
Argentina Juara Piala Dunia 2022, Brasil
Tetap Nomor Satu Dunia

Argentina tidak menempati pucuk rangking Berita Olahraga Indonesia dunia FIFA bulan ini
walau memenangkan Piala Dunia 2022 dengan menaklukkan Prancis di partai final melalui
beradu penalti dengan score 4-2. Tim nasional Brasil yang berhenti di set perempat final
oleh Kroasia masih tetap menggenggam status pucuk dan belum tergoyahkan semenjak
Februari lalu saat menggusur Belgia.

Brasil memenangkan tiga laga di Piala Dunia 2022, kalah atas Kamerun dan Kroasia. Dan
Argentina memenangkan empat laga, sekali kalah atas Arab Saudi dan 2x menang lewat
beradu penalti, terhitung di laga final pada Ahad lalu di Stadion Lusail, Qatar.

Argentina memenangkan Copa America 2021 dan saat ini jadi juara dunia, tapi itu kurang
cukup untuk status pucuk rangking FIFA. Kesuksesan beradu penalti berharga point  lebih
sedikit daripada kemenangan di saat normal. Bila Argentina atau Prancis memenangkan
final dalam kurun waktu 120 menit, mereka bisa menjadi nomor satu.

Argentina dan Prancis masing-masing naik satu rangking ke urutan ke-2 dan ke-3 ,
sementara Belgia turun dua rangking ke urutan ke-4 sesudah tidak lolos dari sesi kualifikasi
group. Inggris masih tetap di posisi ke-5 dan sama-sama perempat finalis Belanda naik dua
rangking ke posisi ke enam.

Sebagai rangking ke-3  Piala Dunia 2022, Kroasia melonjak lima tingkat dari status
keduabelas ke rangking ke-7 . Italia, yang tidak lolos ke Qatar, turun dua rangking ke urutan
ke-8. Portugal tetap sama di rangking ke-9, dan Spanyol turun tiga rangking ke status
kesepuluh.
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- Seterusnya

Lionel Messi akui tidak pensiun dan terus akan bela Tim nasional Argentina selesai juara
Piala Dunia 2022. Ini memutus pemahaman awalnya.

Antiknya, saat rekor Messi siap-siap menggulingkan yang lama, upload telur di account
@world_record_egg oleh Chris Godfrey ini alami kenaikan.

Kingsley Coman dan Aurelien Tchouameni jadi target penghinaan rasis sesudah Prancis
kalah atas Argentina di final Piala Dunia 2022.

https://inksports.art/


Argentina keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 sesudah menaklukkan Prancis. Ada tiga
kunci keberhasilan Argentina, Lionel Messi jadi nomor satu.

Qatar harus menanti tiga Olimpiade kembali menjadi tuan-rumah Olimpiade 2036.

Kylian Mbappe cetak hat-trick di final Piala Dunia 2022, tapi tidak berhasil bawa tim nasional
Prancis juara sesudah ditaklukkan Argentina melalui beradu penalti.

Selesai Piala Dunia 2022, Piala AFF 2022 akan diadakan mulai 20 Desember 2022 sampai
16 Januari 2023. Ini agendanya.

Piala Dunia 2022 sudah usai dan mencatatkan deretan rekor baru sejauh riwayat
persaingan sepak bola paling berprestise di dunia itu diadakan.

Lionel Messi pantas memiliki Greatest of All Time (GOAT) di dunia sepak bola. Selainnya
Messi, berikut deretan olahragawan yang sempat dipanggil GOAT.

Tim nasional Argentina punyai 3 kapten yang sukses buat team tango juara Piala Dunia:
Mario Kempes , Diego Armando Maradona , dan Lionel Messi.


