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Cập nhật thể thao: Trường Cleveland thắng môn 
đấu vật PIL trong năm thứ 9 liên tiếp; đội bơi nữ 
Grant, đội bơi nam Lincoln thắng giải 
Cleveland tiếp tục dẫn đầu môn đấu vật trong liên đoàn Portland Interscholastic League, dùng 
nhiều lực sĩ và hai vô địch cá nhân ở hai hạng cân để thắng giải đấu của liên đoàn trong năm thứ 
chín liên tiếp. Đội Warriors đã đạt được 324,5 điểm tại Trường Trung Học Marshall để vượt xa 
đội về nhì Grant bằng 93 điểm. 

Cleveland đã thắng được danh hiệu vô địch cá nhân từ học sinh năm nhất Logan Medford, thắng 
trận chung kết hạng cân 126-pound bằng cách đè chặt đối thủ sau 34 giây, và Patrick Brown, đã 
thắng hạng cân 138 đè đối thủ vào lúc 1:06. Họ được cùng tham gia với 18 lực sĩ đô vật khác ở 
Cleveland, những người đã ghi điểm bằng cách thắng trong top 8 của hạng cân của họ. 

Số đông lực sĩ của đội Warriors đã vượt qua các màn tranh đua cá nhân nổi bật từ Grant, thắng 
bốn danh hiệu cá nhân, với học sinh năm nhất Kai Tsugawa thắng hạng cân 132, học sinh năm  
thứ tư Cormac O’Hagan hạng cân 182, học sinh năm hai Simon Porter ở 195 và học sinh năm thứ 
tư Jordan Reed ở 285. 

Jefferson đã thắng ba hạng cân: học sinh năm thứ ba Anthony Branch ở 106, học sinh năm nhất 
Khtrelle Preston ở 113 và học sinh năm thứ tư Michael Preston ở 160. Wilson có hai người thắng 
giải cá nhân là học sinh năm nhất Gus Johnson hạng cân 120 và học sinh năm thứ tư Jack Walker 
ở 152. 

Các học sinh vô địch khác là học sinh năm thứ tư Trường Franklin MIcky Marchello hạng cân 
145, học sinh năm thứ ba Trường Madison Everett Chiles hạng cân 170 và học sinh năm thứ ba 
Trường Roosevelt, Joshua Larrabee, hạng cân 220. 

 (Xem đầy đủ kết quả See full results) 

Giải đấu cũng là vòng loại cho giải đấu tiểu bang cấp 6A, với ba người trong top 3 trong mỗi 
hạng cân đi tranh giải tiểu bang, và người về tư được đặt trong danh sách dự bị. Giải đấu tiểu 
bang sẽ được tổ chức vào Ngày 28-29 Tháng 2 tại Memorial Coliseum. 
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Giải tiểu bang cũng sẽ bao gồm đầy đủ các vô địch nữ. Các đô vật PIL đã thi đấu vòng loại tiểu 
bang vào đầu tháng này tại Cottage Grove. Học sinh năm thứ ba Trường Lincoln, Sophia Keefer, 
đứng thứ hai ở hạng cân 125, và Dore Young, học sinh lớp 12 của Franklin đứng thứ hai ở hạng 
cân 235. Họ và bốn người khác hạng cao nhất sẽ thi đấu tại tiểu bang. 

Bơi lội: Grant và Lincoln đã tiến hành các cuộc thi đồng đội căng thẳng tại giải vô địch PIL tại 
Trung tâm Dishman Community Center, với Grant giành chức vô địch nữ bằng 18 điểm và 
Lincoln giành chức vô địch đội bằng 10 điểm. 

Đội nữ Grant được dẫn đầu bởi học sinh năm thứ hai Quinn Brown, thắng môn bơi tự do 200 và 
500-yard và bơi tiếp sức giúp đội General thắng môn bơi tiếp sức tự do 200 và 400. Grant đã 
thắng sáu trong số 11 trận. 

Hai học sinh năm thứ hai đã thắng hai môn bơi đua trong giải nữ: Hazel Derr của Trường 
Jefferson trong môn bơi tự do 100 và bơi ngửa 100 và Kinda Adams của Trường Lincoln trong 
môn bơi hỗn hợp cá nhân 200 và môn bơi ếch 100. 

Trong cuộc bơi đua nam, học sinh năm thứ tư Peter Hinnen thắng hai môn (bơi bướm 100 và 
bơi ếch 100) và bơi trong đội tiếp sức hỗn hợp 200 để dẫn dắt Lincoln thắng giải. Học sinh năm 
thứ tư của Cleveland Cody Soo đã thắng môn bơi tự do 200 và 100, và học sinh năm thứ tư 
Trường Wilson Isaac Anderson thắng môn bơi hỗn hợp cá nhân 200 và bơi ngửa 100. 

 (Xem đầy đủ kết quả See full results) 

Những người thắng mỗi môn bơi đua đủ điều kiện tham dự giải vô địch tiểu bang cấp 6A sẽ 
được tổ chức vào Thứ Sáu và Thứ Bảy tại Trung tâm Tualatin Hills Aquatic Center ở Beaverton. 
Những người vào chung kết khác của sở học chánh đạt được thời gian đủ tiêu chuẩn cũng sẽ thi 
đua tại giải tiểu bang. 

Sự kiện golf để quyên tiền cho PIL: Việc ghi danh đang được tiến hành cho một trong những nỗ 
lực gây quỹ chính cho PIL. Cuộc thi đấu PIL Open Golf Scramble thường niên lần thứ bảy sẽ được 
tổ chức vào Thứ Tư, Ngày 10 Tháng 6 tại Reserve Vineyards and Golf Club ở Aloha. 

Ai muốn tham gia có nhiều cách, từ việc mua vé 35 đô la cho bữa ăn tối và đấu giá sau giải đấu, 
đến cơ hội tài trợ danh hiệu với giá $10.000 đô la. Trong Sở Học Chánh Portland, một trong ba 
học sinh lớp 6-12 tham gia các môn thể thao PIL. Trong năm năm qua, việc tham gia các môn thể 
thao PIL đã tăng từ 5.500 học sinh lên đến 13.000, gia tăng nhu cầu về tài nguyên. 

Vui lòng truy cập trang  registration webpage nếu quý vị muốn tham gia. 
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