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Tin tức cập nhật về thể thao: Các đội bóng rổ nữ của các 
trường Benson, Grant là tiêu đề nổi bật trong buổi khánh 
thành PIL Holiday Classic 

Hai đội bóng rổ nữ hùng mạnh của Liên Đoàn Liên Trường Portland (Interscholastic League 
Portland) sẽ nổi bật trong cuộc tranh giải mới của mùa nghỉ lễ mà họ sẽ thi đấu tại phòng tập thể 
dục mới và sáng sủa của Trường Trung học Franklin. Vào mùa thi đấu trước, các đội Benson và 
Grant đã chia sẻ danh hiệu PIL và nỗi tiếng là những đội bóng hàng đầu của tiểu bang, sẽ là các 
đội trong tám đội thuộc cấp lớp 10 của PIL Holiday Classic và sẽ được thi đấu từ ngày 21 đến 
ngày 23 tháng Mười Hai tại Trường Franklin. 

Vào ngày khai mạc, đội Benson, là đội đã bắt đầu mùa thi đấu vào ngày 1 tháng 12 với chiến 
thắng lớn với tỉ số 61-44 tại trường Jesuit, sẽ thi đấu với đội South Medford lúc 5 giờ 15 chiều. 
Đội South Medford là một đội có vị trí thống trị ở khu vực Nam Oregon và đã chưa thua trận đấu 
nào của khu vực Southwest Conference kể từ khi liên đoàn này được thành lập vào năm 2014-
15. 

Đội trường Grant sẽ thi đấu với đội trường Sheldon lúc 1:30 chiều. Danh hiệu đồng vô địch là 
danh hiệu PIL thứ ba mà Đội Generals đã liên tục dành được, đội đã đạt thành tích 47-1 trong 
liên đoàn kể từ khi liên đoàn này được cải cách vào năm 2014-15. Đội trường Sheldon đã từng là 
đội hàng đầu của Eugene trong nhiều năm và là đội giỏi lâu năm đối tại South Medford ở vùng 
Tây Nam. 

Ngoài ra trong lãnh vực này còn có đội Tigard, hai lần bảo vệ danh hiệu vô địch của Liên đoàn 
Three Rivers; Forest Grove, thường xuyên tham dự tranh giải vô địch của Greater Valley 
Conference; Đội Camas là một đội đầy tài năng lâu năm từ vùng Tây Nam Washington; và đội 
Kentridge từ Seattle; một đối thủ khác của tiểu bang Washington. 

Tất cả các đội sẽ thi đấu ba trận trong ba ngày, với những đội được vào vòng chung kết thi đấu 
cho giải vô địch vào ngày 23 tháng Mười Hai lúc 7 giờ tối. Cuộc thi đấu này cũng sẽ là một buổi 
giới thiệu về phòng tập thể dục của trường Franklin và đang được các viên chức PIL mời chào 
như một trong những điều tốt nhất của tiểu bang. 

Cuộc thi đấu này sẽ bao gồm tám đội cấp lớp 11 và tám đội cầu thủ cấp lớp 9,10 trong các thi 
đấu riêng biệt. Hiện nay có các kế hoạch kêu gọi giải đấu này mở rộng đến 24 đội cấp lớp 10 và 
48 đội cho toàn cuộc thi đấu, vào năm 2018-19. 

-Mike Tokito 
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