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Bế mạc giải bóng đá mini nam truyền thống 

 

Sau gần một tháng tranh tài sôi nổi, “Giải bóng đá mini nam truyền thống - năm 2010” do Công đoàn Trường Đại 

học Duy Tân tổ chức đã chính thức khép lại vào chiều ngày 28/11/2010 tại sân vận động Tiểu La, Đà Nẵng. 

  

  

Đội vô địch giải bóng đá mini nam truyền thống 2010  

Giải năm nay có 12 đội đăng ký thi đấu với 142 vận động viên tham gia khởi tranh từ ngày 07/11/2010. Các trận đấu 

diễn ra vô cùng gay cấn, quyết liệt và hấp dẫn. Qua 20 trận đấu đã có 79 bàn thắng được ghi. Chiều ngày 

28/11/2010, giải đã kết thúc với 2 trận đấu chung kết và tranh giải ba. Kết quả cụ thể như sau: 

Trận chung kết: Liên quân TTGDTC&QP + Đảng ủy + Phòng Tổ chức + Phòng Thanh Tra + ĐTTX + ACCA đã 

giành chiến thắng trước liên quân Khoa Kế Toán + QTKD + Du Lịch với tỉ số 3 - 1. Ở trận tranh giải ba, đội Văn 

Phòng Trường đã chịu thất bại trước liên quân Khoa CNTT + ĐTVT + ĐTQT với tỉ số 6-0. Như vậy, chức vô địch 

năm nay đã thuộc về liên quân TTGDTC&QP + Đảng ủy + Phòng Tổ chức + Phòng Thanh Tra + ĐTTX + ACCA. 

Danh hiệu á quân thuộc về liên quân Khoa Kế Toán + QTKD + Du lịch và giải ba thuộc về liên quân Khoa CNTT + 

ĐTVT + ĐTQT. Đội Văn Phòng Trường đoạt giải phong cách. Ở các giải phụ, thủ môn Đàm Văn Thức (QTKD) đã 

được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải và giải vua phá lưới đã thuộc về Võ Văn Nhân (CNTT) với 8 bàn thắng. 

Ban Tổ Chức đã trao một giải nhất trị giá 1.300.000đ + cờ và cúp, một giải nhì trị giá 1.000.000đ + cờ lưu niệm, một 

giải ba  600.000đ + cờ và một giải phong cách trị giá 400.000đ + cờ. Ngoài ra, Ban Tổ Chức cũng đã bầu chọn và 

trao thưởng cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, mỗi phần thưởng trị giá 

100.000đ. 

Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Trường, chào mừng kỷ niệm 16 năm ngày thàng lập 

Trường (11/11/1994 - 11/11/2010) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời cũng là dịp để tăng cường sự hiểu 

biết, xây dựng mối quan hệ mật thiết và đoàn kết giữa các đơn vị, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện 

thân thể, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, giảng viên trong trường. 

(Truyền Thông) 
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