
Giải bóng đá Nam sinh viên KTX UFM - năm 2019 

Hòa chung không khí cùng cả nước lập thành tích chào mừng 44 năm 

Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), 133 năm ngày Quốc tế Lao 

động (01/5). Được sự quan tâm của Đảng ủy, BGH Nhà trường, Phòng Quản lý 

Ký túc xá đã tổ chức thành công Giải bóng đá Nam sinh viên KTX lần thứ nhất. 

Giải đấu năm nay có sự tham gia của 4 đội bóng đại diện cho gần 300 nam 

SV nội trú của cả hai cơ sở. 

Mặc dù giải đấu diễn ra đầu kỳ nghỉ lễ và cũng là thời gian tổ chức các 

trận đấu của Hội thao sinh viên toàn trường, nơi mà hầu hết các cầu thủ sinh viên 

nội trú cũng là thành viên nòng cốt của đội bóng các khoa. Nhưng các cầu thủ của 

chúng ta đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, nhiều trận đấu hay, đầy 

kịch tính, hấp dẫn, có chuyên môn cao. Hơn tất cả, giải đấu này đã giúp SV nội 

trú có thêm một sân chơi lành mạnh, bổ ích, là cơ hội để cùng giao lưu học hỏi 

lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết. 

Sau các trận tranh tài sôi nổi, đúng tinh thần thể thao sinh viên, với phương 

châm “Trung thực - Đoàn kết - An toàn - Tiết kiệm” giải đấu đã chính thức khép 

lại. Đội Nhà 6C đã giành được ngôi vương, Á quân là Đội bóng đến từ KTX Q.7, 

Đội Nhà 6D giành hạng Ba, Đội bóng nam SV nhà 6E giành được giải Phong 

cách.  Và, với 7 bàn thắng ghi được, cầu thủ Lê Anh Dũng (Nhà 6D) đã xứng đáng 

được trao tặng giải Vua phá lưới. 

Xin được chúc mừng giải đấu thành công.  

 

Một số hình ảnh của buổi lễ bế mạc: 

 

Đội nhà 6C nhận cúp, cờ và giải thưởng Vô địch giải đấu 



 

Đội nhà KTX Q7 nhận giải thưởng Á quân 

 

 

Đội nhà nhà 6D nhận giải Ba 

 

 

 



 

Đội nhà nhà 6E nhận giải phong cách 

 

 

Cầu thủ các đội chụp ảnh lưu niệm  

 


