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Đại Giải Quần Vợt Hoa Kỳ 2015 

(Tennis US Open 2015) 

 

1- Giải vô địch đơn nữ:  Flavia Pennette người Ý (Italia)  đã đánh bại đối 

thủ đồng hương và cũng là bạn thân ngoài đời  Roberta Vinci  trong 2 

ván với tỷ số 7-6 và 6-2. 

 

 

 
Pennetta đã viết nên "chuyện cổ tích" ở Mỹ mở rộng năm nay 

Pennetta cũng là tay vợt đầu tiên trong lịch sử, thắng giải Grand Slam đầu tiên 
lúc đã ngoài 30. Cuộc chạm trán giữa Pennetta và Vinci cũng ghi dấu mốc kỷ lục đó 
là trận chung kết Grand Slam “già” nhất khi tổng số tuổi của hai tay vợt đạt 66 năm 
19 ngày. 

Vô địch Mỹ mở rộng 2015 giúp Pennetta nhận được số tiền 3,3 triệu USD, gần bằng 
1/3 số tiền thưởng 10,5 triệu USD cô kiếm được trong suốt 15 năm thi đấu trước đó. 
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Sau trận đấu, Vinci nói: “Tôi thật sự mừng cho Pennetta. Thật khó khi phải thi đấu 
với một đối thủ mà bạn quen thuộc từ rất lâu.Tôi đã cố gắng hết sức nhưng 
Pennetta đã chơi quá xuất sắc và vì vậy tôi phải chúc mừng chị ấy.” 

Ngoài đời, Pennetta và Vinci là bạn rất thân vì đã tập luyện với nhau từ nhỏ và từng 
vô địch đôi nữ giải trẻ Roland Garros 1999. 

Đáng chú ý, trong lễ nhận cúp ở Flushing Meadows rạng sáng nay, Pennetta đã bất 
ngờ tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối năm nay. Tân vô địch US Open 2015 sẽ hoàn 
thành nốt một số giải đấu trong năm nay và bắt đầu nghỉ thi đấu từ mùa giải tới. 

“Trước khi bắt đầu giải đấu năm nay khoảng 1 tháng, tôi đã đưa ra quyết định của 
mình và đây là cách mà tôi muốn nói lời tạm biệt”, tay vợt 33 tuổi người Ý chia sẻ. 

“Tôi thực sự hạnh phúc. Đây là tất cả những gì mà một tay vợt muốn có, ra về với 
một danh hiệu lớn trong tay. Và đây cũng là trận đấu cuối cùng của tôi tại US Open. 
Tôi không thể nghĩ ra cách kết thúc nào ấn tượng hơn cả.” 

Theo http://us.24h.com.vn/the-thao/vua-vo-dich-us-open-pennetta-da-

quyet-dinh-giai-nghe-c101a734136.html 

 

2- Vô địch đơn nam:  Novak Djokovic (người Serbia) đã thắng Roger 

Federer (người Thụy Sĩ) trong 4 ván với tỷ số 6-4, 5-7, 6-4 và 6-4 

 

 
Theo: http://www.usopen.org/index.html 

Bước vào trận đấu được chờ đợi nhất tại giải Mỹ mở rộng năm nay, Federer quyết 
tâm trả món nợ đã thua Djokovic trong trận chung kết Wimbledon 2015. Anh cũng 
quyết tâm giành chức vô địch Grand Slam thứ 18 và mong muốn đạt được chiếc cúp 
US Open lần thứ 6 trong sự nghiệp. 

http://www.24h.com.vn/roland-garros-2012-c101e2200.html
http://www.24h.com.vn/us-open-2012-c101e2202.html
http://www.24h.com.vn/us-open-2012-c101e2202.html
http://us.24h.com.vn/the-thao/vua-vo-dich-us-open-pennetta-da-quyet-dinh-giai-nghe-c101a734136.html
http://us.24h.com.vn/the-thao/vua-vo-dich-us-open-pennetta-da-quyet-dinh-giai-nghe-c101a734136.html
http://www.usopen.org/index.html


3 
 

Thế nhưng, "Tàu tốc hành" đã khởi đầu set 1 không tốt khi sớm mất break ở game 
thứ 3 của set 1. Dù đã đòi lại break ở ngay game thứ 4 nhưng sau đó đến FedEx lại 
mất tập trung và để mất break ở game thứ 7. Dù sau đó, anh có cơ hội đưa trận đấu 
về thế cân bằng nhưng tâm lý bất ổn củaFederer cộng thêm khả năng cứu thua 
hoàn hảo của Djokovic đã khiến cho tay vợt người Thụy Sĩ không thể lần thứ 2 đòi 
break trong game này. Federer thua đau 4-6 trong set 1. 

