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Duy Tân nhận Vé tranh tài vòng Bán kết VUG - Đà Nẵng
Không khí Nhà thi đấu Quân khu 5 Tp. Đà Nẵng trở nên cuồng nhiệt và “nóng” hơn bao giờ hết với
những trận cầu đầy kịch tính và gay cấn, khép lại vòng bảng giải bóng đá VUG (Vietnam University
Games) khu v c Tp. Đà Nẵng trong t i ngày
5. Với chiến th ng ngoạn m c tr ớc Đại h c
phạm, đ i tuy n Đại h c uy Tân đ giữ vững ngôi vị Nh bảng và nhận tấm vé b ớc tiếp vào vòng án
kết di n ra vào ngày
5 tại ân Vận đ ng Quân khu 5 - Tp. Đà Nẵng.

Phát huy đ ợc sức mạnh trong từng cú sút, các cầu thủ uy Tân đ nhanh chóng ghi đ ợc bàn th ng mở
đầu tỉ s khi trận đấu mới b t đầu đ ợc ít phút. Quyết tâm giành lại thế trận, đ i tuy n Đại h c
phạm
đ có bàn th ng đáp trả, đ a trận đấu trở về vạch xuất phát. Trên khán đài, khán giả đ có những phút
nghẹt thở và “thót tim” khi dõi theo màn r ợt đuổi tỉ s của hai đ i với những pha đánh đầu khiến bóng
chạm vào xà ngang hay những cú sút xa thẳng phía khung thành. Kết thúc hiệp , Đại h c uy Tân đ
giành đ ợc thế chủ đ ng trên sân thi đấu với tỉ s 5-3.
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Giữ vững thế trận và chiến thuật thi đấu khi b ớc vào hiệp , các cầu thủ uy Tân tiếp t c c ng hiến cho
khản giả m t trận cầu “m n nh n” với những đ ờng chuyền đẹp m t cùng những cú sút căng dứt đi m.
Những tiếng hò reo cổ vũ nhiệt t nh của các cổ đ ng viên trên khán đài nh tiếp thêm đ ng l c và sức
mạnh cho các cầu thủ trên sân. Không ph lòng ng ời hâm m , các cầu thủ uy Tân đ giành th ng lợi
với tỉ s áp đảo - và tiếp t c tranh tài tại vòng án kết.

VUG - Vietnam University Games là sân chơi th thao chuyên nghiệp lớn nhất, di n ra hàng năm từ tháng
1 - 6 dành cho sinh viên trên cả n ớc. Lần đầu tiên đ ợc tổ chức tại Đà Nẵng, VUG đ thu hút đ ợc s
tham gia của tr ờng Đại h c, Cao đẳng trên địa bàn thành ph . Đ i tuy n xuất s c nhất giành ngôi vị
Vô địch Khu v c Tp. Đà Nẵng sẽ tiếp t c tranh tài tại vòng Chung kết Toàn qu c di n ra tại Tp. Hồ Chí
Minh.

Với thành tích năm liên tiếp vô địch Huda Cup (
4) và gần đây nhất là Vô địch Giải óng đá
Mini Nam truyền th ng C m thi đua các tr ờng Cao đẳng - Đại h c Ngoài Công lập Tp. Đà Nẵng lần thứ
III 5, đ i tuy n Đại h c uy Tân hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, lôi cu n và làm nên
kỳ tích ở những vòng trong.
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