
 

Sở Học Chánh Portland là nơi áp dụng chính sách nâng đỡ và cơ hội việc làm bình đẳng. 

Tin thể thao cập nhật: Jefferson đánh bại Grant, 
một lần nữa giành chức vô địch bóng rổ PIL 

Trận đấu rất quyết liệt, nhưng đội nam Jefferson đã ôm trọn chức vô địch Liên đoàn Bóng rổ 
Portland (PIL), lần này đánh bại Grant với tỷ số 72-68 tại phòng gym Trường Trung học Jefferson 
đông nghịt người xem hôm thứ Sáu. 

Đây là chiến thắng liên tục lần thứ 31 trong giải PIL và là danh hiệu PIL thứ 4 của đội Democrats 
kể từ khi liên đoàn được hợp nhất thành liên đoàn Cấp 6A vào năm 2014-15 (Jefferson đã đồng 
xứng danh chức vô địch này với Franklin năm 2015-16). 

Đây là lần thứ ba Jefferson đã đánh bại Grant trong mùa giải này, tất cả đều là những trận đấu 
hết sức gay go cho đến phút cuối cùng. Hôm thứ Sáu, Grant đã ghi tỷ số 10-1 trong hiệp 4, và khi 
Ty Rankin ném cú ném 3 điểm, hai đội hòa nhau ở 68-68 khi trận đấu chỉ còn 1 phút 24 giây.  

K'Lum Strickland, cầu thủ lớp 12 của Jefferson, đã ghi điểm với màn lên rổ khi trận đấu chỉ còn 
54 giây, sau đó tiếp tục ghi điểm với hai cú ném tự do, giành chiến thắng cho Democrats, đội mà 
đang bảo vệ chức vô địch tiểu bang. 

Cầu thủ lớp 11 Marcus Tsohonis đã ghi được 24 điểm, và cầu thủ lớp 12 Kamaka Hepa đã ghi 
thêm 20 điểm cho Jefferson. Cầu thủ lớp 12 Kelton Samore ghi được 18 điểm, và Rankin và 
Damon Hickock mỗi em giành được 15 điểm cho đội Grant. 

Jefferson và Grant, hai đội bước vào trận đấu ở vị trí nhất và nhì trong bảng xếp hạng bằng máy 
tính toàn tiểu bang OSAA Cấp 6A, có thể sẽ hội ngộ tại giải đấu quốc gia. Năm ngoái, hai đội này 
đã đấu ở vòng đầu tiên của giải đấu tiểu bang tại Trung tâm Chiles, Jefferson dẫn đầu tỷ số 77-
61 trên đường giành chức vô địch quốc gia.  

Lần này, nếu duy trì được vị trí, hai đội có thể sẽ gặp nhau lần nữa trong giải vô địch ngày 10 
tháng 3 tại Trung tâm Chiles, có thể là trận chung kết toàn PIL đầu tiên kể từ năm 1988, khi 
Grant đánh bại Wilson 57-56 để giành chức vô địch Cấp AAA. Bảng xếp hạng OSAA cuối cùng sẽ 
được phát hành vào lúc 10 giờ tối Thứ Tư. 

Đấu vật: Jontae Hardaway của đội Cleveland, nặng 106 pound, đã giành được vị trí thứ nhì trong 
giải đấu Cấp 6A tại Veterans Memorial Coliseum vào thứ Bảy. Đô vật lớp 11 này đã thua đô vật 
lớp 12 Bollong Joklur của Sprague trận trong hiệp phụ. 

Hardaway, người giữ chức vô địch PIL, đã dẫn đầu 1-0 với một cú thoát ở hiệp hai. Sau khi Joklur 
tăng tỷ số lên thành 2-1 ở hiệp ba bằng cú quật ngã, Hardaway đã nhanh chóng kết thúc trận 
đấu bằng một cú thoát, đưa trận đấu vào hiệp phụ, khi mà Joklur giành chiến thắng bằng cú 
quật ngã ở 48 giây còn lại. 
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Hai đô vật PIL khác đã vào vòng bán kết để giành chức vô địch. Elija Fishler của Cleveland, nặng 
113 pound, đã liên tiếp chiến thắng với những cú đè, xong vào được vòng bán kết, nhưng đã 
thua trong trận đấu giành vị trí thứ ba và kết thúc ở vị trí thứ tư. Gabriele Hambruck, đô vật lớp 
11 của đội Grant đã chiến thắng trong ba trận đấu lúc ban đầu, nhưng đã thua trong trận đấu 
giành vị trí thứ năm. 

Cleveland kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 14, dẫn đầu bảng xếp hạng đội PIL. 

Bơi lội: Lincoln đã hòa với vận động viên lớp 11 Nate McFaul ở vị trí thứ năm trong giải nam 
toàn tiểu bang Cấp 6A ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood hôm Thứ Bảy. McFaul đứng thứ 
ba trong giải bơi bướm 100 yard và thứ tư trong giải bơi tự do 200. 

Rees Kyle, vận động viên lớp 12 của Cleveland, đã thi đấu với McFaul để giành danh hiệu cán 
đích tuyệt nhất bởi một tay bơi PIL, và đã đứng thứ ba trong giải bơi ngửa 100. Kai Hilbourne, 
vận động viên lớp 11 của Lincoln đã vào chung kết trong hai sự kiện, giành vị trí thứ sáu trong 
giải bơi tự do 200 và 500. Cody Soo, vận động viên lớp 10 của Cleveland, giành vị trí thứ năm 
trong giải bơi tự do 200. 

McFaul, Hilbourne cùng với Alex Young, lớp 11, và Adrian Clement, lớp 9, của đội Lincoln đã 
giành vị trí thứ tư trong giải bơi tiếp nối tự do 400. 

Trong các giải nữ, Lincoln xếp hạng thứ 10. Đội Cardinals, gồm Abby Blackford, lớp 11, và 
Phoebe Kemp, Katherine Lochner và Alesandra Pardini, lớp 9, đã vào chung kết giải bơi tiếp nối 
tự do 400 và giành vị trí thứ sáu. 

-Mike Tokito 
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