Tiếng Việt | English | Français | Español

Vietnam; Báo ảnh Việt Nam; Thể thao & Văn hóa; Tạp

Website khác: Vietnam News; Le Courrier du
TTXVN | Dịch vụ tin | Quảng cáo | Liên hệ

In bài này

Giải bóng đá mở rộng của sinh viên Việt tại Bỉ
26/10/2009 | 08:24:00
Ngày 24/10, Giải bóng đá mở rộng của sinh viên Việt Nam tại
Vương quốc Bỉ đã diễn ra tại sân vận động của Trường đại học
Leuven.
Tham dự giải có 4 đội bóng đến từ các trường đại học Bỉ và đội liên
quân giữa các cơ quan đại diện Việt Nam và Hội những người Việt
Nam tại Bỉ, diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.
Kết quả đội bóng đến từ Trường đại học Louvain la Neuve đã đoạt
chức vô địch và là năm thứ hai liên tiếp đội đứng ở thứ hạng cao
nhất.
Theo ban tổ chức, đây là giải đấu thường niên, là một sân chơi bổ
ích cho tất cả sinh viên trên toàn Vương quốc Bỉ để gặp gỡ, giao
lưu. Đặc biệt, Giải đấu năm nay đã thành công ngoài mong đợi do
có sự tham dự và tài trợ của Hội người Việt Nam tại Bỉ.

(Ảnh: Đăng Khoa)

Buổi tối cùng ngày đã diễn ra một cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ
sôi nổi giữa các đội với những bài ca tiếng hát, giọng hò đặc trưng
ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước.

Theo anh Phạm Huy Hoàng, Trưởng ban tổ chức giải, nhân dịp này, để thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách",
các bạn sinh viên đã tiến hành quyên góp được trên 600 euro gửi về ủng hộ bà con ở miền Trung và Tây nguyên đang phải hứng chịu
những hậu quả nặng nề do cơn bão số 9 gây ra.
Đội vô địch Louvain la Neuve cũng dành toàn bộ số tiền thưởng 100 euro cho hoạt động từ thiện này./.
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