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Cập nhật thể thao: Jontae Hardaway của Trường 
Cleveland giành danh hiệu vô địch đô vật tiểu bang 

Jontae Hardaway, học sinh năm thứ tư của Trường Trung Học Cleveland, đã trở thành vô địch 
tiểu bang khi giành được danh hiệu hạng 120 pound tại giải vô địch đấu vật OSAA Cấp 6A vào 
Thứ Bảy tại Memorial Coliseum. Hardaway đánh bại học sinh năm thứ tư Christopher Strange 
của Trường Newberg 6-3 trong trận đấu vô địch. 

Chiến thắng đã đến một năm sau khi Hardaway về nhì ở hạng cân 106. Anh đã đánh bại đương 
kim vô địch Stranger, người đã giành được danh hiệu hạng cân 113 vào năm ngoái. 

Hardaway đã chiếm ưu thế khi bắt đầu giải đấu tiểu bang, thắng ba trận đầu tiên bằng cách đè 
chặt đối thủ trong 1 phút 38 giây; 2:51; và 3:18. Sau đó, anh đánh bại học sinh năm thứ của 
Trường North Medford, Jaime Enrique 6-3 trong trận bán kết để tiến tới trận chung kết. 

Hardaway là lực sĩ đô vật đầu tiên của Liên trường Portland Interscholastic giành được một danh 
hiệu tiểu bang kể từ khi Jasiah Williams của  Trường Jefferson thắng giải hạng cân 145 vào năm 
2016. Chức vô địch là chiến thắng thứ chín của lực sĩ đô vật ở Cleveland và là lần đầu tiên kể từ 
khi Erica Luna giành được ba chức vô địch và lần cuối cùng trong năm 2009. Vô địch đầu tiên của 
Luna, vào năm 2007 hạng cân 119, là lần đầu tiên cho một lực sĩ đô vật ở Cleveland trong 31 
năm. 

Hardaway đã giúp Cleveland đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng đội. Đội Warriors cũng có được vị 
trí thứ ba ở hạng cân 113 bởi học sinh năm hai Elijah Fishler, thứ năm từ học sinh năm thứ hai 
Patrick Brown ở hạng cân 132, và thứ sáu từ học sinh năm thứ tư Dustin Jorgenson ở hạng cân 
220. 

OSAA cũng lần đầu tiên tổ chức một giải đấu nữ chính thức, và một vài lực sĩ đô vật PIL được 
xếp hạng, dẫn đầu bởi học sinh năm thứ hai Piper Staniford của Franklin, về thứ hai ở hạng cân 
135. Học sinh năm thứ hai Sophie Keefer của Lincoln về thứ ba ở hạng cân 120, học sinh năm 
thứ tư Marley Zook của Rooselvelt về thứ tư ở hạng 130 và học sinh năm thứ tư Natalie Brauser 
của Lincoln về thứ tư hạng cân 170. 

Các trận đấu bóng rổ vòng loại: Các đội PIL sẽ bắt đầu tranh đua giải vô địch tiểu bang khi các 
trận đấu vòng loại tiểu bang xảy ra trong tuần này bắt đầu với vòng đầu tiên của các trận đấu 
nam vào Thứ Ba. Đội đương kim vô địch Grant đấu với Newberg lúc 7 giờ tối tại phòng tập thể 
dục Trường Trung Học Marshall, đội về nhì năm trước Jefferson sẽ đấu với Bend tại sân nhà lúc 
6 giờ chiều, Benson chơi tại Jesuit lúc 7 giờ tối, Franklin ở Lake Oswego lúc 7:30 tối và Roosevelt 
ở South Salem lúc 7 giờ tối. 
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Vòng đầu tiên của các đội nữ vào Thứ Tư, và đội đứng thứ nhì tiểu bang năm trước Benson đấu 
ở sân nhà với Lakeridge lúc 6:30 chiều. Grant sẽ đấu ở sân nhà với Glencoe lúc 7 giờ tối, và ba 
đội PIL chơi ở sân đấu thủ: Cleveland tại West Linn lúc 7 giờ, Roosevelt tại Oregon City lúc 7:15 
tối, và Wilson tại Grants Pass lúc 6:30 chiều. 

Các đội sẽ phải thắng hai trận để tiến tới các giải đấu tiểu bang tuần tới tại Trung tâm Chiles của 
Đại học Portland. Để xem toàn bộ các đội, hãy truy cập trang OSAA website. 

 

http://www.osaa.org/
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