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Học sinh Aidan Palmer của Trường Franklin, Kate 
Peters của Trường Lincoln giành được danh hiệu vô 
địch PIL môn chạy việt dã 

Aidan Palmer, học sinh lớp mười hai của Trường Trung Học Franklin, đã giành chức vô địch nam 

lần thứ hai liên tiếp, và Kate Peters, học sinh năm thứ nhất của Lincoln đã giành chức vô địch nữ 

tại giải vô địch chạy việt dã của Liên Trường Portland Interscholastic vào Thứ Tư tại Công Viên 

Lents. 

Palmer đã vượt qua người đồng đội của mình, học sinh năm thứ ba Charlie Robertson, bằng 0,2 

giây để thắng cuộc đua nam sinh năm thứ hai liên tiếp. Palmer đã hoàn tất đường chạy đua 

5.000 mét trong 15 phút, 21,7 giây, cắt giảm 10 giây thời gian thắng của anh từ năm ngoái. 

Palmer và Robertson – người đã thắng giải vô địch điền kinh tiểu bang môn chạy 3.000 mét hồi 

Tháng Năm - đã được tham gia cùng ba vận động viên Franklin khác trong top 10. Học sinh năm 

hai Charlie North về thứ sáu, học sinh năm thứ ba Jackson Buffonge đứng thứ bảy và học sinh 

năm thứ ba Daniel Fajardo đứng thứ 10 và đội Lightning lặp lại với tư cách là đội vô địch với 26 

điểm, 28 hơn đội về nhì Lincoln. 

Peters đã thắng cuộc đua nữ sinh trong 17: 41.0, 3,5 giây trước á quân Annelies Quinton, một 

học sinh năm thứ ba Trường Grant. Peters theo bước chân của Kayla Becker, người đã giành 

được ba danh hiệu PIL chạy việt dã liên tiếp trước khi tốt nghiệp Lincoln vào mùa xuân năm 

ngoái. 

Peters đã dẫn dắt Lincoln đến chức vô địch của đội với 31 điểm, 42 trước đội về nhì Franklin. 

Học sinh năm thứ ba Mia Kane (về năm), học sinh năm thứ hai Riley Cash (về sáu), học sinh năm 

hai Tsu-quin-da-ro Enyart (về chín) và học sinh năm hai Ellie Cook (về 10) cũng ghi điểm cho đội 

Cardinals, một vận động viên cũng rất giỏi, nhưng đội không cần điểm về thứ 11- học sinh năm 

thứ tư Isabel Homsi (năm học sinh chạy giỏi nhất cho mỗi đội tính vào điểm số đội). 

Sự kiện này cũng đóng vai trò là vòng loại cho giải chạy đua vô địch cấp 6A tiểu bang và ba đội 

hàng đầu được tranh đua giải vô địch tiểu bang. Đội nam Franklin sẽ được tham gia cùng đội 

Lincoln, được dẫn dắt bởi người về ba là học sinh năm thứ ba Mateo Althouse và đội Wilson, 

dẫn dắt bởi người về thứ tư là học sinh năm thứ ba Giuliano Scasso. 

Đội nữ Lincoln sẽ cùng được tham gia bởi đội Franklin, có học sinh năm thứ ba Autumn Ost về 

ba và học sinh năm hai Kaiya Robertson về thứ tư và đội Wilson, học sinh năm thứ ba Sylvia 

Ingram về thứ bảy. 
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Ngoài các vận động viên trong ba đội hàng đầu, bất kỳ vận động viên nào hoàn tất trong top bảy 

đều được tranh đua giải vô địch tiểu bang. Học sinh năm thứ tư Abdinasir Hussein của Trường 

Roosevelt, đã giành được một vị trí khi về thứ năm trong cuộc đua nam, và Quinton được tranh 

đua giải nữ tiểu bang với thành tích về nhì. 

Cuộc đua vô địch tiểu bang là vào Thứ Bảy, Ngày 9 Tháng 11 tại Lane Community College ở 

Eugene. Cuộc đua nữ sinh cấp 6A bắt đầu lúc 2:55 chiều, và cuộc đua nam diễn ra lúc 3:30 chiều. 

 Xem toàn bộ hình ảnh của cuộc chạy đua PIL See a full set of photos from the PIL district 

meet 

 Xem kết quả đầy đủ từ các cuộc đua See the full results from the varsity and junior 

varsity races 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157711581207612
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157711581207612
https://live.athletictiming.net/meets/4701
https://live.athletictiming.net/meets/4701

