Chiu ngày 16/7/2016, sau gn mt tun khi tranh và thi u sôi ni, Gii bóng á nhi ng th xã
Hng Lnh nm 2016 ã chính thc khép li sau Trn u chung kt gia hai i tuyn phng Nam Hng và
phng Bc Hng.

Vi 09 trn u vòng bng, bán kt và chung kt, các cu th nhí ã mang n cho ngi xem nhng cung
bc, cm xúc khác nhau thông qua nhng trn u hp dn và y kch tính. Gii nm nay, s cnh tranh quyt lit,
gay cn ca các i bóng có c tm vé vào bán kt và trn chung kt c các i th hin vi cht lng chuyên môn rt
cao so vi nhng gii u trc ây, bên cnh ó tinh thn th thao cao thng cng c các i th hin khá rõ nét, in hình
nh i tuyn phng c Thun, phng u Liêu vi phong cách thi u p, cng hin, n lc ht mình cho dù không vt
qua c vòng bng. Bên cnh ó, s có mt thng xuyên vi nhng hình thc c v sôi ng, nhit tình ca lc lng c ng
viên ã góp phn thêm ng lc các cu th nhí cng hin cho chúng ta nhng trn u hay, nhng bàn thng p và
góp phn vào s thành công ca gii.
Kt thúc gii, Ban t chc ã trao cúp và gii nht cho i tuyn phng Nam Hng, gii nhì cho i tuyn phng
Bc Hng, ng gii ba cho các i tuyn phng Trung Lng, xã Thun Lc và các gii phong trào, gii cu th xut sc
nht, cu th ghi nhiu bàn thng nht, th môn xuât sc nht.
Sau gii u ca Th xã, Ban t chc gii s thành lp i tuyn Th xã tp luyn và tham gia gii tnh vào u
tháng 8 ti./.
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