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Sôi nổi Khai mạc Hội Thao Y Dược lần Thứ Nhất 

 

Những tiếng reo hò hào hứng, phấn khích của các cổ động viên bên lề sân cỏ đã “thổi lửa” cho các 

trận cầu mở màn Lễ Khai mạc Hội thao Y Dược chiều ngày 17/2/2014 tại Sân vận động Đại học 

Duy Tân cơ sở 5, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu. 

  

  

Các đội tuyển tại Lễ Khai mạc Hội thao Y Dược 

 

Ngay sau Lễ Khai mạc, 4 trận bóng đá trong vòng loại Hội thao Y Dược đã diễn ra quyết liệt và đầy kịch 

tính. Những chàng trai Y Dược mạnh mẽ, luôn cháy bỏng cùng tình yêu bóng đá với tinh thần thi đấu 

nhiệt huyết, trung thực và đoàn kết đã cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn và ấn tượng. Khán 

giả “nghẹt thở”  theo dõi từng pha sút bóng đẳng cấp tung lưới đối phương, những đường chuyền đẹp mắt 

và chuẩn xác để rồi hò reo cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho từng cầu thủ trên sân. Sau 2 hiệp rượt đuổi tỉ số, 

lớp K19 YDH 14 đã vượt qua đối thủ là K19 YDH 1 dành chiến thắng với tỉ số 4-3. Rất nỗ lực và cố gắng 

nhưng lớp K19 YDH 16 đành ngậm ngùi chia tay giải đấu trước tỉ số 1-5 khi tranh tài cùng lớp K19 

YDD. Áp đảo với tỉ số 10-1, K18 YDH 4 đã trút “cơn mưa bàn thắng” xuống lớp K19 YDH 5 để lọt vào 

vòng trong. Khát khao chiến thắng và thi đấu đầy khởi sắc, các cầu thủ K19 YDH 4 đã mang về chiến 

thắng 3-1 trước đội bóng của lớp K19 YDH 9. 
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Cuộc tranh tài giữa hai lớp K18 YDH4 (áo trắng) và K19 YDH5  

 

Hội thao Y Dược 2014 do Khoa Y, Khoa Dược và Khoa Điều Dưỡng phối hợp tổ chức với sự tham gia 

của 22 đội bóng đá nam và 13 đội bóng chuyền nữ. Trong đó, các đội bóng đá nam thi đấu vòng loại sau 

đó chia bảng thi đấu giành Cúp Vô địch. 13 đội bóng chuyền nữ tham dự Hội thao thi đấu loại trực tiếp để 

tranh giải. Hội thao kéo dài đến ngày 26/2/2014, hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu lôi cuốn và hấp 

dẫn. Đây là một hoạt động không chỉ nhằm khích lệ tinh thần thể thao lành mạnh cho sinh viên, tăng 

cường sự giao lưu và đoàn kết giữa các Khoa trong toàn trường mà còn hướng đến chào mừng kỷ niệm 

ngày tôn vinh nghề thầy thuốc cao quý (27/2/1955 - 27/2/2014). 

 

(Truyền Thông) 

 


