Thái Lan thua ê chề ở bán kết AFF Cup

Nhập cuộc với lối chơi tấn công biên sở trường, chủ nhà Singapore có bàn dẫn trước ngay ở
phút thứ 10 từ chấm 11m. Hậu
vệ Thái Lan kéo ngã Duric trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Mustafic Fahrudin sút mở tỷ số
một cách dễ dàng. Sau bàn thua đầu tiên, đội khách tiếp tục chơi bế tắc và chỉ có một tình
huống nguy hiểm duy nhất trước khung thành Singapore trong hiệp đầu.
Sau giờ nghỉ, Thái Lan có sự điều chỉnh chiến thuật trên hàng công. Nỗ lực đó đã được đền
đáp ở phút 59 với bàn gỡ hòa
1-1 của Adul.

Tuy nhiên, HLV Schafer vẫn chưa tìm được cách khắc phục điểm yếu phòng ngự biên cho hàng
thủ. Kết quả là ở các phút
62 và 91, Singapore liên tiếp tận dụng thành công cơ hội từ hai tình huống tấn công đơn giản,
ghi thêm hai bàn để giành
chiến thắng 3-1.

Với cách biệt hai bàn, Singapore có thể an tâm tới làm khách trong trận chung kết lượt về thứ
bảy này. Trong khi đó, nhiệm
vụ của Thái Lan là phải thắng ít nhất 2-0 trên sân nhà.

Trở lại diễn biến chính của trận đấu. Thái Lan ra sân với đội hình mạnh từng đưa họ toàn thắng
vòng bảng và vượt qua
Malaysia ở bán kết. Hai ngôi sao chủ lực, Dangda và Thonglao, đều có mặt trong đội hình
chính.

Singapore cũng có đội hình mạnh nhất, trong đó nổi bật là tiền đạo Duric. Đã bước sang tuổi 42
nhưng với lối chơi thông
minh và bề dày kinh nghiệm, cầu thủ nhập tịch này vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội
bóng đảo quốc sư tử.

Không phải ai khác, chính Duric thực hiện pha che bóng khéo léo ở phút thứ 10 khiến hậu vệ
Thái Lan phải phạm lỗi trong
vòng cấm. Được tặng một quả phạt đền từ rất sớm, Singapore nhanh chóng chiếm lợi thế trước
Thái Lan.
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Bàn mở tỷ số cũng chỉ ra một điểm yếu rõ ràng của đội khách: khả năng phòng ngự biên. Hàng
thủ Thái Lan thường xuyên
tỏ ra lúng túng trước các pha tạt bóng tầm trung và cao của Singapore, dù lối chơi này không
quá mới mẻ. Nếu thần may
mắn mỉm cười nhiều hơn, có thể đội chủ nhà đã dẫn trước 3-0 trong hiệp một. Trong khi đó,
không tìm được cách kiểm
soát bóng hữu hiệu, đội khách cho thấy sự bế tắc suốt hiệp một.

Sau giờ nghỉ, HLV Schafer cho các học trò chơi giãn biên nhiều hơn. Một trong những tình
huống như vậy đã đem lại bàn
gỡ hòa ở phút 59. Tiền đạo Dangda đi bóng đầy nỗ lực rồi căng ngang cho Adul sút bật cột
dọc vào lưới.

Tưởng như Thái Lan có thể giành được kết quả hòa tương tự trận bán kết lượt đi với Malaysia, thì
Singapore lập tức cho
thấy tham vọng và bản lĩnh của đội bóng từng ba lần vô địch. Chỉ ba phút sau bàn gỡ của
Adul, Amri đón quả tạt cánh trái,
xoay người khéo léo trước khi sút căng nâng tỷ số lên 2-1.

Đến phút bù giờ đầu tiên, hàng thủ Thái Lan lại mắc sai lầm nghiêm trọng. Thủ môn Kawin bắt
bóng không dính sau quả tạt
bên cánh phải, tạo điều kiện cho Khaizan đệm bóng ghi bàn từ cự ly nửa mét. 3-1 cho
Singapore, một kết quả đủ khiến
người Thái bi quan trước trận lượt về.

Đội hình thi đấu:

Singapore: Izwan Mahbud, Shaiful Esah, Isa Halim, Khaizan, Daniel Bennett, Fahrudin, Shahril
Ishak, Khairul Amri, Baharudin
, Sulaiman, Alexandar Duric

Thái Lan: Kawin, Panupong, Theerathon, Chonlatit, Piyaphon Phichitphong, Adul, Anucha,
Jakkapan, Datsakorn Thonglao,
Teerasil Dangda.
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Bàn thắng

Singapore: Mustafic Fahrudin (phút thứ 10), Amri (62), Khaizan (91)

Thái Lan: Adul (59)
Theo Vnexpress.net

3/3

