Đội cờ tướng Sở TN&MT đoạt chức vô địch tỉnh Quảng Nam
Viết bởi Võ Thị Phương Thuỷ
Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 12:42

Trong 02 ngày 14-15/02/2019, giải vô địch cờ tướng tỉnh Quảng Nam lần thứ VII Cup Tân
Nghĩa Sơn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức, đã diễn ra tại Nhà thi đấu
thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam (P. Hòa Hương, TP. Tam Kỳ). Giải quy tụ các kỳ thủ tốt nhất
đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, trường học, lực
lượng vũ trang trên toàn tỉnh tham gia thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván, tính kết quả cá nhân và
đồng đội của mỗi khối.

Đội cờ tướng Sở TN&MT được Công đoàn Sở cử tham gia giải gồm 4 kỳ thủ: Vũ Hồng Trung,
Nguyễn Ngọc Hoàng Tân, Cao Tấn Lễ và Trần Văn Cư, cùng ông Võ Tấn Long làm trưởng
đoàn.
Sau 02 ngày thi đấu đầy căng thẳng, cam go, đòi hỏi thực lực và ý chí rất cao, đội cờ tướng Sở
TN&MT đã đoạt chức vô địch đồng đội nam của khối các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, trường
học, lực lượng vũ trang. Ngoài ra, hai kỳ thủ của Sở còn đoạt chức vô địch và á quân cá nhân
của khối, gồm Vũ Hồng Trung huy chương vàng và Cao Tấn Lễ huy chương bạc, khép lại giải
đấu đầy ấn tượng và thuyết phục.
Với những thành tích tốt khởi đầu năm mới 2019 này, hy vọng hoạt động Công đoàn Sở sẽ tiếp
tục gặt hái thêm những thành công và ngày càng phát triển, lớn mạnh.
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