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Sôi động Giải Bóng đá Mini Nam Khoa Kiến trúc lần thứ
IV- 2014
Chào mừng Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đại học Duy Tân (11/11/1994 - 11/11/2014), chào mừng
Tân sinh viên Khóa K20 và 10 năm đào tạo ngành Kiến trúc, Đoàn Thành niên Khoa Kiến trúc đã tổ chức
Giải Bóng đá Mini Nam lần thứ IV-2014 tại cơ sở 3,5 ha, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. Đây là mùa giải
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Khoa Kiến trúc khi quy tụ được 24 đội bóng với hơn 300 cầu thủ
là cựu sinh viên và sinh viên đến từ nhiều khóa khác nhau.

Các đội tuyển chụp ảnh lưu hiệm

Giải bóng đá mini nam Khoa Kiến trúc lần thứ IV-2014 diễn ra từ ngày 17 - 31/10/2014. 24 đội bóng
được chia làm 8 bảng thi đấu vòng loại, hai đội xuất sắc nhất của mỗi bảng sẽ tranh tài tại vòng 1/16 để
tiếp tục đi vào vòng Bán kết, Tứ kết và tranh ngôi Vô địch tại trận Chung kết. Với tinh thần thi đấu Fair
play, các tài năng sân cỏ đã mang đến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, ấn tượng.
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Đội vô địch nhận Huy chương Vàng

Sau 2 tuần thi đấu sôi nổi, quyết liệt và kịch tích, Lễ Bế mạc và Trao giải đã diễn ra vào tối ngày
31/10/2014. Ban Tổ chức đã trao Huy chương Vàng cho đội tuyển K17KTR2, Huy chương Bạc cho đội
tuyển K16KTR3, Huy chương Đồng cho đội tuyển K14KTR1 và đội tuyển K18KTR1 nhận giải Phong
cách. Cũng tại Lễ Bế mạc, Công ty Phong Cách Việt đã trao 10 suất học bổng với tổng trị giá 10.000.000
đồng cho các sinh viên Khóa K19 và K20, Trung tâm Gia sư Revit Ngô Quang Tâm trao 6 suất học bổng
với tổng trị giá 6.000.000 đồng cho sinh viên các Khóa K17 và K18.

Giải Bóng đá Mini Nam Khoa Kiến trúc lần thứ IV- 2014 khép lại thành công tốt đẹp, góp phần tạo nên
một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu giữa cựu sinh viên và sinh viên các Khóa. Giải đấu
cũng là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của các Đoàn Khoa chào mừng 20 năm kỷ niệm
ngày thành lập trường.

(Truyền thông)
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