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Đội nam Grant và Jefferson, đội nữ Benson săn 
đuổi chức vô địch tại giải đấu bóng rổ tiểu bang 

Một cuộc tranh tài bóng rổ nam đã từng là một điểm cao không những chỉ của Liên Trường 
Portland Interscholastic, mà trên toàn tiểu bang, trong ba năm sẽ đi đến kết luận vào Thứ Tư 
ngày khai mạc giải đấu tiểu bang hạng 6A tại Trung tâm Chiles. Đội Jefferson và Grant sẽ chơi lúc 
6:30 chiều trong vòng khai mạc. 

Các đội bóng rổ nam bắt đầu tranh đua vào Thứ Tư và giải đấu dành cho các đội nữ - bao gồm 
đội vô địch PIL Benson - khai mạc vào Thứ Năm tại sân bóng rổ  Đại học Portland. 

Grant và Jefferson, cả hai được dẫn dắt bởi các học sinh năm thứ tư, những người đã tham gia 
chương trình trong ba hoặc bốn năm, sẽ đấu với nhau lần thứ ba trong mùa giải này sau khi mỗi 
đội thắng một trận trong hai trận đấu trước. Vào Ngày 5 Tháng 1, Grant đã thắng 83-82 tại sân 
nhà, Trường Trung Học Marshall, khi học sinh năm thứ tư Aaron Deloney ghi được 30 điểm và 
thảy vô một cú ném miễn phí với 6,9 giây còn lại cho đội Generals. 

Đội Democrats đã trả thù cho thất bại vào Ngày 31 Tháng 1 với chiến thắng 73-66 trên sân nhà, 
vượt qua bảy điểm thua sau quý thứ ba khi học sinh năm thứ tư Trevon Richmond ghi được 13 
trong số 15 điểm của mình trong hiệp hai. Jefferson và Grant cùng chia sẻ chức vô địch PIL. 

Hai đội sẽ gặp nhau lần thứ 11 trong ba năm và năm thứ ba liên tiếp tại giải đấu tiểu bang. 
Jefferson đã thắng cả bốn trận trong năm 2016-17, sau đó thắng sát nút ba trận đầu tiên trong 
năm 2017-18, nhưng Grant thắng trận cuối cùng, trong trận chung kết hạng 6A, 63-62, để giành 
chức vô địch tiểu bang lần thứ năm. 

Bóng rổ nữ: Benson, lần đầu tiên tham dự giải đấu tiểu bang kể từ năm 1996, sẽ trở lại Trung 
tâm Chiles sau khi thoải mái thắng hai trận đấu vòng loại 6A vào tuần trước, đánh bại Lakeridge 
79-44 và đánh bại Century 88-46. Đội Techsters, đã giành chức vô địch PIL bằng cách thắng 16-0 
trong các trận đấu liên trường, khai mạc giải đấu tiểu bang vào Thứ Năm lúc 6:30 chiều, đấu với 
đội Jesuit. 

Năm ngoái, đội Benson đã đấu trong trận chung kết, thua đội Southridge 46-27. Đội Techsters có 
thể gặp đội đương kim vô địch hai năm Skyhawks trong trận chung kết một lần nữa, và lần thứ 
hai trong mùa giải này, nếu họ có thể thắng hai trận mở màn của họ. Southridge đã đánh bại 
Benson 55-50 trong một trận đấu căng thẳng tại Giải Pacific Office Automatic Holiday Classic vào 
Ngày 29 Tháng 12. 
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Các đội xuất sắc toàn thành phố đã được thông báo: PIL đã công bố các đội bóng rổ xuất sắc 
của liên trường, được lựa chọn bởi phiếu bầu của các huấn luyện viên. Đối với đội nam, học sinh 
Deloney của Trường Grant đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Scott Aker của 
Trường Franklin là Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm. Về đội nữ, Ciera Ellington, học sinh năm 
thứ tư của Trường Benson được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Anthony Levrets của 
Trường Wilson là Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm. 

Xem toàn bộ đội xuất sắc của liên trường. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/All-PIL_Basketball_2918-19.pdf
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