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Khai mạc giải bóng đá nữ sinh viên khoa Kế Toán 

 

Sáng 20/11/2011 vừa qua, giải bóng đá nữ sinh viên khoa Kế toán đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Thể dục 

Thể thao Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng. Thầy Trần Thanh Hà - Ủy viên BCH Đảng Bộ Đại học Duy Tân, ThS. Phan 

Thanh Hải - Phó trưởng khoa Kế toán đã đến tham dự và cổ vũ cho các nữ cầu thủ trong ngày đầu ra quân. 

  

Giải thu hút 51 đội tham gia. Các đội thi đấu sân 5 người theo thể thức vòng tròn tính điểm. Dự kiến, giải sẽ diễn ra 

từ ngày 20/11/2011 đến ngày 15/12/2011. 

  

Cuộc tranh tài giữa 2 đội bóng K14KKT1(áo đen) & K16KKT1(áo trắng) 

Sau lễ khai mạc, ba trận đấu đầu tiên đã diễn ra trong tinh thần cống hiến và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Ở 

trận thứ nhất K17KKT4 đã xuất sắc vượt qua đội bóng đàn chị K16 KKT6 với tỉ số 2-0. Trận đấu thứ hai là trận đối 

đầu giữa hai đội bóng giàu kinh nghiệm nên rất quyết liệt. Kết thúc trận đấu đội bóng đàn chị K14KKT1 đã giành 

chiến thắng sít sao 1-0 trước đàn em K16KKT1. Trận đấu thứ ba là cuộc gặp mặt giữa hai tân binh K17KCD1- 

K17KCD6. Tuy đây là lần đầu tham gia giải đấu song các nữ cầu thủ của cả hai đội tỏ ra rất tự tin và đã giành tặng 

khán giả nhiều pha bóng đẹp. Với một chút may mắn K17KCD6 đã giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước 

K17KCD1. 

Các trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật của tuần kế tiếp. Đây là cơ hội để các sinh viên 

khoa Kế toán gặp gỡ, giao lưu tăng cường sự đoàn kết đồng thời cũng là điều kiện để các sinh viên rèn luyện sức 

khỏe phục vụ cho việc học ngày càng tốt hơn. 

(Truyền Thông) 
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