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Đội bóng chuyền Trường Trung học Wilson sắp 
đoạt danh hiệu PIL trong một mùa kỷ lục 

Đội bóng chuyền của Trường Trung Học Wilson đang có một mùa kỷ lục trong Liên đoàn 
Portland Interscholastic. Bước vào các trận đấu trong tuần này, đội Trojans đã chia sẻ danh hiệu 
vô địch PIL, lần đầu tiên kể từ năm 2015 và có thể kết thúc bất bại trong các trận đấu trong liên 
đoàn nếu họ thắng hai trận cuối cùng, trên sân nhà với Trường Jefferson vào Thứ Ba và tại 
Trường Benson vào Thứ Năm. 

Mùa giải là một bước tiến lớn đối với Trường Wilson, đứng thứ hai trong PIL sau Lincoln ba mùa 
trước. Đội Trojans đã đưa ra tuyên bố sớm vào Ngày 5 Tháng 9, khi họ thắng tại Trường Lincoln 
25-20, 25-8, 27-29, 25-19 để chấm dứt 40 trận thắng liên tiếp trong Liên đoàn PIL của Đội 
Cardinals. Wilson cũng thắng trong trận tái đấu với Lincoln, 25-17, 25-23, 25-16, trên sân nhà 
vào Ngày 3 Tháng Mười. 

Wilson được dẫn dắt bởi học sinh năm thứ tư Hannah Romeis, một cầu thủ cao 5 feet 5, người 
đã được chọn vào đội xuất sắc nhất mùa giải năm trước, và Kennedy Stahr, cầu thủ cao 5-8 dẫn 
đầu đội trong các cú đánh giáng đòn quyết định. 

Những cầu thủ quan trọng khác của Đội Wilson bao gồm các học sinh năm thứ tư Kaija Shreeve 
và Bryanna Weber, học sinh năm hai Avery Fraser, và học sinh năm thứ ba Melia Patrick, người 
dẫn đầu cuộc tấn công với tư cách là cầu thủ nâng banh.  Đội Trojans được huấn luyện bởi Mark 
Mendak, người đang ở mùa thứ ba tại Wilson và là Huấn luyện viên Xuất sắc nhất PIL của năm 
ngoái. 

Wilson gần đây đã được đề cao trong một câu chuyện trên OSAAToday by Jerry Ulmer.  

http://www.osaa.org/today/article/1138/view?title=Volleyball%3A+Senior-laden+Wilson+looks+to+end+playoff+drought
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