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Kết thúc giải bóng đá Mini nam truyền thống Đại học Duy 

Tân 2009 

 

Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi với 13 đội đăng ký thi đấu tại nhà thi đấu Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, sáng ngày 

18/10/2009, giải bóng đá Mini cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân 2009-Duy Tân Cup 2009 đã kết thúc bằng trận 

chung kết giữa đội Khoa Học Tự Nhiên+Ngoại ngữ và Trung tâm Giáo dục thể chất, Quốc phòng+Phòng Tổ chức, 

Thanh tra, Đảng ủy. 

  

Đội vô địch  

Trước sự chứng kiến của gần 200 khán giả, trận chung kết giải bóng đá Cán bộ, Giảng viên Đại học Duy Tân 2009 

đã diễn ra hết sức sôi động. Trong suốt trận đấu, cả 2 đội đều chơi rất nhiệt tình, cống hiến cho người xem nhiều pha 

bóng hay. Đội liên quân Khoa học tự nhiên + Ngoại ngữ có kỹ thuật cá nhân tốt hơn, chơi tốc độ và phối hợp gắn bó 

nên có phần lấn lướt hơn. Kết thúc trận đấu họ đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1, đoạt cúp vô địch. 

Ở trận tranh giải 3, khán giả được chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục giữa đội Kiến trúc và đội Công nghệ 

thông tin+Điện tử viễn thông. Kết thúc 40 phút thi đấu chính thức hai đội hòa nhau với tỉ số 5-5. Hai đội bước vào 

loạt sút luân lưu và phần may mắn đã thuộc về đội Kiến trúc, họ thắng với tỉ số 4-3 và giành giải 3. 

Đội vô địch được nhận cờ, cúp và tiền thưởng. Giải nhì, ba nhận cờ và tiền thưởng, giải phong cách năm nay thuộc 

về đội Công nghệ thông tin+Điện tử viễn thông. Ngoài các giải vô địch, nhì, ba và giải phong cách cho đội thi đấu 

tốt nhất, ban tổ chức còn trao giải thưởng cá nhân đến các thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ 

ghi bàn nhiều nhất. 

Giải bóng đá Duy Tân cup 2009 diễn ra từ tháng 9-10 hằng năm, không chỉ với mục đích mang lại sân chơi lành 

mạnh cho Cán bộ, Giảng viên mà còn cho thấy sự phát triển sâu rộng của phong trào thể thao trong Cán bộ, Giảng 

viên Trường Đại học Duy Tân. 
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(Truyền Thông)  

  

 

 

  

 


