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Cập nhật thể thao: Franklin lấy hết các giải thưởng 
toàn tiểu bang trong môn bóng đá nam 
Đội bóng đá nam Trường Trung Học Franklin đã làm nên lịch sử vào mùa thu này bằng cách 
thắng chức vô địch tiểu bang đầu tiên trong lịch sử của đội. Tuần trước, đội Lightning đã gặt hái 
một số phần thưởng lớn cho mùa giải xuất sắc của họ, giành được cả hai giải thưởng lớn trong 
các đội hạng 6A toàn tiểu bang Class 6A All-State teams. 

Trong cuộc bỏ phiếu của các huấn luyện viên tiểu bang, học sinh năm thứ ba hậu vệ Vincent 
Rose đã được bầu chọn là Cầu thủ Xuất sắc của năm, và Ty Kovatch được chọn là Huấn luyện 
viên Xuất sắc của năm. Rose đã trở thành cầu thủ đầu tiên từ Portland Interscholastic League 
thắng được vinh dự hàng đầu của tiểu bang kể từ khi Joey Resnick của Lincoln được chọn vào 
năm 2015. 

Các vinh dự này đã kết thúc một năm tuyệt vời cho đội Lightning, được xếp hạng số 14 trong 
khung playoff OSAA do máy tính tạo ra mặc dù đã cùng với đội Lincoln đứng đầu PIL. Franklin đã 
thắng ba trong số năm trận đấu vòng loại của tiểu bang trong hiệp phụ, bao gồm cả trận thắng 
2-1 với đội Summit  2-1 victory over Summit trong trận chung kết. Giải vô địch bóng đá nam đã 
xảy ra một tuần sau khi đội chạy việt dã nam Trường Franklin giành chức vô địch tiểu bang 
Franklin’s boys cross country team won the state championship, danh hiệu vô địch tiểu bang 
đầu tiên của trường trong bất kỳ môn thể thao nào kể từ năm 1959. 

Rose đã cùng với hai cầu thủ Franklin khác được chọn vào các đội xuất sắc toàn tiểu bang. Thủ 
môn năm thứ tư Gael Salas-Lara đã được bầu chọn vào đội xuất sắc nhất, và Caden Davis là học 
sinh năm hai được chọn vào đội thứ hai. 

Ba cầu thủ PIL khác cũng đã được được chọn vào các đội xuất sắc toàn tiểu bang. Học sinh năm 
thứ ba Trường Cleveland Mo Mohamed được bầu chọn vào đội xuất sắc nhất; và học sinh năm 
thứ tư Trường Grant Ian Cameron và học sinh năm thứ tư Trường Lincoln Christopher Lambert 
được chọn vào đội thứ hai. 

Các đội xuất sắc toàn tiểu bang được quản lý bởi OregonLive. Các vận động viên PIL cũng giành 
được sự công nhận toàn tiểu bang trong các môn thể thao khác trong mùa thu: 

Football: Trong năm thứ hai liên tiếp, Roosevelt lineman Timothy Price Jr. đã được bầu chọn vào 
đội xuất sắc nhất. Prince, cao 6 feet, 280 pound, được bầu chọn đội số một trên hàng phòng 
ngự, và cũng được công nhận danh dự trên hàng tấn công. 

Học sinh năm thứ ba Trường Jefferson running back Damir Collins đã được bầu chọn vào đội thứ 
hai. Hai học sinh năm thứ ba - Brennick Beck của Trường Grant và  Jason Davis của Trường 
Jefferson - là những lựa chọn danh dự. 

Bóng đá nữ: Bốn cầu thủ PIL đã được chọn vào đội thứ hai: Học sinh năm thứ tư Trường Grant 
Ruby Donaghu, học sinh năm thứ tư Trường Lincoln Ana Gorlach,  học sinh năm thứ tư Trường 
Wilson Chloe Unflat và học sinh năm thứ tư Trường Wilson thủ môn Olivia Williams. 

https://www.oregonlive.com/sports/g66l-2019/12/527f5e4c464982/allstate-soccer-2019-oregons-top-6a-5a-4a-high-school-soccer-players.html
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=150344&PageID=1
https://www.youtube.com/watch?v=_4Umvg1W3WI&feature=emb_logo
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Bóng chuyền: Học sinh năm thứ tư Trường Cleveland Stella Sterman và học sinh năm thứ tư 
Trường Wilson, Kennedy Stahr, là những lựa chọn danh dự. 
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