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Cập nhật thể thao: Lincoln đoạt hết các giải vô địch 
đội bơi lội PIL  
 

Lincoln thắng được giải vô địch đội nam và đội nữ tại Giải vô địch bơi lội liên trường Portland 
(Portland Interscholastic League Swimming Championships) kết thúc vào thứ bảy tại Trung tâm 
Cộng đồng Dishman. 

Trong giải vô địch nam, Lincoln thắng được sáu trong số 11 cuộc đua, bao gồm cả ba cuộc đua 
tiếp sức. Học sinh năm thứ ba Nate McFaul thắng đuợc hai cuộc đua cá nhân trong hai năm liên 
tiếp, thắng cuộc bơi bướm 100 yard trong 52,73 giây và bơi 200 tự do trong 1:44,19. 

Học sinh năm thứ ba Lincoln Kai Hilbourne lập lại chức vô địch trong cuộc đua 500 tự do, thắng 
với thành tích 4:51.84. Học sinh năm thứ tư Kyle Rees của Cleveland thắng hai cuộc đua, lập 
lại  chức vô địch trong cuộc đua 100 bơi ngửa với thành tích 53.00 giây và thắng cuộc đua 50 tự 
do với thời gian 21.94 giây.  

Trong giải vô địch nữ, Lincoln thắng được bốn cuộc đua. Học sinh năm thứ ba Abby Blackford lập 
lại vô địch cuộc đua 200 tự do, thắng trong 1:59,01. Đội Cardinals cũng có những chiến thắng cá 
nhân trong cuộc đua 200 hỗn hợp cá nhân từ Katherine Lochner (2:12.95) và cuộc đua bơi ếch 
100  từ Alesandra Pardini (1:08.66). 

Sienna Green của Cleveland thắng được hai cuộc đua. Người học sinh năm thứ nhất này thắng 
học sinh năm thú tư của Trường Franklin Sadie Brown, đương kim vô địch trong cuộc đua 50 tự 
do, về nhất với thành tích 25,26 - 0,01 giây nhanh hơn Brown. Green cũng thắng cuộc đua 100 
tự do, chiến thắng với thành tích 54,01 

Những học sinh thắng các cuộc đua sẽ tiến lên thi đua trong giải vô địch tiểu bang, thứ sáu và 
thứ bảy tại Đại học Mt. Hood Community College ở Gresham. 

-Mike Tokito 

 

 

  

 


