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Cleveland thắng giải vô địch PIL môn đấu vật 7 lần 
liên tiếp 

Đội đấu vật Cleveland tiếp tục thống trị Liên đoàn Portland khi giành được những giải vô địch cá 
nhân trong bảy hạng cân và giành chiến thắng trong giải đấu sở học chánh vào Thứ bảy tại 
Trường Trung học Marshall. 

Đội Warriors có tổng cộng 355,5 điểm để dễ dàng vượt qua đội về nhì Franklin, kết thúc với 257. 
 
Học sinh năm thứ tư của Trường Cleveland Aaron Kemper đã giành chức vô địch hai năm liên 
tiếp. Một năm sau khi giành chức vô địch hạng 132 pound, Kemper đã giành được chức vô địch 
ở hạng cân 145 khi anh đè chặt học sinh năm thứ ba của Trường Franklin Kevin Balawing trong 2 
phút, 28 giây trong trận đấu vô địch. Điều đó xảy ra sau khi Kemper thắng được hai trận đầu tiên 
của mình bằng cách đè chặt đối thủ trong 1:49 và 48 giây. 
 
Học sinh năm thứ ba của Cleveland Jontae Hardaway đã tốn ít thời gian hơn trên thảm đấu vật, 
tổng cộng 2 phút, 25 giây trong ba trận đấu để giành được chức vô địch hạng cân 106. 
Hardaway đã đánh bại các đối thủ của mình trong 47 và 26 giây trước khi đè chặt học sinh năm 
thứ ba của Roosevelt Kenner Mizee trong 1:12 trong trận chung kết. Hardaway, đã cải thiện 
thành tích 39-5 trong mùa giải này, từng đạt hạng nhì của mùa giải năm ngoái. 
 
Đội Warriors cũng có giải vô địch cá nhân từ học sinh năm thứ nhất Elija Fishler ở hạng cân 113 
và Patrick Brown hạng cân 126, và học sinh năm thứ ba Lwenay Say ở hạng 120, Oliver Borg ở 
hạng 152 và Dustin Jorgenson ở hạng 170. 
 
Bốn học sinh đứng hàng đầu trong mỗi hạng cân đã tiến vào giải đấu tiểu bang hạng 6A, và 
Cleveland có sáu đô vật khác đủ điều kiện. 
 
Giải đấu của tiểu bang sẽ được tổ chức từ Ngày 16 đến Ngày 17 Tháng 2 tại Sân Vận Động 
Veterans Memorial Coliseum. 
 
Bơi Lội: Giải vô địch bơi lội nam và nữ PIL sẽ được tổ chức vào Thứ 6 và Thứ 7 tại Trung tâm 
Cộng đồng Dishman. 
 
Ngoài các chức vô địch cá nhân và đội, cuộc thi bơi lội này cũng là một vòng loại cho giải bơi lội 
tiểu bang. Những học sinh thắng mỗi cuộc đua sẽ bơi đua trong giải tiểu bang, với những người 
bơi đua vòng chung kết và vòng an ủi sẽ được bơi giải tiểu bang nếu đạt được thời gian theo đủ 
tiêu chuẩn. Các chỗ trong giải tiểu bang, nếu có, được dành cho các đội bơi lội và đội tiếp sức 
với thời gian cao nhất tại trận chung kết sở học chánh. 
 
Giải bơi lội tiểu bang sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 2 tại Mt. Hood Community 
College ở Gresham. 
 
-Mike Tokito 
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