CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA ĐIỆN
( 30/10/1972 – 30/10/2014)
Sáng ngày 04/11/2014, tại sân cỏ nhân tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, đã diễn
ra trận Chung kết Giải bóng đá sinh viên Liên chi đoàn Khoa Điện chào mừng 42
năm ngày thành lập Khoa. Chi đoàn K46HTD02 đã đăng quang ngôi vô địch một
cách xứng đáng sau khi hạ Chi đoàn K47TDH01 với tỉ số 4-1 trong trận chung kết
đầy sôi nổi và kịch tính.

Giải Bóng đá sinh viên LCĐ
Khoa Điện diễn ra từ ngày 11/10 đến
ngày 04/11/2014 tại sân cỏ nhân tạo
trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, với
sự tham dự của 30 đội bóng đến từ 30
Chi đoàn của Liên chi Đoàn khoa
Điện đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Vượt qua vòng loại với 14 đối thủ
nặng ký, tại vòng chung kết, 16 đội bóng còn lại được chia thành 4 bảng, thi
đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi
bảng vào chơi ở vòng sau.
Bước vào vòng tứ kết, Chi đoàn K49DKT02 đã để thua Chi đoàn
K47TDDH01 với tỉ số 0-2, Chi đoàn K48TDH02 đã xuất sắc giành 1 vé vào
bán kết sau khi đã thắng Chi đoàn K48HTD với tỉ số 3 – 0. Cũng với tỉ số 3
– 0, Chi đoàn K47TDH02 cũng chạm 1 tay vào chiếc cúp vô địch khi thắng
Chi đoàn K47TDH03. Và ở trận bán kết cuối cùng, Chi đoàn K46HTD02 –
đội bóng được dự đoán là Quán quân mùa giải năm nay đã chiến thắng trước
đàn em K49DKT03 với tỉ số 4 – 1.
Ở vòng bán kết, Chi đoàn K47TDH01 và K46HTD02 đã có 2 lượt trận
tưng bừng, cùng dắt tay nhau vào vòng Chung kết sau chiến thắng đầy
thuyết phục hai Chi đoàn K48TDH02 và K47TDH02.

Đúng 8h sáng ngày 04/11/2014, tiếng còi của trọng tài vang lên, bắt
đầu trận Chung kết Giải bóng đá sinh viên Liên chi đoàn Khoa Điện chào
mừng 42 năm ngày thành lập Khoa.
Với tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, cả hai đội vào trận hết sức sôi nổi,
ganh nhau từng pha bóng khiến khán giả hồi hộp trước từng cú sút. Sau 25
phút thi đấu, kết quả hiệp 1 là 1 - 1.
Bước sang hiệp 2 với lối chơi kỹ thuật và sự phối hợp kéo léo, Chi
đoàn K46HTD02 đã thể hiện đẳng cấp của các đàn anh và xuất sắc giành
cúp vô địch mùa giải 2014 với tỉ số chung cuộc 4 – 1. Tuy không giành được
phần thưởng cao nhất của giải đấu nhưng đội bóng của Chi đoàn K47THD01
đã để lại cho người hâm mộ ấn tượng khó phai với lối chơi kỹ thuật, thân
thiện, đẹp mắt. Hơn nữa, giải đấu đã cho thấy sinh viên khoa Điện rất tài
năng, có thể tiến xa hơn nữa không chỉ với khả năng chơi bóng hay mà còn
rất nhiều hoạt động khác.
Một số hình ảnh ấn tượng trong trận chung kết:

