Euro- mt trong nhng gii "th thao vua" danh giá nht hành tinh ang dn xác nh c nhà vô ch vi nhng trn cu
kinh in. Bên cnh gii yêu túc cu thc th, trc mi trn bóng ln, "bn mê" cá ã và ang a không ít ngi i din cnh tan
nhà, nát ca. Trong khi con bc trt dài trong vòng xoáy cá khát nc thì các "lò" ghi tìm cách qua mt c quan
chc nng kim nhng khon "huê hng" bt chính...
Phóng viên thâm nhp im ghi cc t s ti quán cà-phê ng Khúc Ho và Tôn c Thng.
Phóng viên Chuyên Công an à Nng chúng tôi "i ch cá " ngay nhng ngày u din ra vòng chung kt Euro.
Tình hình dch COVID-19 lúc này tái din phc tp, nhng không ngn c s cung nhit ca ngi hâm m dõi theo, dù
hot ng quán n, nhà hàng, cà-phê có lnh cm. Sc hp dn ca tng trn cu kinh in càng nóng hn vi nhng hình thc
cá cc bt hp pháp len li khp con hm, góc ph.
Theo ghi nhn ca chúng tôi, nhng mùa gii trc hu nh cá cc bóng á núp bóng quán cà-phê hot ng. Nhng gi
ây công ngh thông tin phát trin, cá bóng á c nâng tm, "con bc" ch cn t cc trên chic in thoi thông minh vi
"i tác"- dân ghi nu to c tin cy. Dù vy, chuyn ghi bt hp pháp núp bóng quán cà-phê vn nhiu, ch là dè
chng, tinh vi hn.
Nh trn u gia B ào Nha gp Hungary din ra ti 15-6, "cò ghi " hot ng ti quán Cà-phê M. (ng Khúc Ho, qun Sn
Trà, à Nng) là in hình. Hàng chc ngi t ch xem các trn u, trong ó không ít con bc khát nc xut tin ghi trc gi
bóng ln tìm vn may. Khác hn cnh thng thc cà-phê hng th s mãn nhãn t trái bóng tròn thun túy, nhiu "con
bc" nghin ngm t l kèo cc, tìm "gii pháp ti u" cho cú n thua ca mình. Tn dng mt góc khut, "cò" ghi tranh
th mang tích-kê ghi t s, cc "tài, xu" cho con bc, thu nhn tin nhanh hn c thu ngân siêu th. Ai cng la cho
mình mt "kèo" thích hp sau khi "nghiên cu" k d oán ca chuyên gia trên báo và mng Internet.
T. mt sinh viên nm 3 ca mt trng i hc à Nng gi nim tin vào t s 1-0, 2-0, 2-1, 3-1 ca trn cu trên. Chúng tôi
ánh ting thm dò thì T. khng nh luôn: "Chy lên núi! Không trúng không n tin". Mà úng không trúng tht!
Chung cuc, B ào Nha n 3-0, T. "ra i" 600 ngàn ng, mi t s cc 150.000 ng. Trn u khép li, Tr. mt con khác cng
t ra nui tic khi ch t cc cho t s 1-0, 2-0, 2-1. Cng th "vn may", chúng tôi b 100.000 ng ghi 2 t s 2-0, 2-1
nghiêng v B ào Nha tìm cách tip cn chp li nhng tm hình, cui cùng cng "cúng" cho ch ! Hôm y, ngoài
nhng con hân hoan chin thng do i trn ca trên B ào Nha, còn li t s gn nh trng tay, bi t s 3-0 him ngi t cc.
dè chng c quan chc nng, nhóm 3 thanh niên trong quán phân công nhim v rõ ràng: 2 ngi cnh gii, 1 trc
tip ghi t s, bt trn u và thu tin trc tip. Chúng tôi cng thâm nhp, trc tip áp sát bàn ca nhóm thanh niên ghi
hi t l thng cá cc ri t hên xui.
Thi công ngh hin i, các con có th ghi qua tin nhn in thoi, zalo.
Tng t, ti nhiu quán cà-phê trên ng Tôn c Thng, Nguyn Lng Bng ni tp trung nhiu trng H, trc gi các trn bóng
con thành phn t "i gia" n sinh viên, công nhân, lao ng t do cng ua nhau "xung xác", "lãnh n" khi mi trn
cu kt thúc. Theo ghi nhn, mùa gii nm nay hu nh tin cá ri vào túi nhà cái, t kèo cc t s n t cc trn cho i "ca
trên". Nh vòng 1/8, túi tin ca con "ra i" không li giã t, bi t cc ca trên cho nhng ông ln nhng ln lt bi trn trc i
th yu hn, nh: Hà Lan thua CH Czech, B ào Nha tht th trc B, c thua Anh… Tng t, lng tin t cc cho t s trn u
cng không cánh mà "bay", bi chng ai di bt t s thng ngc cho i bóng ca di.
Mt in hình "ng lòng" trong êm 28, rng sáng 29-6, chúng tôi chng kin phi k n cuc i u gia Tây Ban Nha –
Croatia và Pháp i mt Thy S. Thanh niên tên Tr., sinh viên H D. và L. – sinh viên trng H B. cm c t xe ti
laptop t cc trn cho ca trên Tây Ban Nha và Pháp. Khép li trn u, hàng chc triu ng ca Tr. và L. i theo nhà cái
khi trn u chung kt hòa 3-3. Cng kt qu này, tin cc t s trn u không mt con trúng, bi ai cng t cc nhng t s 1-0,
2-0, 2-1, 3-0, 3-1 nghiêng v i ca trên.
Con trng tay, tt nhiên tin trôi v túi nhà cái và "cò ghi ", bình quân, "cò ghi " hng huê hng t 15-20% trên
tng s tin cc t s con t cc. Ngoài nhng "ng" kín mà các trùm cá núp k ánh s trinh sát, tn công ca c quan
Công an, ti nhiu im cà-phê bình dân, quán gii khát phc v xem bóng á, "cò ghi " âm thm t chc "i quân" cnh
gii kim n. mi trn cu, "cò" còn mi chài con vung tin cho hàng chc kèo cc khác bòn huê hng nh: Kèo "tài
xu" bàn thng, pht góc, th vàng, th , ném biên… Thm chí i nào giao bóng trc, i hình ra quân th nào… cng c
t lên n thua trên s .
C th, trc mi trn u, con khp ni ùa v tham gia "trn chin" di mi hình thc n thua do nhà cái a ra trên mng, trên

báo, ri lúc ra v, mi ngi mang mt tâm thái khác nhau: Hoan h, ru r, ti hn…
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

