"Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất
hạ gục võ sỹ chuyên nghiệp người Pháp Leo Pinto
Mặc dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn
đánh bại võ sỹ chuyên nghiệp người Pháp trên sàn đấu Thai Fight.
Diễn biến trận so tài giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và Leo Pinto.

Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) đã không còn một chỗ trống để chứng kiến các trận đấu
đỉnh cao trong làng Muay Thế giới ở Thai Fight, đấu trường được mệnh danh là vua của
Muay Thái. Các võ sỹ tham gia đấu trường này đều là những tên tuổi hàng đầu thế giới.

Nguyễn Trần Duy Nhất là niềm hy vọng số 1 của Muay Việt Nam đủ sức để đối đầu với các
võ sỹ chuyên nghiệp thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên Duy Nhất thượng đài ở đấu trường
này. Duy Nhất là độc cô cầu bại ở các giải đấu bán chuyên nghiệp thế giới, nên anh rất
muốn được đối đầu với các võ sỹ chuyên nghiệp, đặc biệt ở một sàn đấu khốc liệt như Thai
Fight.
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Đối thủ của Duy Nhất là võ sỹ người Pháp Leo Pinto, người đã có 90 trận đấu chuyên nghiệp
trong đó có 66 chiến thắng. Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên duy nhất thi đấu ở đấu
trường chuyên nghiệp. Trước trận đấu, Duy Nhất thừa nhận mình dưới cơ đối thủ và chỉ có
30% cơ hội giành chiến thắng bởi Leo Pinto ở đẳng cấp cao hơn, có kinh nghiệm chiến đấu
nhiều hơn.

Tuy nhiên, độc cô cầu bại Việt Nam cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho trận chiến chuyên nghiệp
đầu tiên của mình. Duy Nhất khẳng định nếu không bị đối phương hạ knock-out trong 2 hiệp
đầu thì anh sẽ có cơ hội chiến thắng. Đúng như dự đoán, ngay khi nhập cuộc Leo Pinto đã
tấn công Duy Nhất và cố gắng làm chủ thế trận khi dồn võ sỹ Việt Nam vào góc võ đài.
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Những đòn bằng khuỷa tay là điểm mạnh nhất của Leo Pinto, anh đã hạ knock-out nhiều đối
thủ bằng đòn này.

Duy Nhất bị đốn ngã ngay trong lần Leo Pinto ra đòn đầu tiên, nhưng ngay sau đó võ sỹ Việt
Nam đã làm chủ được tình hình và không cho đối phương cơ hội để ra đòn sở trường.
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Rất nhanh chóng, ngay trong hiệp 1, Duy Nhất đã cho đối thủ biết mình không phải là võ sỹ
dễ dàng bị bắt nạt khi hóa giải đòn gối của đối thủ và sau đó quật ngã Leo Pinto, khiến cho
võ sỹ người Pháp bắt đầu thi đấu cẩn thận hơn và không dám mạnh dạn ra đòn nữa.

Hiệp đấu thứ 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Duy Nhất bắt đầu giữ khoảng cách và tung
ra những đòn đánh rất nhanh của mình, lúc này Leo Pinto bắt tỏ tỏ ra bất ngờ và có phần
mất bình tĩnh.
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Hiệp đấu thứ 3 diễn ra cực kỳ hấp dẫn khi khán giả được chứng màn đôi công của 2 võ sỹ.
Cả Duy Nhất lẫn Leo Pinto đều tung hết những đòn đánh sở trường của mình. Võ sỹ Việt
Nam thực hiện những cú đánh nhất và nhiều lần khiến đối phương dính đòn.

Một cú đấm mạnh và chính xác khiến Leo Pinto ngã ngửa

5

Đòn đánh chính xác vào mặt đối phương của Duy Nhất

Thêm một cú đấm mạnh vào mạng sườn cực nhanh khiến Leo Pinto choáng váng, những cú
ra đòn nhanh của Duy Nhất chính là điểm mạnh của võ sỹ này. Duy Nhất từng hạ Knock Out
rất nhiều đối thủ từ những pha tấn công chớp nhoáng như thế.
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Leo Pinto cũng cố gắng tung ra rất nhiều cú phản đòn, nhưng đều bị võ sỹ Việt Nam hóa
giải.

Với sự lấn lướt ở hiệp đấu thứ 3, Duy Nhất đã giành được chiến thắng thuyết phục đầy bất
ngờ trước võ sỹ chuyên nghiệp người Pháp.
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Chiến thắng trước ngôi sao Muay thế giới - Leo Pinto được xem là một bước ngoặt trong sự
nghiệp của Duy Nhất. Sau khi trận đấu kết thúc Duy Nhất cho biết anh đã sẵn sàng cho mọi
tình huống có thể xảy ra ở trận đấu này, song vẫn bất ngờ khi có thể đánh bại đối thủ đẳng
cấp hơn mình.

Duy Nhất cũng mong muốn sau chiến thắng này anh có thể có cơ hội thi đấu nhiều hơn ở đấu
trường chuyên nghiệp thay vì những trận đấu ở đấu trường bán chuyên nghiệp mà anh vốn dĩ
đánh đâu thắng đó.
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