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Kategori PT Digelar Pagi Ini ^
YOGYA (KR) - Setelah 

menyelesaikan seluruh per
tandingan untuk kategori 
pelajar SMP dan SMA, Liga 
Pendidikan Indonesia (LPI) 
2017 region DIY akan dilan
jutkan dengan kategori Per
guruan Tinggi (PT). Pertan
dingan dimulai Senin (15/5) 
pagi ini di Stadion Mandala 
Krida dan Lapangan Wiyoro, 
Banguntapan Bantul.

Kasi Olahraga Balai 
Pemuda dan Olahraga (BPO) 
Disdikpora DIY, Dr s Eka 
Heru Prasetya kepada KR di 
Yogya, Sabtu (13/5) mengata
kan, pertandingan untuk ka
tegori PT ini kelanjutan dari 
pertandingan LPI sebelum
nya yang menandingkan ka
tegori pelajar SMA dan SMP. 
“Ini kegiatan yang menjadi 
satu rangkaian, yang terakhir 
memang untuk tingkat pergu
ruan tinggi,” jelasnya.

Pada kategori ini, sebanyak 
15 tim dari 15 PT se-DIY telah 
memastikan ambil bagian 
dan bakal bersaing ketat un
tuk menjadi juara. Ke-15 tim 
yang akan ambil bagian mulai 
hari ini hingga 20 Mei menda
tang ini meliputi, UII,

Instiper, STTKD, UNY, UAJY, 
U AD, UGM, UPN, STIE 
YKPN, UMY, Amikom, Ak- 
prind, UIN, STTA, dari USD.

Mengingat waktu yang 
cukup singkat, untuk kategori 
PT kali ini panitia tidak me
nerapkan sistem pertanding
an setengah kompetisi seperti 
pertandingan kelompok pela
jar SMP dan SMA kemarin. 
Untuk kategori PT ini, panitia 
memilih sistem pertandingan 
gugur yang menjadikan pe
menang setiap laga akan 
melaju ke babak selanjutnya.

Jadwal pertandingan pagi

ini, UII kontra Instiper dan 
STTKD melawan UNY. Se
dangkan sore harinya STIE 
YKPN melawan UMY dan

■•mm*
Amikom menghadapi Ak- 
prind. Selasa (16/5), sesi pagi 
UAJY melawan UAD dan 
UGM kontra UPN, sore mem
pertemukan STTA melawan 
USD.

Sementara itu dalam per
tandingan terakhir tingkat 
SMP yang digelar di Stadion 
Mandala Krida, Sabtu (13/5), 
SMPN 1 Ngawen menang 
telak 3-0 atas SMPN 1 
Panjatan melalui gol M Sidiq

menit 28, 29 dan 56.
Sedangkan laga lainnya, * 
SMPN 2 Sewon kembali tum
bang kala bertemu SMPN 13 
Yogya dengan skor 0-1, sete
lah pemain Cassano mence
tak gol kemenangan SMPN 
13 di menit ke-40.

Meski kalah, SMPN 2 
Sewon tetap berhak di posisi 
ketiga usai unggul dalam, 
selisih gol dari SMPN 1 Nga-! 
wen dan SMPN 1 Panjatan. 
Sedangkan untuk juara dire
but SMPN 3 Sleman, dan po
sisi runner up diraih SMPN 
13 Yogya. (Hit)-e ,
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Tim SMPN 3 Sleman usai menerima hadiah LPI kategori SMP.


