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 Kết qu ả giải th ể thao sinh viên n ội trú l ần thứ XIV
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 14/05/12-09:24:11

Kết thúc gi ải đấu, Ban Tổ chức đã trao gi ải cho 16 v ận động viên có thành tích xu ất sắc, trong đó
có 4 gi ải nhất, 4 gi ải nhì, 3 gi ải ba

Từ ngày 09/5 đến 13/5, tại Sân thi đấu cầu lông KTX K5 đã diễn ra giải thể thao sinh viên nội trú lần

thứ XIV. Giải đấu được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh,

bổ ích, qua đó góp phần tăng cường giao lưu và sự hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên nội trú. Đồng thời,

giải đấu là hoạt động thiết thực của sinh viên Nhà trường chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng

hoàn toàn miền Nam thống nhất  đất  nước (30/4/1975 - 30/4/2012), 126 năm Ngày Quốc tế Lao động

(01/5/1886 - 01/5/2012), 58 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2012) và 122 năm

ngày sinh Chủ tịch Hồ CHí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2012).

Tham dự giải đấu có 50 vận động thi tài ở 4 nội dung gồm: cầu lông đơn nam và đơn nữ, cầu lông đôi

nữ, cờ tướng.

Sau 5 ngày thi tài sôi nổi với hơn 20 trận đấu hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết và giao lưu, giải đấu đã

thành công tốt đẹp với kết quả:

1. Nội dung c ầu lông đơn nam:

- Giải nhất: Hồ Tấn Đạt - KTX 502K5.

- Giải nhì: Hoàng Trọng Quỳnh - KTX 112K3.

- Giải ba: Đào Duy Thái - KTX 512K7.

- Giải khuyến khích: Nguyễn Thành Nam - KTX 115K8.

2. Nội dung c ầu lông đơn nữ:

- Giải nhất: Lê Thị Vy - KTX 208K5.

- Giải nhì: Nguyễn Thị Hồng - KTX 109K3.

- Giải ba: Trần Thị Thanh Thủy - KTX 411K3.

- Giải khuyến khích: Nguyễn Thị Thu Trang - KTX 204K2.

3. Nội dung c ầu lông đôi nữ:

- Giải nhất: Nguyễn Thị Trang (KTX 111K5) - Vũ Thị Thúy (KTX 301K5).

- Giải nhì: Trần Thị Bích Lợi (KTX 405K5) - Trương Ngọc Quý (KTX 404K5).

- Giải ba: Nguyễn Thị Bích Thảo - Trần Thị Thanh Thủy (KTX 411K3).

4. Nội dung c ờ tướng:

- Giải nhất: Nguyễn Mạnh Tuấn - KTX 514K8.

- Giải nhì: Lê Hồng Thế Lĩnh - KTX 406K7.

Hình ảnh trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc
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Các tin khác

  ĐỘI TÌNH NGUYỆN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - “HÀNH ĐỘNG NHỎ -
TRÁI TIM LỚN”

  Kết qu ả hội thao Kh ối thi đua các tr ường Đại học - Cao đẳng - Trung c ấp
chuyên nghi ệp t ỉnh Khánh Hòa

  Khoa CNTT t ổ chức semina “Smarter Planet” và k ỳ thi tr ực tuy ến chứng ch ỉ
quốc tế IBM Cloud - 281

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH”
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  Khai gi ảng lớp học Bồi dưỡng kết nạp Đảng và l ớp Đảng viên m ới

  Phỏng vấn học bổng du h ọc tại Trường Đại học Văn hóa Trung qu ốc (Đài
Loan)
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