
Ngày 13 tháng 7 khai mạc 2019 U-12 giải Bóng Chày Thiếu Nhi Thiếu Niên • Nữ 
Toàn Quốc 
Đại hội Bóng Chày Thiếu Nhi Thiếu Niên • Nữ Toàn Quốc được khai mạc vào ngày 13 vừa qua 
đến ngày 1 tháng 8 tại sân bóng chày Gijang-Xe Hyundai Dreamball Park, World Cup Village 
và Changan Cheon. Đại hội lần này có tổng 230 đội tham gia được chia đấu theo phần nữ, phần 
tiểu học và phần ít. Huyện Gijang-gun và Hiệp Hội Bóng Chày Softball Đại Hàn đồng chủ trì 
đại hội lần này với quy mô lớn nhất toàn quốc và 3 năm tiếp theo cũng sẽ liên tục tổ chức tại 
huyện Gijang-gun. Huyện Gijang-gun thì do trận đấu được mở ra vào mùa hè nóng bức nên sẽ 
cố gắng hết sức để những cầu thủ được an toàn và đại hội được tổ chức thành công mĩ mãn.

Tổ chức Giải Vô Địch Bóng Chày Thiếu Niên Gijang Thế Giới lần thứ 29 (dưới 18 tuổi) 
Ngày 30 tháng sau, tại Gijang-Xe Hyundai Dreamball Park sẽ tổ chức Giải Vô Địch Bóng Chày 
Thiếu Niên Gijang Thế Giới lần thứ 29 (dưới 18 tuổi) với sự tham gia của đội tuyển thiếu niên 
quốc gia của 12 nước. Ở vòng bản thì Hàn Quốc được chia vào tổ A cùng với Úc, Canada, Hà 
Lan, Nicaragua và Trung Quốc. Trong trận đấu lần trước giải Á quân thuộc về đội tuyển quốc 
gia Hàn Quốc nên rất kì vọng sẽ đạt được thành tích ưu tú ở lần này. Đại hội lần này được tổ 
chức trong 10 ngày với sự tham gia của khoảng 600 người, gồm cầu thủ và cổ động viên của 
12 quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mĩ, Canada v.v. Choo Sin Soo, Lee Dae Ho, Lee Seung 
Yeop v.v. là những siêu sao đã được tuyển ra từ đại hội này, nên rất kì vọng giống như tuyển thủ 
Lee Gang In của bóng đá World Cup U-20, sẽ có sự ra đời của sao thể thao dẫn dắt tương lai của 
bóng chày. Đại hội lần này hoàn toàn được xem miễn phí.
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Tại Gijang tuyển bóng chày thiếu nhi thiếu niên 
• nữ mạnh trên toàn quốc
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Khu Nghỉ Mát Thiên Nhiên Núi Daleum là khu cảnh 1 trong 8 
cảnh của Gijang ở cuối phía tây núi Daleum, bên trong cơ sở có 
thể học và trải nghiệm, chính giữa của sân cỏ ở có hình tượng 
động vật quen thuộc và cơ sở để học hỏi về rừng đã được chuẩn 
bị sẵn. Đặc biệt là đặc hóa hoạt động giúp trẻ em thiếu nhi phát 
triển về cơ thể, cảm tính và trí tuệ.   

Khu Nghỉ Mát Thiên Nhiên Núi Daleum được khai trương vào 
tháng 9 năm 2018, chỉ cần đi thêm 3.2km nữa từ chổ đậu xe của 
Trung Tâm Đào Tạo Thanh Thiếu Niên huyện Gijang-gun là sẽ 
đến. Cơ sở của khu nghỉ mát gồm 7 khu tá túc, 1 khu phòng hợp 
chứa được khoảng 50 người và chính giữa là sân cỏ. Nơi tá túc thì 
có phòng dành cho 4 người và phòng dành cho 5 người, mỗi loại 
7 phòng, tổng số là 14 phòng đã được chuẩn bị sẵn. Để đặt phòng 
thì vào trang chủ www.foresttrip.go.kr là có thể đặt được.

Từ tháng 3~tháng 11 có mở chương trình giải thích về rừng để 
cho biết kiến thức về rừng và môi trường tự nhiên. Buổi sáng 10 
giờ đến 2 giờ chiều, một ngày mở 2 lần. Theo đó chương trình trải 
nghiệm có phí(làm đồ) cũng có. Phía dưới khu nghỉ mát là đường 
đi dạo có 2 khu vực, chỉ mất vỏn vẹn 20 phút để đến và đánh dấu 
khu vực 1 với ở hồ chứa nước Yongcheon, sau đó quay về mất 
khoảng 60 phút là sẽ đến khu vực 2.

Núi Daleum cao đến 588m cùng với núi Bulgwang được chọn 
là 2 núi nổi tiếng của huyện Gijang-gun. Ở đỉnh núi thì có khối 
đá giống hình dáng của mào gà, được ánh nắng bình minh lên 
từ phía biển đông chiếu trúng trước nhất. Đây là một ngọn núi 
dốc nguy hiểm từ điểm xuất phát và nó đang trở thành nơi đào 
tạo cho những người leo núi muốn leo lên những ngọn núi cao ở 
nước ngoài.
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Điểm du lịch nổi tiếng của huyện Gijang-gun là bãi tắm biển Ilkwang và bãi 
tắm biển Imrang đã được khai trương vào ngày 1 tháng 7. Hai bãi tắm biển 
này sẽ đón du khách trong 62 ngày nghĩa là đến ngày 31 tháng 8. Năm nay 
trong thời gian khai trương có mở chương trình Hội Nhạc Lãng Mạn Ilkwang 
lần thứ 17 từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, tiếp theo đó là tổ chức Hội 
Làng Ven biển Gijang lần thứ 23. Ở Lễ Hội Làng Ven Biển có một ngày trải 
nghiệm hải nữ và trải nghiệm ngư phủ cùng các buổi biểu diễn đầy hứng thú 
sẽ được mở ra. 

Trạm y tế huyện Gijang-gun thì trong vòng một tháng 
của tháng 6 vừa qua, có mở lớp học ‘điều trị rừng của 
Busan’ về dưỡng thai rừng cho các cặp vợ chồng đang 
mang thai. Có 7 cặp vợ chồng tham gia lớp học dưỡng 
thai ở rừng trong 3 tuần gồm đi dạo rừng thiên nhiên, 
viết thư cho em bé, tuyên ngôn của cha mẹ, đọc truyện 
cổ tích dưỡng thai v.v. đã có được thời gian giao cảm với 
thai nhi. Cảnh quan đẹp của rừng và âm thanh phát ra 
từ rừng, Phytoncide và Anion có hiệu quả tăng cường 
sự gắn bó với thai nhi và cải thiện sức khỏe của mẹ bầu. 
Lớp dưỡng thai rừng dự định mở vào thứ bảy hàng tuần 
trong tháng chín. Liên hệ chi nhánh y tế Jeonggwan 
phòng y tế mẹ và con (051-709-2955)

Mở chương trình tham quan, trải nghiệm ‘Khu 
Nghỉ Mát Thiên Nhiên Núi Daleum’ cấp quốc 
gia đầu tiên của Busan

Mở lớp học dưỡng 
thai rừng huyện 
Gijang-gun

Khai trương bãi tắm biển Ilkwang• Imrang huyện Gijang-gun


