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Cập nhật thể thao: Cleveland đánh bại Grant để 
tiến đến chức vô địch bóng đá nữ PIL 

Cleveland đã tự đặt mình vào vị trí để giành chức vô địch giải bóng đá nữ của Liên Đoàn 
Portland (PIL) với chiến thắng 2-1 trước Grant trong trận đấu giữa hai đội hàng đầu, thứ Tư, 
ngày 11 tháng 10, tại trường trung học Cleveland. 

Học sinh năm cuối Julia Downing đã ghi một bàn ở hiệp hai từ pha đá phạt góc để phá vỡ thế 
cân bằng 1-1 và đem lại cho Warriors vị trí số một duy nhất trong PIL. 

Huấn luyện viên trưởng năm thứ nhất của Cleveland, Emily Ngan, nói: "Đó là một chiến thắng 
rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi đã phải tìm ra cách làm thế nào để gắn kết với nhau, và cố 
gắng chịu đựng như một đội trong 40 phút cuối." 

Học sinh năm cuối Lauryn Ruegg đã ghi bàn từ một cú đá phạt trực tiếp trong hiệp một để 
Cleveland dẫn trước 1-0. Grant gỡ hoà lại từ một cú đá phạt gần vòng 18-yard. Bàn gỡ hoà này 
của đội Generals là bàn thủng lưới đầu tiên của Cleveland kể từ khi thua 3-1 ngoài-khuôn-khổ-
giải trước Liberty vào ngày 31 Tháng Tám. Đội Warriors đã không bị thủng lưới bàn nào trong 
chín trận đấu khác của họ. 

Cleveland, xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng của OSAA, là bảng xếp hạng hạt giống của tiểu bang, 
đã vươn lên vị trí thứ 2 với chiến thắng này. Grant vẫn đứng ở vị trí thứ 3 mặc dù bị thua cuộc. 

Cleveland (9-1-1, 4-0 PIL), lần cuối cùng đạt danh hiệu PIL vào năm 2015, đã thắng liên tiếp trong 
tám trận đấu. Warriors còn hai trận đấu trước khi mùa giải kết thúc, tại Roosevelt vào thứ ba và 
tại Franklin vào thứ năm. 

Grant (9-1-2, 3-1-1) rơi vào vị trí thứ hai hoà với Wilson (7-4-2, 3-1-1). Đội Generals và Trojans 
đã hoà 0-0 vào ngày 28 tháng Chín. 

SẮP DIỄN RA 

Bóng Bầu Dục: Grant đấu với Lincoln vào thứ Sáu trong trận đấu lớn nhất của mùa giải PIL. Cả 
hai đội là 5-0 trong giải đấu, điều này khiến cho trận đấu giống như là một cuộc tranh đua cho 
chức vô địch. 

Bóng chuyền: Lincoln, đội đã giành chức vô địch PIL, kết thúc mùa giải chính thức với những 
trận đấu tại sân nhà với Cleveland vào thứ ba và Jefferson vào thứ năm. Đội Cardinals (17-0, 14-
0) chỉ thua hai lần trong mùa giải, trong đó có một đối với Grant, trong trận liên đoàn. 

Chạy việt dã: Các đội trong PIL sẽ thi đấu trong 3 sự kiện của PIL / Mt. Hood Crossover vào thứ 
tư. Benson, Wilson và Lincoln sẽ cạnh tranh với các Đội Mt. Hood tại Fernhill Park. Madison, 
Cleveland và Roosevelt sẽ ở tại Pier Park. Và Franklin, Jefferson và Grant ở Lents Park. 
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Bóng đá nam: Grant (9-0-2, 3-0-2 PIL) đứng số 1 trong bảng xếp hạng OSAA, nhưng đội Gerenals 
có thể xếp ở vị trí thứ hai trong PIL sau Lincoln (7-2-2, 5-0). Sau khi Grant đấu với Benson và 
Lincoln chạm trán Franklin vào thứ ba, Grant và Lincoln sẽ kết thúc mùa giải chính thức bằng 
trận chung kết giữa các đội bóng hàng đầu của giải tại Lincoln High School. 
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