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Chung kết U-League 2010 bảng Đà Nẵng: Chúc mừng 

những “tên tuổi” vừa đăng quang 

 

Không thể tả hết niềm vui của cổ động viên ĐH Duy Tân khi đội futsal của họ chính thức đăng quang. 

Cũng không thể nói hết niềm hạnh phúc tràn ngập của nhóm Cheerleader Cao đẳng Đức Trí khi họ vượt qua nhiều 

cái tên lớn hơn mình để vào chung kết toàn quốc. 

Quá nhiều bất ngờ ở các cuộc so tài cuối cùng vòng chung kết U-League 2010 bảng Đà Nẵng. 

Nụ cười và nước mắt đan xen nhau. Những cánh tay giơ lên cao cùng tiếng hò reo vang dội một góc khán đài thì ở 

phía bên kia, có những giọt nước mắt tiếc nuối chảy trên gò má.  

Một sân chơi phong trào đang định hình tính chuyên nghiệp đã mang đến cho người chơi, người xem và người chia 

sẻ những cảm xúc ngọt ngào lẫn đắng cay. 

  

  

U-League 2010 tìm đến với sinh viên miền Trung  

và sinh viên miền Trung đã chơi hết mình cùng U-League 2010 ! 

ĐH Duy Tân : Ngoạn mục lội ngược dòng và lên ngôi  

Trước trận đấu, chúng tôi có đặt giả thiết: đội bóng chơi thiên về kỹ thuật với một dàn cầu thủ nhiều “sao” hay một  

đội bóng biết kiên trì cầm thế trận để lật ngược tình huống sẽ chiến thắng? 

Công tâm nhận xét, ĐH Kinh tế Đà Nẵng đã chơi đúng với những gì họ có được. Họ cũng là đội bóng điềm tĩnh áp 

đặt lối chơi lên đối phương. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐH Kinh tế. Nhiều người đã nghĩ đến cú “bỏ 

nhỏ” vào góc hẹp của Lê Bá Hưng (09) đã ấn định tỷ số chung cuộc cho ĐH Kinh tế và đội bóng này sẽ đi tiếp. 
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Chơi không ngại va chạm và phạm khá nhiều lỗi, để nhận đến 3 thẻ vàng, ĐH Duy Tân tỏ ra bình tĩnh chờ thời cơ. 

Và Trần Quang Lâm đã “ăn miếng trả miếng” sòng phẳng. Cũng bằng một cú đệm lòng nhẹ vào góc chết, Lâm đã 

trả trận đấu về vạch xuất phát. 

Bị gỡ hòa, ĐH Kinh tế chơi tưng bừng. Họ không dễ để danh hiệu vô địch bảng Đà Nẵng vuột khỏi tầm tay. Bá 

Hưng (09), Lê Văn Tư (10) và Đinh Văn Lành (03), 3 cầu thủ chơi hay nhất ĐH Kinh tế thay nhau phát động các 

đợt tấn công. Văn Lành có đến 2 tình huống dứt điểm cận thành nhưng không thành công. 

Điều gì đến đã dến, đội bóng tấn công nhiều hơn nhưng không ghi bàn phải trả giá. Từ một đường chuyền cắt ngang 

mặt thành từ biên phải  Hồ Quốc Tuấn (10)-ĐH Duy Tân đã băng lên và tung cú sút quyết định chiến thắng thuộc về 

ai. 

Trên khán đài, các cổ động viên ĐH Kinh tế chết lặng. Trước đó, họ được đánh giá là đội hình cổ vũ công tâm và vô 

tư nhất. Họ sẵn sàng làm dậy lửa khán đài và hô to tên bất kỳ đội tuyển đại diện cho bộ môn nào ở bất kỳ trường nào 

: Duy Tân, Đức Trí, Kiến Trúc, Phương Đông… 

  

  

Nhưng đội bóng đăng quang là đội bóng chờ thời cơ lật ngược tình thế. 

Thủ môn Võ Trường Thanh (ĐH Duy Tân) đã bật khóc. Toàn đội đã tung hô huấn luyện viên trong niềm vui ngây 

ngất. 

Chúc mừng Cao đẳng Đức Trí ! 

Có thể nói đội Cheerleader Cao đẳng Đức Trí đã làm điều bất ngờ lớn nhất cho vòng đấu bảng Đà Nẵng. So với thể 

hình họ không đều hơn ĐH Sư Phạm, ĐH Kiến Trúc. Chất nhí nhảnh khuấy động hồn nhiên không hơn Cheerleader 

ĐH Kinh tế. Nhưng họ là đội giữ được ngọn lửa cảm hứng cho màn trình diễn đến phút chót. 

Trẻ trung, sôi động, đều nhịp, không mắc lỗi phối hợp ; tung hứng nhịp nhàng, Cheerleader Cao đẳng Đức Trí đã 

biết vượt qua giới hạn của mình về thể hình để xứng đáng vào sâu. 

Á hậu Ngôi sao học đường Đại học Đà Nẵng dành vị trí cao nhất Miss U-League  
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Ngay sau khi hóa thân vào vai vũ nữ Apsara và thể hiện khá nhuyễn màn trình diễn điệu múa cổ điển Chăm, trong 

tương quan so sánh với các bạn bài diễn còn lại, Mai My My đã gần như khẳng định vị trí của mình. Ở phần thi ứng 

xử, với chủ đề Trang bị Kỹ năng trong cuộc sống, My My cũng đã xử lý khá tốt các câu hỏi phản biện của giám 

khảo. 

Theo điểm số, Huyền Trang-ĐH Sư phạm giành vị trí thứ nhì. Tuy không thuyết phục trọn vẹn người xem ở phần thi 

tài năng. Nhất là sử dụng vài động tác và ngôn ngữ múa đương đại hoàn toàn không phù hợp để giải quyết chủ đề 

Hồn Việt. 

Nhưng bước sang phần thi ứng xử, Trang có cái riêng trong “mở đề” (sử dụng công cụ trực quan hỗ trợ thêm) và 

phần kết thúc cũng khá sáng tạo. 

Đội cổ động ấn tượng nhất: ĐH Kinh tế Đà Nẵng 

Kết quả hoàn tòan không gây bất ngờ bởi ĐH Kinh tế Đà Nẵng là đội cổ vũ đa dạng nhất trong kịch bản cổ động, 

biết làm nóng khán đài đúng lúc. Họ có một nhạc trưởng khéo léo khơi dậy cảm hứng và lớn hơn hơn cả, tất cả 

thành viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng khi đến sân đều đã cổ vũ bằng một tinh thần và khí hế hừng hực. Họ reo hò, đong 

đưa nhịp tay , cùng nhau hô to Slogan của trường mình rất có hồn. 

Tạm biệt U-League 2010 trên sàn thi đấu Trung tâm TDTTQP 3-Quân khu Năm. 

Tất cả đều có những ngày sôi động, tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ. 

Chắc chắn sẽ là một kỷ niệm rất đẹp trong hành trang của mỗi SV khi đã cùng đến với sân chơi mới này. 

Tạm biệt và xin chúc mừng những tên tuổi mới vừa đăng quang.  

(Trần Ngọc thực hiện) 

Tham khảo từ các Website khác : 

http://www.u-league.vn/news/1A0C/1A3C/chung-ket-futsal-u-league-da-nang-|-dh-kinh-te-dh-duy-tan-1-2.html  
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