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Đội bóng rổ nữ Benson giành chức vô địch tiểu 
bang 

Đội bóng rổ nữ Trường Trung Học Benson đã giành chức vô địch tiểu bang lần đầu tiên trong lịch 
sử chương trình, với một chiến thắng áp đảo đội đương kim vô địch hai năm. Đội Techsters đã 
đánh bại đội Southridge 66-42 trong trận chung kết đêm Thứ Bảy tại Trung tâm Chiles của Đại 
học Portland. 

Chiến thắng đã đến một năm sau khi Benson lần đầu tiên vào chung kết tiểu bang nhưng thua 
đội Southridge 46-27. Dưới huấn luyện viên Eric Knox, đội Techsters đã thu hẹp khoảng cách với 
đội Skyhawks, được dẫn dắt bởi cầu thủ Xuất Sắc Tiểu Bang 6-foot-5 Cameron Brink, một học 
sinh năm thứ ba được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử tiểu bang. Vào 
Tháng 12, Benson và Southridge đã chơi tại Giải PIL Holiday Classic, đội Southridge thắng 55-50. 

Nhưng lẩn này thì khác, trận đấu ngày Thứ Bảy đội Benson ghi điểm sớm và không bao giờ thua. 
Học sinh năm thứ tư Ciera Ellington, Cầu thủ Xuất sắc Nhất năm của Portland Interscholastic 
League, đã dẫn dắt Benson với một trò chơi toàn năng, ghi được 20 điểm, tám hỗ trợ, sáu 
rebound, đánh cắp banh ba lần và một chặn cản. 

“Điều này có ý nghĩa rất lớn không những chỉ đối với Benson, không những chỉ đối với PIL, mà 
đối với những cô gái trẻ trông giống chúng tôi, những cô gái da đen và da nâu ở Portland, giải 
này là cho họ,” Ellington nói, người được bầu chọn là đội hạng nhất giải đấu. “Nếu họ muốn đạt 
được bất cứ điều gì, họ có thể làm điều đó. Cái này dành cho họ.” 

Học sinh năm thứ tư Tayler Lyday thêm 15 điểm và tám rebound, và học sinh năm thứ ba Aujae 
Yoakum có 13 điểm và tám rebound; cả hai đã được chọn vào đội thứ hai giải đấu. Benson kết 
thúc mùa giải với thành tích 26-4, trận thua duy nhất với một đội bóng trong tiểu bang trong 
trận đấu Tháng 12 với Southridge. 

Chức vô địch là lần đầu tiên cho đội bóng rổ nữ Benson, một trường học đã giành được năm 
chức vô địch trong môn bóng rổ nam. Đây là chức vô địch tiểu bang lần thứ sáu của một đội PIL 
trong môn bóng rổ nữ, môn thể thao đã có chức vô địch tiểu bang từ năm 1976, và lần đầu tiên 
bởi một đội PIL kể từ khi Jefferson giành chức vô địch hạng 5A năm 2010 khi một nửa PIL tranh 
đua ở hạng thấp hơn. Đội vô địch PIL cuối cùng ở hạng lớn nhất là Marshall năm 1982. 

Xem hình ảnh đội Benson thắng trận chung kết (See photos from Benson’s championship game 
win) 

Bóng rổ nam: Cũng tại Trung tâm Chiles, Jefferson đã lọt vào trận chung kết nam năm thứ hai 
liên tiếp và thua Jesuit 71-66 để kết thúc về hai. Đội Democrats đã đánh bại đối thủ PIL Grant 87-
68 hôm Thứ Tư trong trận mở màn giải đấu của họ, một trận tái đấu trận chung kết năm ngoái, 
được thắng bởi Grant. 
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Grant phục hồi trở lại để thắng hai trận đấu cuối cùng của giải đấu và giành hạng tư, đánh bại 
đội Central Catholic 83-78 trong trận đấu cúp vào Thứ bảy. 

Học sinh năm thứ tư Marcus Tsohonis và học sinh năm hai Nate Rawlins-Kibonge của Jefferson 
đã được bầu chọn vào đội một của giải đấu, và các học sinh năm thứ tư của Grant, Aaron 
Deloney và Ty Rankin đã được chọn vào đội thứ hai. 

Xem hình ảnh từ trận chung kết nam (See photos from the boys final) 
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