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Cập nhật thể thao: Cody Soo của Trường Cleveland 
giành danh hiệu vô địch bơi lội tiểu bang; giải bóng 
rổ tiểu bang bắt đầu 
Sau khi các vận động viên bơi lội đến mức kết thúc trong trận chung kết bơi tự do 100 yard tại 
giải vô địch tiểu bang OSAA Cấp 6A, hai người về đích trước nhất đã gần sát nút, tất cả mọi 
người tại hồ bơi Tualatin Hills Aquatic đều quay đầu lại để nhìn vào bảng điểm điện tử, nhìn thấy 
điều này: Cody Soo, học sinh năm thứ tư của Trường Cleveland đã làm nên lịch sử, giành chức 
vô địch tiểu bang. 

“Chúng tôi rất hãnh diện về anh ấy.” Cô Mollie Starr, huấn luyện viên của đội Cleveland cho biết.  
“Đây là một thành tựu lớn.” 

Cody đã thắng cuộc đua với thời gian 45,77 giây, 0,05 giây trước Jacob Folsom, học sinh năm 
thứ tư của Trường Sherwood. Khoảng một giờ trước đó, Folsom đã thắng môn bơi 200 tự do 
trong đó Cody về thứ ba. 

Thời gian giành chiến thắng của Cody, là một kỷ lục cá nhân và nhanh hơn nhiều so với lần cuối 
cùng anh bơi môn tự do 100 ở giải tiểu bang, khi là học sinh năm thứ hai năm 2018, khi anh về 
thứ 10 với 48,63 giây. Một tuần trước giải tiểu bang năm nay, anh đã thắng tại giải PIL với thời 
gian 47,13 giây và cũng thắng môn bơi tự do 200. 

Cody trở thành vận động viên Portland Interscholastic League đầu tiên thắng giải vô địch bơi lội 
nam tiểu bang kể từ năm 2017, khi Sam Harquail của Trường Grant thắng môn bơi hỗn hợp cá 
nhân 200 và môn bơi ếch 100, và Evan Carlson của Trường Wilson thắng môn bơi tự do 50. 

Cody bơi đua tại giải tiểu bang trong cả bốn năm học trung học, theo chân của hai anh Steven và 
Tyler, cũng đã bơi ở giải tiểu bang cho Trường Cleveland. Cody đã bơi đua môn tự do 100 và 200 
ở giải tiểu bang khi là học sinh năm thứ nhất và năm thứ hai, sau đó chuyển sang môn bơi tự do 
50 và bơi bướm 100 ở giải tiểu bang 2019, về thứ chín và thứ bảy. 

Năm nay, Cody trở thành vận động viên bơi lội thứ năm từ Cleveland thắng được một danh hiệu 
vô địch cá nhân nam tiểu bang và là người đầu tiên sau 60 năm thắng ở cấp hạng lớn nhất, kể từ 
khi Dick Boyd thắng được danh hiệu cuối cùng trong bốn danh hiệu tiểu bang anh ta giành được 
vào năm 1959 và 1960. 

Nhà vô địch bơi lội nam tiểu bang đầu tiên của Cleveland là Dale Sweatt, thắng môn bơi tự do 
200 vào năm 1954. Sau khi Boyd thắng được bốn giải, Cleveland sau đó đã giành được một danh 
hiệu tiểu bang vào năm 2008, khi đội Warriors thi đua ở cấp 5A và Luke Donohue thắng môn bơi 
bướm 100. Cũng ở cấp 5A, Sam Donohue đã thắng môn bơi ngửa 100 vào năm 2012 và 
Cleveland đã thắng danh hiệu vô địch tiểu bang hai năm liên tiếp trong môn bơi tiếp sức hỗn 
hợp 200, vào năm 2011 và 2012. 
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Bóng rổ nam: Đội Jefferson tham dự vòng loại cấp 6A với tư cách là một trong những đội hàng 
đầu có triễn vọng thắng danh hiệu vô địch tiểu bang sau mùa giải át trội PIL, trong đó đội 
Democrats toàn thắng cả 16 trận, với điểm thắng trung bình là 24,9 điểm. Đội Democrats đã 
chơi trong trận chung kết vô địch tiểu bang năm ngoái, thua đội Jesuit. 

Đội Grant, đã về nhì trong giải liên trường với thành tích 13-3, và đội về ba là Cleveland (11-5) tự 
động được đại diện PIL vào vòng loại, được xác định bởi bảng xếp hạng máy tính của Hiệp hội 
Oregon School Activities Association. Các trận đấu vòng loại tiểu bang bắt đầu vào Thứ Tư, dẫn 
đến giải đấu vô địch tiểu bang từ Ngày 12 đến 14 Tháng 3 tại Trung tâm Chiles. Lịch trình đầy đủ 
có sẵn tại trang playoff bóng rổ nam OSAA OSAA boys basketball playoff page. 

Bóng rổ nữ: Mùa giải thường xuyên của PIL trở lại quen thuộc khi Benson và Grant chia sẻ danh 
hiệu lần thứ ba trong bốn năm với thành tích trùng nhau 15-1, mỗi đội thắng một trận trong hai 
trận đấu với nhau. Đội Techsters, đã thắng chức vô địch tiểu bang đầu tiên của họ vào năm 
ngoái, và đội Generals cùng với đội đứng thứ ba là Lincoln tự động được thi đấu trong vòng loại 
tiểu bang. 

Các trận đấu vòng loại tiểu bang bắt đầu tối nay, với giải đấu vô địch tiểu bang Ngày 11 đến 14 
Tháng 3 tại Trung tâm Chiles. Lịch trình thi đấu tại trang playoff bóng rổ nữ OSAA OSAA girls 
basketball playoff page. 
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