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DTU đoạt giải Nhì giải Bóng chuyền mừng 20 năm Thành 

lập Q.Liên Chiểu 

 

Sáng ngày 11/1/2017, trận Chung kết tranh Cúp Vô địch giải Bóng chuyền “Thanh niên quận Liên Chiểu 

và các trường Đại học - Cao đẳng”  giữa đội tuyển Đại học Duy Tân với đội tuyển Thanh niên quận Liên 

Chiểu đ  di n ra sôi n i và đ y kịch t nh tại Sân Bóng chuyền Trung tâ   ành ch nh quận Liên Chiểu, 

Tp  Đà N ng  Với tinh th n thi đ u fair p ay c ng k  thuật ch i điêu  uy n, đội tuyển Đại học Duy Tân đ  

để  ại  n tượng sâu sắc tại   a giải khi giành được giải Nhì  

  

  

Trận "đối đầu" giành Cúp Vô địch giữa Đại học Duy Tân (áo xanh) và đội Thanh niên Liên Chiểu 

  

Di n ra từ ngày 9/1 - 11/1/2017, giải bóng chuyền “Thanh niên quận Liên Chiểu và các trường Đại học - 

Cao đẳng”  à  ột trong những hoạt động thiết thực do Ban Thường vụ Quận Đoàn Liên Chiểu phối hợp 

với  ội Sinh viên Đại học Đà N ng t  chức nhằ  chào  ừng kỷ ni   20 nă  ngày Thành phố Đà N ng 

trực thuộc Trung ư ng (01/01/1997 - 01/01/2017), 20 nă  thành  ập quận Liên Chiểu (23/01/1997 - 

23/1/2017), kỷ ni   67 nă  ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9/1/1950-9/1/2017) và Chào đón nă  

 ới 2017  Giải đ u có sự tha  gia của 6 đội tuyển gồ : đội tuyển Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa, 

Đại học Sư phạ , Cao đẳng Giao thông Vận tải II, Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch và đội bóng chuyền 

Thanh niên Liên Chiểu  
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Đội tuyển Đại học Duy Tân vui mừng khi đoạt giải Nhì tại mùa giải 

  

Ở Vòng bảng với hình thức thi đ u vòng tròn, đội tuyển Đại học Duy Tân đ  có 1 trận thắng Đại học 

Bách khoa với tỉ số 2 - 0 và 1 trận thua với tỉ số 0 - 2 khi gặp đội Thanh niên Liên Chiểu  Trong trận Bán 

kết gặp đội tuyển Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch, Đại học Duy Tân đ  giành chiến thắng với tỉ số dẫn trước 3 

- 2 và giành quyền bước tiếp để tranh Cúp Vô địch  

 

Bước vào trận Chung kết, đội tuyển Đại học Duy Tân  ột   n nữa “đối đ u” với đội tuyển Thanh niên 

Liên Chiểu  Bằng k  thuật ch i bóng chuyền điêu  uy n như “spiking” (đập bóng), “b ocking” (chắn 

bóng) c ng sự nhanh nhạy trong vi c xử  ý tình huống,    các chàng trai của Đại học Duy Tân đ  khiến 

cho đối thủ gặp không  t khó khăn và  ang đến cho khán giả  ột trận đ u h p dẫn, đ y kịch t nh  Mặc d  

không thể giành chiến thắng trước  ột đội tuyển  ạnh như Thanh niên Liên Chiểu nhưng với tỉ số chung 

cuộc r t “s t sao” là 25 - 20, 25 - 23 và 26 - 24, đội tuyển Đại học Duy Tân đ  để  ại nhiều  n tượng sâu 

sắc không chỉ với đội bạn  à còn với t t cả khán giả yêu  ến bóng chuyền trong suốt   a giải   

 

Bế  ạc và T ng kết   a giải, Ban T  chức đ  trao giải Nhì gồ  Cờ Lưu ni   và giải thưởng cho đội 

tuyển Đại học Duy Tân  Giải Bóng chuyền “Thanh niên quận Liên Chiểu và các trường Đại học - Cao 

đẳng” đ  khép  ại với nhiều thành công, góp ph n tạo nên  ột sân ch i b   ch,  ành  ạnh và tạo c  hội 

giao  ưu, rèn  uy n sức khỏe cho đoàn viên thanh niên quận Liên Chiểu với các trường Đại học, Cao 

đẳng  trên địa bàn Tp  Đà N ng   

 

(Truyền Thông) 

 


