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Hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị:

KẾT QUẢ LƯỢT TRẬN THỨ HAI GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN CÔNG NHÂN MỞ RỘNG 2013:
ĐẠI THẮNG ĐỘI TUYỂN KHO BẠC TỈNH, LIÊN QUÂN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - LĐLĐ TỈNH THANH TRA TỈNH - CÔNG TY DVDL CÔNG ĐOÀN THẲNG TIẾN VÀO TỨ KẾT

Ngày 25/9/2013, đội tuyển bóng đá Chi đoàn trường Chính trị liên kết cùng Chi đoàn Liên đoàn
lao động tỉnh, Thanh tra tỉnh và Công ty dịch vụ du lịch Công đoàn bước vào thi đấu lượt trận
thứ hai trong khuôn khổ Giải bóng đá Thanh niên công nhân mở rộng năm 2013 tranh cúp
Busadco.

Do vòng đấu bảng chỉ chọn duy nhất một đội đứng đầu vào vòng kế tiếp nên sự cạnh tranh
giữa các đội rất quyết liệt. Ở trận đấu sớm, đội tuyển Hodeco đã thắng đội Kho bạc tỉnh với tỷ
số đậm 9 - 0 nên đội Liên quân phải chịu sức ép rất lớn, chỉ có thắng đội Kho bạc tỉnh với tỷ
số 10 - 0 trở lên mới có cơ hội đi tiếp.

Vượt qua áp lực về tỉ số, các cầu thủ Liên quân nhập cuộc rất tự tin, tràn lên dồn ép đối thủ

1/2

Hoạt động Chi đoàn Trường Chính trị
Thứ năm, 26 Tháng 9 2013 10:57

ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng đội tuyển Kho bạc tỉnh, sau thất bại trước Hodeco cho
thấy họ đã rút được nhiều kinh nghiệm. Họ tổ chức phòng ngự số đông, và chờ đợi cơ hội từ
những pha phản công nhanh. Lối chơi đó đã phần nào hạn chế được thế mạnh của các cầu thủ
Liên quân. Tuy nhiên, trước một thế trận bị áp đảo toàn diện, hàng phòng ngự số đông của đội
Kho bạc tỉnh vẫn không thể đứng vững. Kết thúc hiệp một, tỷ số đã là 2 - 0 cho đội tuyển Liên
quân.

Tuy dẫn trước đối thủ 2 bàn thắng nhưng đội tuyển Liên quân vẫn đứng trước nguy cơ bị loại.
Mục tiêu thắng cách biệt 10 bàn xem ra là bất khả thi. Tuy nhiên, toàn đội vẫn thể hiện rõ quyết
tâm thi đấu.

Hiệp 2 vừa bắt đầu, các cầu thủ Liên quân lại tràn lên như vũ bão, liên tục vây hãm khung thành
đối thủ. Những pha phối hợp nhỏ ở tốc độ cao đã khiến đội tuyển Kho bạc tỉnh gặp vô vàn khó
khăn. Những bàn thắng liên tục đến như một điều tất yếu. Càng về cuối trận, thể lực của các
cầu thủ Kho bạc tỉnh càng đi xuống. Ngược lại, các cầu thủ Liên quân, được sự cổ vũ của đông
đảo khán giả nhà, tiếp tục tấn công không biết mệt mỏi. Những nỗ lực của toàn đội đã được đền
đáp xứng đáng. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài cất lên, đội tuyển Liên quân đã khép lại
trận đấu bằng một tỉ số khó tin 10 - 0, chính thức chiếm ngôi đầu bảng A và lọt vào vòng tứ kết.

Trận thi đấu vòng tứ kết sẽ diễn ra vào sáng thứ 6 ngày 28/9/2013, đối thủ của đội tuyển Liên
quân sẽ là đội đứng đầu bảng B: Đội tuyển Công ty Viễn thông tỉnh./.

TRẦN NGỌC SÁNG

đoàn Trường Chính trị
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