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Bế mạc Hội thao Y Dược Lần thứ Nhất 

 

Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi với 22 đội bóng đá nam và 13 đội bóng chuyền nữ, tối ngày 27/2/2014, Hội 

thao Y Dược lần thứ Nhất đã kết thúc bằng 2 trận chung kết & tranh giải ba bóng đá tại Sân vận động Đại 

học Duy Tân cơ sở 5, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu. 

Trước sự hò reo cổ vũ nhiệt tình của khán giả, hai trận đấu đã diễn ra rất sôi động và đầy kịch tính. Với 

lối chơi phòng ngự chắc chắn, gây nhiều khó khăn cho đối phương của lớp K19 YDD, thật không dễ dàng 

để các cầu thủ K19 YDH8 có thể tiếp cận được khung thành của đội bạn tại trận tranh ba, tư. Bằng những 

đường chuyền sắc sảo, chắc chắn và những pha lừa bóng điêu luyện, K19 YDD đã liên tiếp đưa bóng vào 

lưới của đội bạn và giành chiến thắng áp đảo trước  K19 YDH8 với tỉ số 3-1. 

  

  

Trận chung kết giữa K18 YDH3 và K19 YDH4   

 

Thiệt thòi hơn so với các đội khác khi chỉ có 5 cầu thủ vào sân thi đấu ngay từ đầu mùa giải nhưng K19 

YDH4 đã thể hiện được tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ trong mỗi trận đấu để lọt vào vòng chung 

kết tranh tài cùng với K18 YDH3. Bất ngờ tấn công ồ ạt về phía khung thành của đối phương, K19 YDH4 

đã phá được hàng rào phòng ngự và “phá lưới” của K18 YDH3 giành thế chủ động trên sân. Không nao 

núng tinh thần, K18 YDH3 đã đáp trả lại bằng lối đá phản công sắc sảo với quyết tâm lấy lại thế trận và 

đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát khi cân bằng được tỉ số. Được tiếp thêm sức mạnh từ sự cổ vũ nhiệt 

tình của khán giả, các cầu thủ trên sân càng nỗ lực đá hết mình khiến trận đấu trở nên gay cấn và quyết 

liệt hơn. Với những cú sút căng và hiểm hóc gây khó dễ cho đội bạn, K19 YDH4 đã ghi bàn thắng dứt 

điểm ấn định tỉ số 2-1 và giành cúp vô địch. 
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BS. Nguyễn Huỳnh Ngọc - Trưởng khoa Điều dưỡng trao giải Nhất bóng chuyền nữ cho đội tuyển K18 

YDD  

 

Tổng kết và bế mạc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao 4 hạng mục giải đồng đội và 1 hạng mục giải cá nhân 

cho bóng chuyền nữ, trong đó giải Nhất thuộc về đội tuyển K18 YDD. 4 hạng mục giải đồng đội và 2 giải 

cá nhân cũng được trao cho bóng đá nam. Hội thao Y Dược - Đại học Duy Tân lần thứ Nhất đã khép lại 

thành công tốt đẹp, phát động và duy trì được tinh thần thể dục thể thao của sinh viên “Khỏe để học tập, 

lao động và sáng tạo”. 

 

(Truyền Thông) 

 


