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Cập Nhật Thể Thao: Đội Bóng Đá Nữ Của Trường Grant 
Tạo Thành Tích Lịch Sử Khi Giành Chức Vô Địch Tiểu Bang 
Lần Đầu Tiên 

Đội bóng đá nữ của Trường Trung Học Grant đã làm nên lịch sử vào Thứ Bảy, khi giành chức vô 
địch tiểu bang đầu tiên trong lịch sử của chương trình. Trong một trận đấu qua lại trong trận 
chung kết Cấp 6A tại Sân Vận Động Hillsboro, học sinh năm thứ tư Elle Frazier đã làm bàn lúc 5 
phút 19 giây trong giờ đấu thêm để giúp Đội General thắng đội Beaverton với tỷ số 4-3. 

Frazier ghi bàn xa từ 12yard khi nhận được banh chuyền từ học sinh năm thứ ba Katarina 
Roesinger và Trường Grant giành chức vô địch tiểu bang lần thứ ba của môn bóng đá nữ cho đội 
banh trong Liên Đoàn Portland Interscholastic League. Đội Generals cùng Lincoln, là đội giành 
được danh hiệu vào năm 2007 và 2008, trong một môn thể thao có giải vô địch tiểu bang ở 
Oregon kể từ năm 1977. 

Frazier cũng tự làm bàn không cần trợ giúp lúc 7:40 của trận đấu và chuyền banh giúp học sinh 
năm thứ nhất Kate Ratanaproeksa làm bàn, giúp Grant dẫn trước 2-0 lúc 11:52. Thành tích này 
kết thúc một mùa giải xuất sắc, trong đó Frazier được bầu chọn là cầu thủ PIL của năm. 

“Cô ấy thật tuyệt vời trong suốt cả năm,” huấn luyện viên Grant Emmanuil Tjuanakis nói với các 
phóng viên. "Cô ấy là một cầu thủ có thể dẫn dắt một đội bóng và điều đó đã được thể hiện rõ 
ràng ngày hôm nay." 

Đội Beaverton trở lại bằng cách ghi hai bàn trước giờ nghỉ giải lao, và sau một hiệp hai không có 
đội nào làm bàn, hai đội đã bước vào hiệp phụ với tỷ số 2-2. 

Hiệp phụ bắt đầu bằng một pha ngọan mục khi Roesinger làm bàn không cần sự trợ giúp chỉ 
1:43 vào hiệp phụ. Beaverton gỡ hòa 41 giây sau đó, và tiếp theo là bàn thắng quyết định của 
Frazier. 

“Thật là kỳ quái,” Frazier nói. “Chiến thắng đầu tiên trong lịch sử chương trình. Đó là những gì 
chúng tôi muốn. Thật là kỳ diệu." 

Chiến thắng kết thúc một mùa giải trong đó Đội Grant có thành tích 17-1-1 và giành chức vô địch 
Liên Đoàn PIL với thành tích 5-0-1 dưới huấn luyện viên Tjuanakis, người đã chia sẻ giải thưởng 
huấn luyện viên của năm của PIL với Douglas Diller của Cleveland. Bước vào trận tranh chức vô 
địch, Đội Generals đã ghi được 56 bàn thắng trong khi chỉ để lọt lưới sáu lần sau khi liên tiếp 
không để lọt lưới ở các vòng loại. 

Grant đã xuất hiện lần thứ hai trong trận đấu vô địch tiểu bang. Năm 2010, Đội Generals thua 
Đội Jesuit 2-1 trong hiệp phụ. Trường Grant có một đội bóng đá vô địch tiểu bang khác khi đội 
nam 2010 đánh bại Đội Westview 3-1 trong trận chung kết. 