Sang set 2, "Tàu tốc hành" lấy lại thế trận và giữ game giao bóng tốt trước sức ép 
liên tục từ phía Djokovic. Đúng ở game giao bóng cuối cùng của Nole trong set 
này, Federer giành break quan trọng nhờ một tình huống trái tay sở trường của 
mình. Đó cũng là điểm số quyết định giúp hạt giống số 2 người Thụy Sĩ thắng lại set 
2 với tỉ số 7-5. 

 

Federer (phải) đã bỏ lỡ rất nhiều break point ở trận đấu quan trọng với Djokovic ở Flushing Meadows 

Set 3 tiếp tục diễn ra với thế trận đôi công cởi mở của 2 tay vợt. Qua 4 game đầu, 
mỗi người đều đã có 1 lần giành break. Bước ngoặt đến ở game thứ 9 khi Federer 
liên tục đánh bóng ra ngoài và "dâng" game cho đối thủ. Ngay game sau đó, cựu số 
1 thế giới người Thụy Sĩ lại bỏ lỡ 2 break point và đành chấp nhận thua 4-6 trong set 
này. 

Đến set 4, Federer mất 2 break đầu và bị dẫn sâu với tỉ số 5-2. Tay vợt đã 5 lần liên 
tiếp giành chức vô địch US Open đòi được 1 break và rút ngắn tỉ số xuống 4-5. Ở 
game thứ 10, Federer có đến 3 cơ hội đòi lại break thứ 2 của set này nhưng anh 
không tận dụng được và chấp nhận thua Djokovic cũng với tỉ số tương tự set 1 và 
set 3. 

Chung cuộc, Novak Djokovic đánh bại Roger Federer sau 4 set (6-4, 5-7, 6-4, 6-4) 
để đăng quang chức vô địch US Open 2015. Đây là danh hiệu Mỹ mở rộng thứ 2 
của Nole kể từ lần đầu giành cúp tại Flushing Meadows năm 2011 và là chức vô 
địch Grand Slam thứ 10 trong sự nghiệp và thứ 3 mà anh có được trong năm nay. 

Với thắng lợi vừa qua, Djokovic cũng đã san bằng thành tích đối đầu với FedEx khi 
cả hai tay vợt này đều đã có 21 trận thắng trong lịch sử so tài giữa họ.  

http://www.24h.com.vn/roger-federer-tay-vot-vi-dai-c101e3113.html
http://www.24h.com.vn/roger-federer-tay-vot-vi-dai-c101e3113.html
http://www.24h.com.vn/us-open-2012-c101e2202.html
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Còn Federer, anh đã không thể giành được Grand Slam thứ 18 sau khi thua Nole ở 
cả 2 trận chung kết Grand Slam năm nay tại Wimbledon và US Open. 

 

Djokovic xứng đáng đăng quang danh hiệu US Open năm nay 

Thông số trận đấu: 

Novak Djokovic 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 Roger Federer 

3 Aces 11 

5 Lỗi kép 5 

96/155 (62%) Tỷ lệ giao bóng 1 87/137 (64%) 

63/96 (66%) Giao bóng 1 ăn điểm 62/87 (71%) 

32/59 (54%) Giao bóng 2 ăn điểm 23/50 (46%) 

124 MPH Giao bóng tốc độ nhất 125 MPH 

115 MPH Tốc độ trung bình giao bóng 1 115 MPH 

90 MPH Tốc độ trung bình giao bóng 2  95 MPH 

21/32 (66%) Lên lưới ăn điểm 39/59 (66%) 

6/13 (46%) Điểm Break 4/23 (17%) 

52/137 (38%) Trả giao bóng ăn điểm 60/155 (39%) 

35 Điểm Winners 56 

37 Lỗi tự đánh bóng hỏng 54 

147 Tổng số điểm 145 
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