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DTU giành “Tấm vé Vàng” vào Chung kết Futsal Toàn quốc 

U-League 2013 

 

Cung thể thao Tiên Sơn, Tp. Đà Nẵng ngày 1/12/2013 trở nên sôi động và cuồng nhiệt khi trận cầu 

giữa Đại học Duy Tân và Đại học Kỹ thuật Y Dược diễn ra trong Chung kết Futsal mùa U-league 

2013 Khu vực miền Trung. Với chiến thắng chung cuộc 5-4, Đại học Duy Tân đã vinh dự nhận 

“Tấm vé Vàng” tham dự Chung kết Futsal toàn quốc mùa U-League 2013. 

  

  

Cuộc tranh tài giữa DTU (áo xanh) và Đại học Kỹ thuật Y Dược 

 

Tiếp tục cống hiến cho khán giả lối chơi đẹp mắt cùng những pha bóng đầy kịch tính từ những vòng thi 

đấu trước, đội tuyển Đại học Duy Tân đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên khi chiến 

thắng thuyết phục đối thủ “nặng ký” Đại học Kỹ thuật Y Dược. Với quyết tâm cao độ vì màu cờ sắc áo 

mang tên DTU, đội tuyển Đại học Duy Tân đã nhanh chóng sút tung lưới đối phương khi ghi bàn thắng 

đầu tiên trong tiếng reo hò của khán giả. Ngay lập tức, Đại học Kỹ thuật Y Dược đáp trả với những màn 

lên bóng đẹp mắt và liên tục tấn công về phía khung thành Duy Tân để ghi bàn gỡ hòa tỉ số. Trận đấu trở 

về vạch xuất phát trong sự nín thở của khán giả. Đây cũng là thời điểm cả hai đội rượt đuổi tỉ số đầy gây 

cấn khiến người xem hồi hộp theo dõi từng đường chuyền của quả bóng trên sân.  
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Niềm vui vỡ òa của đội tuyển DTU khi trở thành nhà vô địch 

 

Hai đội tỏ ra cân sức cân tài khi phòng ngự rất tốt, không cho bóng của đội bạn có thêm cơ hội lọt lưới, tỉ 

số hòa 1-1 đã được duy trì cho đến hết hiệp 2. Để xác định đội vô địch, Đại học Duy Tân và Đại học Kỹ 

thuật Y Dược đã bước vào đá luân lưu. Đây thực sự là những giây phút hồi hộp và căng thẳng nhất trong 

trận đấu. Sự cân bằng của tỉ số luân lưu khiến cả sân vận động dường như nín thở trước mỗi quả sút 

penalty của cầu thủ 2 đội. Không nản lòng và khẳng định khát vọng sẽ làm nên chiến thắng, ở loạt sút thứ 

4 cầu thủ Trần Đình Quốc Huy (Đại học Duy Tân) vào thay cho vị trí thủ môn đã xuất sắc chặn đứng cú 

sút của cầu thủ Đại học Kỹ thuật  Y Dược. Như được tiếp thêm lửa, ở lượt sút pénalty thứ 5 quyết định 

cho chiến thắng của trận đấu, Đại học Duy Tân đã đưa bóng nằm gọn vào khung thành của đội bạn. Với tỉ 

số chung cuộc 5-4, Đại học Duy Tân đã xuất sắc đạt danh hiệu vô địch và trở thành đại diện cho khu vực 

miền Trung tham dự Chung kết Futsal toàn quốc trong mùa U-league 2013. 

 

  

Đội vô địch nhận giải từ Ban Tổ chức  
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Niềm vui chiến thắng rạng ngời trên gương mặt các cầu thủ xen lẫn niềm tự hào trong tiếng reo hò từ phía 

cổ động viên. Là người ghi bàn quyết định cho chiến thắng cho đội tuyển, cầu thủ Lê Hùng Đô (Lớp 

K18KKT3) hào hứng chia sẻ: “Chiến thắng này chính là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần 

đoàn kết đồng đội cao độ của mỗi cầu thủ trong đội. Chúng em sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đó 

hơn nữa để có thể giành chiến thắng tại vòng chung kết toàn quốc kết sắp tới.” 

 

Chung kết toàn quốc U-league 2013 sẽ diễn ra vào tháng 1/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh. Đại diện khu vực 

miền Trung, Đội tuyển Đại học Duy Tân sẽ tranh tài cùng với những đội mạnh nhất của 2 khu vực Nam - 

Bắc. Những trận cầu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều gây cấn và bất ngờ. Cùng chúc cho các cầu thủ của 

chúng ta sẽ tiếp tục tỏa sáng và làm nên chiến thắng. 

 

(Truyền Thông) 

 


