Sáng 24/2 ( nhm ngày mùng 9 tháng Giêng Âm Lch), qun Liên Chiu
t chc gii ua thuyn truyn thng m rng Mng ng ón Xuân nm 2018 ti Bn bà Tân
phng Hòa Hip Nam.

Ban t chc trao c lu nim cho các i

Tham gia gii ua ln này có hn 140 VV n t 9 i thuyn thuc các n v: qun
Ng Hành Sn; Cm L; phng Hòa Hip Bc; Hòa Hip Nam; xã Hòa Bc; xã Hòa
Liên; c bit, các VV ã tp luyn tích cc ngay c trong thi gian ngh Tt và sáng
nay, các i u rt hào hng, sn sàng cho cuc ua. Ti gii ua ln này, các i nam s
tranh tài 3 vòng ôi c ly 3.000 m và các i n thi u 2 vòng ôi c ly 2.000 m.

Xut phát

Theo ghi nhn ca chúng tôi, trong bui ua thuyn sáng nay có rt ông ngi
dân n xem và c v. Dc b sông Cu ê và nhiu thuyn trên sông u kín ngi. Ông
Nguyn Vn Dng ( trú phng Hòa Hip Bc), cho bit: " Nm nào tôi cng i xem ua
thuyn. ây nh là thành np, thành iu hin nhiên ri. i c v cho làng mình và cng
ging nh là mt kiu chi xuân vui v và lành mnh. a phng c duy trì c th này thì
rt tt.

Bám cht trong tng chng ua

Có mt mt ti sông Cu ê t lúc 7h sáng, ch Nguyn Th Ngc Tuyn (ngi dân
phng Hòa Hip Nam) bày t: Rút kinh nghim nm trc, nm nay tôi i sm hn có
th la c ch p xem cho rõ hn. Tht s vui và phn khi lm vì có i ua ca làng mình
tham gia. Tôi cng mong i ua ca làng s t gii cao và các i khác cng s có tinh
thn tt, có sc khe hoàn thành cuc ua tt nht có th".

Rt ông thuyn c v trên sông

Sau thi gian thi u sôi ni, kt qu gii n, i Cm L xut sc giành gii nht; i Ng
Hành Sn t gii nhì; i Hòa Hip Bc t gii ba và i Hòa Liên t gii khuyn khích. gii
nam, gii nht thuc v i Hòa Hip Bc I, gii nhì thuc v i Hòa Bc, gii ba thuc v i

Hòa Hip Nam; i Hòa Liên và Hòa Hip Bc II t gii khuyn khích. Ch Ngô Th
Thu ( i trng i Cm L n va giành c gii nht), vui mng nói: "Tôi rt vui sng và t
hào khi i mình giành c gii cao. ây là thành qu ca s n lc tp luyn cng nh s
oàn kt cao ca toàn ch em trong i. Nm sau chúng tôi s tip tc tham gia và c
gng tp luyn tt gi c v trí này".

Trao gii nht cho i nam Hòa Hip Bc I

ua thuyn trên sông Cu ê là l hi truyn thng c sc ca qun Liên Chiu. Hng
nm, ngi ta t chc l hi nh mt tín ngng cu quc thái dân an; ma thun gió hoà,
mong cho ngi dân min sông nc có cuc sng no , tròn y trong sut c nm .Và
ngi dân quan nim rng: i thuyn ca làng nào chin thng trong cuc ua thì làng
ó s gp nhiu may mn, n nên làm ra hn so vi các làng khác - t quan nim này
mà các thành viên ua luôn quyt tâm giành chin thng và dân làng cng dn lc
u t, ng h vt cht cng nh tinh thn cho i ua ca mình. Ngoài ra, thông qua cuc
thi Ban t chc s chn la nhng vn ng viên xut sc d thi các gii cp TP; ng thi,
nhng vn ng viên này s là lc lng nòng ct c s, kp thi ng cu khi có thiên tai l lt
xy ra.
Kim Hiu.

