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Cập nhật về thể thao: PIL vinh danh các đồng đội 
giỏi nhất của năm 2017-18 tại buổi liên hoan 
Celebration of Champions 

Gần đây liên đoàn Portland Interscholastic League vinh danh các cầu thủ, các huấn luyện viên và 

các viên chức hàng đầu tại buổi liên hoan Celebration of Champions tại Tiger Woods Center của 

trụ sở Nike ở Beaverton. 

Đây là những người đạt giải thưởng hàng đầu: 

Cầu Thủ Nữ Của Năm: Samantha Brauckmiller, học sinh lớp 12, đã dẫn dắt đội bóng mềm 

Franklin đạt danh hiệu PIL lần thứ ba trong trong ba năm liền. Em này đã đạt được giải thưởng 

Pitcher of the Year trong ba năm liên tiếp và là lần thứ tư được chọn là đội đầu tiên của all-PIL. 

Cầu Thủ Nam Của Năm: Damon Hickok, hoc sinh lớp 12, là một cầu thủ nổi bật của đội bóng đá 

Grant và các đội bóng rổ nam. Em này đã đạt được các giải danh dự liên đoàn về hàng công và 

phòng vệ trong môn bóng đá, và là cầu thủ chính trong đội Generals và đội này đã đạt danh hiệu 

bóng rổ nam của tiểu bang. 

E. Paul McCall Coach Của Năm: Robert Key đã hướng dẫn đội bóng rổ nam của Grant đạt chức 

vô địch tiểu bang, lần thứ năm trong lịch sử. Mùa tranh đua của General đấu với Jefferson là câu 

chuyện của toàn tiểu bang nói về mùa thi đấu, Grand đã thắng giải vô địch với 63-62 tại Trung 

tâm Chiles. 

Marsha Richard Coach Của Năm:  Emily Ngan đã hướng dẫn Cleveland đạt chức vô địch đá banh 

nữ PIL. Theo Ngan, là huấn luyện viên trưởng năm đầu tiên , đội Warriors đã đạt 6-0 trong cuộc 

thi đấu của liên đoàn, thắng đối thủ 20-1, và đã liên tục thắng 12 trận thi đấu trong các trận đấu 

chung kết của tiểu bang. 

Giám Đốc Thể Thao Của Năm: Được chia sẻ bởi Mike Nolan của Wilson và Nathan Stanley của 

Cleveland, cả hai đều là năm đầu tiên với chức vụ này. 

Ron Pheister Assistant Coach Của Năm: Jacob Hockett đã từng là một phụ tá huấn luyện viên 

cho đội bóng đá, đô vật và đội bóng rổ tại Wilson. 

Giải thưởng Distinguished Service Award Blanchard: Karrin Garrison, từng là thư ký cho năm vị 

giám đốc thể thao PPS khác nhau trong thời gian 30 năm làm việc cho sở học chánh. 

Sportsmanship School Của Năm: Trường Trung Học Franklin. 



2 

PIL cũng vinh danh các cầu thủ thể thao nam và nữ, huấn luyện viên trưởng và phụ tá huấn 

luyện viên tại mỗi trường trong số chín trường trung học, cũng như tám huấn luyện viên thanh 

thiếu niên cấp trung học cấp 2. 

Xem: danh sách những người đạt giải thưởng (the full list of award winners) 

 

 

https://cdn3.sportngin.com/attachments/document/0155/4475/Celebration_of_Champions_2018.pdf

