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Cập nhật tin tức thể thao: Các vận động viên PIL 
giành danh hiệu vô địch tiểu bang môn điền kinh & 
đánh gôn 

Các vận động viên từ liên trường Portland Interscholastic League đã giành được chức vô địch 
hạng 6A trong môn điền kinh và golf tuần trước, dẫn đầu bởi một học sinh năm thứ hai trường 
Benson, giành hai danh hiệu với các màn biểu diễn kỷ lục. 
 
Môn điền kinh nam: Micah Williams của Benson cho thấy lý do tại sao em được coi là một trong 
những ngôi sao đang nổi lên của tiểu bang khi em không những giành chức vô địch chạy 100 và 
200 mét, mà còn phá kỷ lục tiểu bang trong cả hai cuộc đua hôm thứ Bảy tại Hayward Field ở 
Eugene 

Williams thắng môn chạy đua 100 mét trong 10,42 giây để đánh bại người về nhì bằng 0,24 giây. 
Williams đã phá kỷ lục tiểu bang 10.48, do Thomas Tyner của Aloha đạt vào năm 2011. Williams 
sau đó thắng cuộc chạy 200 trong 21,19 giây, nhanh hơn người về nhì 0,38 và phá kỷ lục tiểu 
bang 21,20, đạt được bởi Jack Galpin của Crater vào năm 2011. 

Hai vận động viên PIL chạy đường dài đã trao đổi chiến thắng trong các cuộc chạy đua dài nhất 
của giải tiểu bang. Hôm thứ sáu, học sinh năm thứ tư Trường Franklin Will Eaton giành danh 
hiệu vô địch tiểu bang đầu tiên của mình khi em thắng cuộc đua 3.000 mét trong 8 phút, 31,83 
giây. Học sinh năm thứ tư Trường Wilson Alex Slenning, vô địch tiểu bang môn việt dã, về nhì 
trong 8: 32,42. 
 
Slenning đã lật ngược lại vào ngày thứ bảy, thắng cuộc chạy đua 1.500 mét trong 3: 55.96, 
nhanh hơn Eaton, người về nhì trong 3: 56,27. 
 
sinh năm thứ tư Trường Lincoln Sawyer Christopher giành danh hiệu vô địch hai năm liên tiếp 
của mình trong môn phóng lao. Lần ném đầu tiên của em, 199-8, là cú ném xa nhất.  Năm ngoái, 
cú ném chiến thắng của Christopher là 189-11. 
 
Nỗ lực của Williams đã giúp Benson có điểm cao nhất trong các đội PIL. Đội Techmen đứng thứ 
sáu tiểu bang với 27 điểm; đội West Salem giành chức vô địch tiểu bang với 60 điểm. 

Môn điền kinh nữ. Học sinh năm thứ tư Trường Grant Judith Baxter Game giành danh hiệu vô 
địch tiểu bang hai năm liên tiếp, lần này với thành tích cá nhân tốt nhất trong môn nhảy ba 
bước.  

Vào thứ bảy, Baxter Game đã thắng môn nhảy ba bước lần đầu tiên của cô khi tất cả bốn lần 
nhảy của cô đều là khoảng cách chiến thắng. Với cú nhảy lần thứ hai, Baxter Game đã nhảy xa 38 
feet, 5½ inch, để giành chức vô địch (khoảng cách xa nhất của người về nhì là 37-3). Trong nỗ lực 
cuối cùng của cô, Baxter Game đã đạt đuợc thành tích tốt nhất của mùa giải tiểu bang, 39-7¾. 
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Lincoln là đội đứng đầu PIL. Đội Cardinals, nhờ vị trí về  ba trong cả hai môn chạy 1.500 và 3.000 
mét của em Kyla Becker, xếp thứ năm tiểu bang với 34.6 điểm. Đội Jesuit đã giành được danh 
hiệu vô địch tiểu bang với 92 điểm. 
Môn đánh gôn nam: Học sinh năm thứ ba Trường Lincoln Nate Stember, đã trở thành nam học 
sinh thứ 10 vô địch môn đánh golf từ PIL, và người thứ ba từ Lincoln, khi anh thắng giải Hạng 6A 
bằng bốn điểm ở Emerald Valley Golf Club ở Creswell. Stember cùng với Peter Jacobsen (1972) 
và Adam Bean (2011) là các người vô địch tiểu bang từ Lincoln. Bean là người chơi golf cuối cùng 
của PIL giành danh hiệu vô địch nam. 
 
Stember đã có thành tích 1 dưới tỉ số thắng 71 ở vòng đầu để chia sẻ vị trí dẫn đầu với học sinh 
lớp mười của trường Jesuit, Andrew Reinhardt. Stember có ba birdies với hai bogeys trong vòng 
này.  
 
Anh bắt đầu vòng thứ hai với bogey đôi trong lỗ đầu tiên, par-4 10th, trước khi củng cố lại với 
năm birdies cùng với bốn bogeys với điểm 73 hoà trong vòng thấp của một ngày gió cao. Tổng 
số 144 của hai ngày khiến anh ta trở thành người chơi golf duy nhất hoàn tất với điểm không 
cao hơn tỉ số thắng.  

-Mike Tokito 

 

 


