Sáng ngày 30/11/2019, tại khu vực Lê Đức Thọ - Hoàng Sa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao phối
hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà tổ chức giải việt dã và chạy vũ
trang quận Sơn Trà năm 2019 chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019). Ông
Nguyễn Đắc Xứng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận đã về dự Khai mạc.

Toàn cảnh buổi khai mạc

Với phương châm “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong nhiều năm qua, Trung tâm Văn hóa, Thông
tin & Thể thao quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cùng với Ban Chỉ huy Quân sự quận thường xuyên
phối hợp tổ chức nhiều giải thi đấu với nhiều hoạt động thể dục, thể thao. Trong đó, giải việt dã và chạy Vũ
trang đã trở thành hoạt động thường niên, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên và bà con
nhân dân trên địa bàn cùng tham gia. Giải năm nay quy tụ hơn 200 vận động viên là những cán bộ, chiến sĩ,
học sinh đến từ 07 phường, các trường Trung học cơ sở, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia 05 nội
dung thi đấu. Mặt dù thời tiết diễn ra không thuận lợi, nhưng với sự nỗ lực của các vận động viên, cùng với
công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, giải việt dã và chạy vũ trang quận Sơn Trà năm 2019 đã thành
công tốt đẹp. Tất cả các vận động viên đều thi đấu hết mình, hoàn thành nội dung thi đấu, về đích an toàn.

Các vận động viên đang tiến về đích

Giải chạy Vũ trang việt dã hàng năm là một trong những hoạt động thể thao sôi nổi, bổ ích, giúp cán bộ
chiến sĩ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao
phó, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Trên cơ sở kết quả thi đấu, Ban tổ chức sẽ chọn và thành lập
Đoàn vận động viên tham gia Hội thi cấp thành phố, dự kiến tổ chức vào sáng 21/12/2019 tại phía trước tiền
sảnh Cung Thể thao Tiên Sơn và Công viên châu Á.
Quang Học

