KHÉP LẠI GIẢI BÓNG ĐÁ
Trận chung kết giải
bóng đã diễn ra hết
sức sôi nổi với sự góp
mặt của các cầu thủ
trẻ tài ba và hang trăm
cổ động viên. Và sau
các hiệp đấu vô cùng
gay cấn, những đội
bóng xuất sắc nhất
mùa giải đã chính thức lộ diện.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
 Giải cầu thủ Nam xuất sắc: bạn Nguyên từ chi đoàn A1K7 với 17 bàn thắng
 Giải cầu thủ Nữ xuất sắc: bạn Đinh Mộng Tuyền từ chi đoàn A1K9 với 15
bàn thắng.

 Giải phong cách Nam: tập thể A1K8
thể A2K9

 Giải Ba Nữ: tập thể A1K9

 Giải Nhì Nữ: tập thể A2K7
A2K8

 Giải phong cách Nữ: tập

 Giải Ba Nam: tập thể B2K7

 Giải Nhì Nam: tập thể

 Và 2 nhà vô địch Bóng đá của chúng ta:

Đội vô địch Nữ: tập thể B1K9

Đội vô địch Nam: tập thể A1K7

Bên cạnh đó, nhằm động viên, khuyến khích và khen thưởng các vận động
viên tham gia giải bóng, BTC đã tổ chức bình chọn thêm những giải phụ:
 Giải Thủ môn xuất sắc
Nam: Đỗ Minh Khang – A1K7
Nữ: Phùng Lê Anh Đào – B1K9
 Giải cầu thủ có triển vọng tài năng:
Nam: Huỳnh Hoàng Phúc – A1K9
Nữ: Phan Minh Khánh Quỳnh – A2K8
 Tập thể cổ động viên nhiệt tình nhất: chi đoàn B2K7

Chúc mừng các tập thể và cá nhân đã khẳng định
tài năng sân cỏ của mình với những thành tích xuất
sắc!
Giải “Bóng đá mừng Xuân” không chỉ là một sân chơi hấp dẫn, nơi các tài
năng sân cỏ được thể hiện mình mà đây còn rực lên tinh thần thể thao của

học sinh trường THPT Thực Hành Sư Phạm chúng ta.
Các bạn có hào hứng mong chờ mùa giải năm sau không nè?

