội thua): 9 triệu USD 
Vòng tứ kết (những đội thua): 14 triệu USD 
 
Brazil chủ nhà bỏ ra 11 tỷ USD tổ chức, xây các sân vận 
động đúng tiêu chuẩn quốc tế cho World Cup 2014. Và lo 
chu đáo phục vụ du khách cũng như an ninh vẹn toàn. Một 
tháng trôi qua hàng triệu du khách đã đến quê hương nầy, 
buồn vui đã trôi qua chỉ còn dư âm lưu luyến.   
 
Đêm Chúa Nhật dù trời đã khuyua nhưng ở 
Brandenburger Tor Berlin cũng như đường Leopold  
Munich các fan vui mừng chiến thắng cho đến gần sáng. 
Hôm nay thứ Ba ngày 15.7 đội tuyển Đức về Berlin, hơn nửa triệu người cổ động viên chào mừng đoàn 
cầu thủ trở về như những vị anh hùng.  
http://bit.ly/1qFJ7GL 
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