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Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 
12 tháng 7 2015 

 

          Lý Hoàng 

Nam  

Cây vợt số một Việt Nam cùng đồng đội, Sumit Nagal, 17 tuổi (Ấn Độ) chiến 

thắng trận chung kết, giành giải vô địch trẻ Grand Slam, hạng mục đôi nam. 

Được xếp hạng thấp hơn, nhưng Lý Hoàng Nam cùng Nagal đã dễ dàng vượt qua cặp hạt 

giống số bốn Reilly Opelka (Mỹ) và Akira Santillan (Nhật) chỉ sau hai sec đấu, với chiến 

thắng 7-6 và 6-4, trong thời gian 1 tiếng ba phút. 

Chiều 12/7, Lý Hoàng Nam trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam có mặt trong trận 

chung kết đôi nam tranh giải Grand Slam trẻ tại Wimbledon. 

Được xếp là hạt giống số tám, cặp đôi Việt - Ấn đã đánh bại cặp hạt giống số năm Miomir 

Kecmanovic (Serbia) và Casper Ruud (Na Uy) với tỷ số 7-6, 3-6, 12-10 trong trận đấu kéo 

dài 2 tiếng 20 phút tại sân số ba hôm thứ Bảy. 

Trước đó, họ đã hạ cặp đôi người Nhật Yusuke Takahashi và Jumpei Yamasaki với tỷ số 6-2, 

6-3 trên sân số 6 (sân cỏ) để vào bán kết. 

Trước đó, Lý Hoàng Nam đã không thành công trong phần thi đơn nam, bị loại ngay từ vòng 

đầu sau trận thua Patrik Salminen của Hà Lan. 

Kết cấu sân cỏ trong giải Wimbledon được cho là một trong những lý do chính khiến tay vợt 

người Tây Ninh gặp khó khăn lúc khởi đầu cuộc chơi. 
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"Mặt sân cỏ ở Wimbledon khiến bóng đi nhanh và nảy thấp," Hoàng Nam được truyền thông 

trong nước dẫn lời, tuy nhiên anh đã kịp làm quen qua quá trình luyện tập để điều chỉnh cách 

thi đấu. 

Theo thông tin chính thức trên trang mạng giải Wimbledon, Lý Hoàng Nam đứng hạng 1259 

trong bảng tổng sắp làng tennis thế giới ở phần đơn nam, và hạng 1592 ở phần đánh đôi. 

 Anh sinh ngày 25/2/1997. 

Nguồn:http://www.bbc.com/vietnamese/sport/2015/07/150712_ly_hoang_nam_tennis_men_

double_final_wimbledon 
) 

 
Lý Hoàng Nam & Summit Nagal với cup vô địch đôi nam (Boy’s double) 

 

NAM HOANG LY 

SINGLES RANKING 

DOUBLES RANKING 

Country: Vietnam 
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Birth Date: 25 February 1997 

PLAYS Right Handed 

EventsENTERED :Boys' Singles, Boys' Doubles 

Year Turned Pro: N/A 

High Rank for Singles: 1242 

High Rank for Doubles: 1554 

CAREER PRIZE MONEY : $2,448 USD 

YTD Prize Money for Singles: $584 USD 

YTD Prize Money for Doubles: $36 USD 

 

Nguồn: http://www.wimbledon.com/en_GB/players/overview/atpld22.html 

 

 

Khánh Vân Tổng hợp 

Ngày 14/7/2015 

wwww.vietnamvanhien.net 
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