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Cập nhật tin tức thể thao: Nhiệm vụ của Jefferson 
là lặp lại tiêu đề nổi bật về bóng rổ nam trong mùa 
đông 

Mùa thể thao mùa đông ở bậc trung học đang diễn ra tại Oregon, với các buổi thực tập bắt đầu 
từ tuần trước và các trận đấu và lịch trình thi đấu sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng Mười Một. Dưới 
đây là một ghi nhận sơ qua về các môn thể thao của mùa giải tại Liên đoàn Liên trường Portland: 

Bóng rổ nam: Trường Jefferson không chỉ là nổi bật hàng đầu trong Liên đoàn PIL, mà còn ở 
trong toàn tiểu bang Oregon. Đội bóng Democrats đã giành được chức vô địch Hạng 6A trong 
năm ngoái, và họ vẫn tiếp tục giữ lại được hai đấu thủ được tuyển chọn vào đội hình của đội 
tuyển các tuyển thủ hàng đầu của liên đoàn, đó là 6-foot-9 Kamaka Hepa, họ sinh này đã cam 
kết để thi đấu cho đội Đại học Texas và học sinh lớp 11 Marcus Tsohonis. 

Vô định tiểu bang lần này là lần thứ chín trong lịch sử của trường Jefferson, và là lần đầu tiên 
trong 17 năm ở bảng phân loại lớn nhất của tiểu bang. Đội bóng Democrats giữ ưu thế ở Hạng 
5A trong tám năm, thắng giải vô địch của tiểu bang trong các năm 2008, '09, '10, '13 và '14. 
Trường Jefferson cũng giành được những danh hiệu lớn trong các năm 1951, 1972 và 2000. 

Trường Jefferson đã giành được giải của Liên đoàn PIL với kỷ lục 16-0 trong mùa giải trước, đã 
được sắp xếp lịch trình để thi đấu trong hai trận đấu lớn của kỳ nghỉ lễ: Iolani Classic ở Honolulu, 
15-19 tháng Mười Hai; và Les Schwab Invitational tại Trường Trung học Liberty ở Hillsboro, 27-
30 tháng Mười Hai. 

Hai cầu thủ hạng nhất khác của liên đoàn PIL sẽ trở lại trong mùa thi đấu này là học sinh lớp 12 
Khalil Chatman của trường Franklin và học sinh lớp 12  Kelton Samore của trường Grant. Cũng 
trở lại trong mùa này là các cầu thủ hạng nhì, đó là Rowan Anderson, học sinh lớp 12 trường 
Cleveland; Bryce Sloan, học sinh lớp 11 trường Lincoln; và Ty Rankin, học sinh lớp 11 trường 
Grant. 

Bóng rổ nử: Đội bóng trường Benson đã giành chiến thắng trong mùa giải năm ngoái khi đánh 
bại đội bóng trường Grant 58-52 để chấm dứt chuỗi chiến thắng liên tiếp trong 42 trận chung 
kết của đội Generals. Trận đấu đó đã diễn ra 13 ngày sau khi Grant giành chiến thắng tại Benson 
64-44, và hai đội cùng đạt danh hiệu vô địch với kỷ lục 15-1. 

Đội bóng trường Benson đã tăng cường với một đội hình trẻ, và các cầu thủ quan trọng trở lại, 
dẫn đầu bởi các học sinh lớp 11 là Tyler Lyday và Ciera Ellington, các cầu thủ này là hàng đầu của 
liên đoàn. Cũng trở lại là học sinh lớp 11 Makenzy Porter, một cầu thủ hạng nhì của liên đoàn. 
Đội bóng Techsters sẽ cố gắng để được tham dự trong giải thi đấu tranh giải toàn tiểu bang lần 
đầu tiên trong 22 năm sau khi họ đã thua đội Canby với tỉ số 44-43 trong vòng đầu tiên của giải 
thi đua năm ngoái. 
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Hai cầu thủ hàng đầu của trường Grant đã tốt nghiệp trung học, nhưng đội đã có sự trở lại của 
Daryn Hickok, một cầu thủ hạng nhì, và cũng là người đã giúp đội Generals được tham gia thi 
đấu vòng giải toàn tiểu bang lần đầu tiên trong 28 năm. Đội Generals đã gần như sẽ tạo được 
một bất ngờ trong trận bán kết ở Chiles Center khi đã tranh đấu sát nút với đội Southridge là đội 
hàng đầu trước khi bị thua với tỉ số 36-34. Đội Southridge đã dành được chức vô địch, đây cũng 
là đội đã thắng giải trong các cuộc tranh giải khác của tiểu bang với các trận đấu có số điểm 
thắng là 40 và 18 điểm. 

Các cầu thủ hàng đầu khác trong Liên đoàn là các học sinh lớp 12 Reed Hazard của trường 
Lincoln và học sinh lớp 10 Bria Dixson của trường Franklin, các cầu thủ này được tuyển chọn vào 
hàng đầu của Liên đoàn, và học sinh lớp 10  Nia Bradley của trường Madison, cầu thủ này được 
tuyển chọn vào đội hàng nhì. 

Đô vật: Ba vận động viên từ trường Cleveland nằm trong số 5 lực sĩ đô vật muốn lặp lại thành 
tích vô địch tại giải vô địch của Liên đoàn PIL. Học sinh lớp 10 Saw Chan là người thắng giải trong 
mùa trước ở hạng 120 cân, học sinh lớp 11 Aaron Kemper ở hạng 132 cân và học sinh lớp 12 
Van Chrisman ở hạng 160 cân đã trở lại thi đấu cho Warriors. 

Cũng mong muốn sẽ lập lại thành tích của mình là học sinh lớp 12 William Duffy của trường 
Lincoln, học sinh này đã đoạt giải ở hạng 182 cân vào năm ngoái, và học sinh lớp 11 Rory 
Sullivan Madisonhọc sinh này đã chiếm ưu thế ở hạng 285 cân. 

Bơi lội nam: Ba vận động viên bơi lội sẽ cố gắng lặp lại thành tích vô địch của Liên đoàn PIL, dẫn 
đầu bởi học sinh lớp 11 Nate McFaul của trường Lincoln, người đã giành giải bơi tự do ở ở cự ly 
100 và 200 yard tại cuộc thi của khu học chánh năm ngoái. Cũng tìm cách để lập lại thành tích là 
học sinh lớp 11 Kai Hilbourne của trường Lincoln trong môn thi bơi tự do ở cự ly 500, và học 
sinh lớp 12 Rees Kyle của trường Cleveland trong môn thi bơi ngửa ở cự ly 100. 

Bơi lội nữ: Học sinh lớp 11 Abby Blackford của trường Lincoln sẽ xem xét để lặp lại thành tích vô 
địch liên đoàn PIL trong môn bơi lội tự do ở cự ly 200 và 500 yard. Cũng trở lại thi đấu là học 
sinh lớp 12 Sadie Brown của trường Franklin, người đã thắng giải bơi lội tự do năm ngoái ở cự ly 
50 yard. 

-Mike Tokito 
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