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Tiếp Đồng Tháp trên sân nhà, B.BD đã không mấy khó khăn để đè bẹp tân binh
V-League với tỷ số 6-1.

Bị đánh giá ở thế chiếu dưới, nên Đồng Tháp chủ động chơi phòng ngự phản công. Nhưng
trước dàn hỏa lực quá mạnh của chủ nhà B.BD, đội khách đã không chịu nổi áp lực và sớm
bị thủng lưới ngay phút thứ 10.

Niềm vui chiến thắng của B.BD - Ảnh: Quang Liêm
Bàn thắng sớm giúp cho đội chủ nhà chơi ung dung hơn. Trong lúc đó, Đồng Tháp rất nỗ lực để
hóa giải những miếng tấn công đa dạng của B.BD nhưng cũng không thể thành công. Trong
một pha hãm thành ở phút 22, Quang Vinh dễ dàng nhân đôi lợi thế cho nhà ĐKVĐ sau một
pha tâng bóng vào lưới trống.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn cho Đồng Tháp khi Công Thuận nhận thẻ đỏ rời sân sau
một pha vào bóng thô bạo với Xuân Thành ở phút 35. Trong thế 11 đánh 10, B.BD càng thoải
mái hơn trong tiếp cận cầu môn của đội khách khi khoảng trống trước mặt là khá lớn .

Trong trận đấu này, Trọng Hoàng mang băng đội trưởng và chơi ở vị trí hộ công. Tiền vệ này
đã có một trận đấu cực kỳ hay. Không chỉ hoạt động khá hiệu quả trong việc kéo giãn hàng thủ
của Đồng Tháp, Trọng Hoàng còn là tác giả của 2 bàn thắng ở các phút 40 và 48. Cả 2 đều có
chung một kịch bản là cựu tuyển thủ QG này tung những cú sút như búa bổ từ ngoài vòng
16m50, buộc thủ môn Khoa Điển phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 64, Tăng Tuấn đã có bàn thắng đầu mùa cho B.BD sau cú đệm bóng cận thành khi nhận
đường chuyền khá trống trải của Xuân Thành để nâng tỷ số lên 5-0 cho nhà ĐKVĐ. Ở những
phút cuối cùng của trận đấu, cựu tiền vệ của HA.GL thêm một lần nữa lập công cho B.BD.

Phút 91, Samson mới ghi được bàn danh dự, rút ngắn tỷ số xuống 1-6 cho Đồng Tháp. Đây
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cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng giòn giã tới 6-1, đoàn quân ông Lê Thụy Hải khởi đầu không thể suôn sẻ hơn ở
Toyota V.League 2015.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

B.BD: Tấn Trường, Văn Hoàn, Phước Tứ, Đình Luật, Xuân Thành, Quang Vinh (Văn Thành,
67’), Tiến Thành (Văn Bình, 58’), Moses (Minh Đức, 82’), Trọng Hoàng, Tăng Tuấn, Abass.

ĐỒNG THÁP: Khoa Điển, Kim Long, Phước Thạnh, Đức Lộc (Văn Mộc, 73’), Thanh Hiền, Công
Thuận, Duy Khanh, Tcheuko Minh (Minh Hưng, 63’), Thiện Chí (Hải Anh, 53’), Samson, Felix.

BÀN THẮNG

B.BD: Abass (10’), Quang Vinh (22’), Trọng Hoàng (39’, 48’), Tăng Tuấn (64’, 87’)

Đồng Tháp: Samson (91’)

THẺ ĐỎ:Công Thuận (35’)
Theo: Hồng Thủy - Bongdaplus
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