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8 đội tranh giải bóng đá nam truyền thống 

 

Ngày 24/01/2010, giải Bóng đá nam Truyền thống sinh viên trường Đại học Duy Tân năm 2010 đã chính thức khai 

mạc và bước vào tranh tài tại sân vận động Tuyên Sơn-Tp Đà Nẵng. 

  

  

  

Giải thu hút 8 đội đến từ các khoa trong trường được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, mỗi bảng chọn 2 

đội xếp nhất-nhì vào bán kết, nếu 2 đội có tỉ số hòa sẽ đá luân lưu 11 mét. Hai đội vào chung kết nếu hòa trong 90 

phú thi đấu chính thức sẽ đá thêm 2 hiệp phụ mỗi hiệp 10 phút. Cơ cấu giải thưởng bao gồm : 

+ Một giải nhất trị giá 1.000.000đ + cờ và cúp 

+ Một giải nhì trị giá 800.000đ 

+ Một giải ba trị giá 600.000đ 

+ Một giải phong cách trị giá 300.000đ 

Ngoài ra ban tổ chức cũng sẽ bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Thủ môn xuất sắc nhất và đội cổ động viên 

nhiệt tình nhất, mỗi phần thưởng trị giá 200.000đ. 

Giải bóng đá nam Truyền thống sinh viên trường Đại học Duy Tân 2009 là một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh 

viên được tổ chức hàng năm. Đây cũng là dịp để tăng cường sự hiểu biết, xây dựng mối quan hệ mật thiết và đoàn 

kết giữa các đơn vị. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho sinh viên 

trong trường. 

Giải diễn ra từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 01 năm 2010 do Đoàn trường phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thể chất 

& Quốc phòng trường Đại học Duy Tân tổ chức và được Công ty Viettronimex Đà Nẵng tài trợ. 
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TH.Dương (Báo Người Lao Động số 11-Ngày 25/01/2010) 

 


