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Tân binh K17XCD4: Vô địch giải Bóng đá Truyền thống
khoa Xây dựng
Sáng ngày 12/11/2011 vừa qua, giải bóng đá mini Nam truyền thống khoa Xây dựng năm 2011 đã chính thức khép
lại ở trận chung kết giữa K17XCD4 và K15XDC tại sân vân động Tuyên Sơn, Tp. Đà Nẵng.

Cầu thủ hai đội bắt tay trước trận đấu

Đây được xem là trận đấu giữa các tân binh với cựu binh. K17XCD4 là những tân sinh viên mới nhập học trong khi
K15XDC đã từng hai lần tham dự giải đấu. Trận đấu diễn ra sôi nổi và đầy kịch tính. Với kinh nghiệm của đội bóng
đàn anh, các cầu thủ K15XDC đã dồn dập tấn công và xuyên thủng lưới K17XCD4 ngay những phút đầu tiên. Sau
những choáng ngợp, K17 nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và may mắn quân bình tỉ số ở phút thứ 10 của hiệp 1. Bàn
thắng gỡ hòa đã thổi luồng khí mới vào đội bóng trẻ, họ chơi tưng bừng hơn. Sự phấn khích được duy trì giúp các
tân binh áp đặt lối chơi đến cuối trận đấu và giành chiến thắng thuyết phục: 5-3 thuộc về K17XDC. Lần đầu tiên một
tân binh đăng quang tại giải đấu truyền thống này.
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Thầy Huỳnh Ngọc Hào và Thầy Nguyễn Quốc Lâm trao cúp cho đội vô địch
Sau trận đấu, Ban Tổ chức đã trao cúp và huy chương cho đội vô địch. Cầu thủ Doãn Chí Dũng - đội K17XCD4
giành danh hiệu vua phá lưới và danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Đặng Đình Dũng - đội D15XDDB.
“Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, chiến thắng trong niềm đam mê, trong sự quyết tâm, chiến thắng của
tình đoàn kết, tình hữu nghị của những kĩ sư xây dựng tương lai” , Bí thư Đoàn khoa Xây dựng phát biểu tại lễ Bế
mạc.
Được biết, giải bóng đá mini Nam truyền thống khoa Xây dựng được khai mạc vào ngày 20/10/2011. Có 36 đội
đăng kí tham gia, 70 trận đấu đã diễn ra và 576 cầu thủ được ra sân.

(Truyền Thông)
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