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PES là trò chơi bóng đá khá được yêu thích của đông đảo bạn trẻ nam. Đây là trò chơi bóng đá
điện tử (có thể chơi qua máy tính hoặc máy PES). Cũng chính vì hiểu được sự yêu thích của
không ít bạn trẻ Gió Lào tới Pháp và sự cho phép của hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Pháp, ngày
22/12/09 Quyết và Hoàng đã đăng cai tổ chức giải PES Gio Lao.

  

Mặc dù là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức, nhưng cũng đã thu hút được đông đảo những
người yêu thích PES và các cao thủ trong làng PES Gió Lào. Đã có rất nhiều thành phần tham
gia giải đấu. Những người đang làm tiến sĩ và đã có gia đình như anh Lưu Hồng Tú, những
người đã đi làm như kĩ sư xây dựng Hồ Trọng Hiền và các bạn sinh viên (Công, Quyết, Bảo,
Hoàng ...).

  

Sau hơn hai tiếng đồng hồ thì giải đấu cũng đã tìm ra người vô địch là Hoàng. Chức vô địch
này cũng rất xứng đáng bởi vì Hoàng là một người thi đấu có bãn lĩnh và xuất sắc. Anh cũng đã
là người đạt giải ba trong  giải PES VLC. Giải đấu cũng đã tìm ra được những tay chơi trẻ như
Lê Thành Công (người hai lần có tỉ số hoà với nhà vô địch ở vòng bảng). Đặng Khắc Quyết
người đã lọt vào vòng chung kết và thất bại với tỉ số 3 - 1 sau một trận đấu căng thẳng và hấp
dẫn.

  

Sau giải đấu, các anh em cũng đã rất vui vì vì lần đầu tiên được tham gia tranh tài cao thấp
cũng như đã giao lưu với những người bạn yêu thích trò chơi này. Hi vọng giải đấu sẽ được diễn
ra hàng năm và sẽ thu hút được đông đảo hơn những người yêu thích PES trong hội mình cũng
như các hội khác.
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