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Cập nhật thông tin thể thao: Đội nữ Lincoln, đội 
nam Benson đoạt giải điền kinh PIL 

Lincoln thắng dễ dàng giải nữ, và Benson đã tranh đua sôi động trong các cuộc chạy nước rút để 
giành chức vô địch nam trong giải vô địch điền kinh Liên Trường Portland Interscholastic League 
tại Trường Trung Học Franklin vào thứ Sáu. 
 
Trong giải nữ, đội Cardinals đã thắng bảy môn thi cá nhân để kiếm đuợc 205 điểm và vượt xa đội 
về nhì Madison, kết thúc với 86 điểm. Học sinh năm thứ ba Kyla Becker dẫn đầu với chiển thắng 
môn chạy 1.500 và 3.000 mét, thêm vào danh hiệu vô địch chạy việt dã PIL cô đã giành được vào 
mùa thu. 
 
Lincoln cũng có chiến thắng từ học sinh năm thứ ba Madison Fassiotto chạy 400 mét, học sinh 
năm thứ ba Jane Anderson chạy 800, học sinh năm thứ tư Megan Richardson trong cuộc chạy 
100 vượt chuớng ngại vật, học sinh năm thứ ba Charlotte Anderson ném lao và học sinh năm 
thứ tư Sadie Schreiter nhảy cao. 
 
Học sinh năm thứ tư Trường Grant Judith Baxter một lần nữa có một cuộc tranh đua xuất sắc 
trong giải PIL cuối cùng của cô khi cô thắng ba môn, chạy 200 mét, nhảy xa, và nhảy ba bước. 
Học sinh năm thứ ba Roosevelt AhliahNordstrom đã thắng hai môn, ném tạ và ném đĩa.  
 
Trong giải nam, Benson đã giành chiến thắng môn chạy 100 và 200 từ học sinh năm thứ 
hai Micah Williams và chạy 110 và 300 vượt chuớng ngại vật từ học sinh năm thứ ba Jaylen 
Russell. Đội Techmen đã có tổng cộng 128 điểm, hơn 13 điểm so với đội về nhì Lincoln và 15 
điểm hơn đội về ba Wilson. Williams cũng chạy một chân trên đội tiếp sức 4x100 vô địch của 
Benson. 

Học sinh năm thứ tư Sawyer Christopher đã dẫn đầu nỗ lực của Lincoln bằng cách thắng ba môn 
- ném đĩa, ném lao, và nhảy cao. Học sinh năm thứ tư Trường Franklin Wil Eaton thắng hai môn, 
chạy 1.500 và 3.000 mét 
(Xem: kết quả hoàn toàn của Giải vô địch PIL Complete results of the PIL Championships) 
 
Giải này cũng hợp đủ điều kiện cho giải vô địch tiểu bang hạng 6A bắt đầu thứ năm tại Hayward 
Field ở Eugene. Hai vận động viên PIL sẽ cố gắng lặp lại chức vô địch tiểu bang: Christopher 
trong giải nam ném lao, và Baxter Game trong giải nữ nhảy xa. 

Golf: Đội nữ Wilson đã vượt qua một rào cản lớn, thắng giải PIL và tiến tới giải đấu hạng 6A tiểu 
bang sẽ kết thúc hôm thứ ba tại Trysting Tree ở Corvallis. Đây là danh hiệu lần đầu tiên kể từ 
năm 1995 cho Đội Trojans, danh sách bao gồm học sinh năm thứ tư Jessica Ewton, Mariquia 
Alferez, học sinh năm thứ hai MacKenzie Titus, học sinh năm thứ tư Talulah Beisel và học sinh 
năm thứ hai Dakota Hedger. 

Lincoln đạt giải nam PIL và đang cạnh tranh trong giải đấu của tiểu bang tại Emerald Valley ở 
Creswell. 

https://www.athletic.net/TrackAndField/MeetResults.aspx?Meet=320336&show=all
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Tennis: Các đấu thủ PIL sẽ tham gia vào giải đấu hạng 6A tiểu bang từ thứ năm đến thứ sáu tại 
Trung tâm Tennis Tualatin Hills ở Beaverton sau khi tranh đua trong giải vô địch liên trường tại 
Trung tâm Tennis Portland hồi đầu tháng này. 
 
Học sinh năm thứ ba Trường Lincoln Abraham Shugar thắng giải đơn nam, đánh bại học sinh 
năm thứ ba Trường Wilson Caden Samkutty 7-5, 3-6, 6-3 trong trận đấu vô địch. Trong trận 
chung kết đơn nữ, học sinh năm thứ tư Trường Madison Grace Lee đã đánh bại học sinh năm 
thứ tư Trường Roosevelt Rosaria Quim-Valdez 7-6, 6-0. 
 
Trong giải đôi, học sinh năm thứ ba Trường Lincoln James Chen và Danny Luo thắng giải đôi 
nam, và học sinh năm thứ ba Trường Lincoln Maggie Satchwell và học sinh năm thứ hai Julia 
Rees thắng giải đôi nữ.  

Softball: Sau một mùa giải tranh đua căng thẳng, Franklin thắng giải PIL liên tiếp lần thứ ba, kết 
thúc 17-1 trong các trận đấu liên trường để ngăn chặn đội về nhì Roosevelt, với thành tích 16-2. 
Sau khi mỗi đội thắng một trận trong hai trận đấu với nhau, Franklin thắng trận thứ ba 5-4 trong 
10 innings tại Roosevelt. Học sinh năm thứ tư Emma Foster đánh trúng banh 3 trong 5 lần và 
kiếm đuợc hai điểm cho đội Quakers. 

Franklin sẽ là đội PIL duy nhất chơi ở sân nhà trong trận đấu vòng loại một khi giải 6A tiểu bang 
bắt đầu vào thứ Hai. Đội Quakers sẽ đấu với McNary ở sân nhà tại một thời điểm sẽ được xác 
định sau.  
 
Cũng từ PIL, Roosevelt sẽ chơi ở Roseburg, và Wilson sẽ chơi ở Glencoe. Lincoln cũng sẽ chơi ở 
sân đối thủ, với đối thủ của đội Cardinals sẽ đuợc xác định sau.  

Bóng chày: Lincoln tiếp tục dẫn đầu PIL, giành chức vô địch liên trường liên tiếp lần thứ tư sau 
khi kết thúc 12-2 trong các trận đấu, thắng hơn Trường Grant một trận.  

Grant, tuy nhiên, đã đuợc xếp hạng cao hơn ở vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng OSAA và sẽ chơi 
ở sân nhà trong trận đấu với South Eugene vào thứ Hai lúc 4:30 chiều tại Sân vận động Walker 
để mở đầu các trận đấu giải 6A. Lincoln, vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng, cũng sẽ có một trận 
đấu trên sân nhà, chống lại đội Century lúc 4:30 chiều tại  Gabriel Park. 
 
Cũng trong vào vòng loại từ PIL vào thứ Hai, Wilson sẽ ở đấu với Central Catholic (thời gian sẽ 
đuợc xác định sau) và Cleveland sẽ chơi ở South Salem lúc 5 giờ chiều. 

-Mike Tokito 

 

 

 

 

 

 


