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yang digelar di Lapangan Wiyoro, Senin 
sore, STIE YKPN melaju ke perempatfi- 
nal usai menumbangkan UMY 6-4 (1-1) 
lewat drama adu penalti. Babak tos- 
tosan harus dilakukan untuk menen
tukan pemenang usai kedua tim ber
main imbang 1-1 di waktu normal. 
STIE YKPN unggul terlebih dahulu 
melalui gol Iqbal Nur menit 59 dan 
dibalas UMY melalui Faris Abdu menit 
67. Di babak adu penalti, STIE YKPN 
mampu mencetak 5 gol sedangkan 
UMY hanya mencetak 3 gol sehingga 
laga dimenangkan STIE YKPN 6-4.

Dibabak perempatfinal, STIE YKPN 
akan menghadapi IST Akprind setelah 
mencatatkan kemenangan 2-0 atas 
STIMIKAmikom. Dua gol kemenangan 
IST Akprind dilsesakkan oleh Geka 
Ibnu saat laga baru berjalan 3 menit 
dan 61. (Hit)-d

dikartu merah wasit Teguh.
Unggul jumlah pemain, ternyata tak 

mampu dimanfaatkan oleh anak-anak 
STTKD untuk mengejar ketertinggal
an. Bahkan, dengan keunggulan stami
na yang dimiliki pemain-pemainnya, 
UNY justru mampu menambah keung
gulannya dengan dua gol yang dile
sakkan Marfur pada menit ke-34 dan 
62 sekaligus menutup laga dengan ke
menangan 4-0.

Di babak perempatfinal, UNY akan 
menghadapi UII yang di laga sebelum
nya meraih kemenangan 3-1 atas Ins- 
tiper. Dalam laga tersebut, tiga gol UII 
dicetak oleh, Bima Yuda saat laga baru 
berjalan 7 menit, Aldee Lohpaya menit 
37 dan Fauzan Agus menit 46. Sedang- 
kan gol tunggal Instiper dicetak M Yu
nus pada menit ke-61.

Sementara itu pada laga lainnya

YOGYA (KR) - Hasil gemilang ber
hasil dicatatkan tim sepakbola UNY se
telah meraih kemenangan atas STTKD 
pada laga babak penyisihan Liga Pen
didikan ̂ Indonesia (LPI) 2017 region 
DIY yang berlangsung di Stadion Man
dala Krida, Senin (16/5) pagi. Hanya 
bermairt dengan 9 pemain, UNY ber
hasil melaju ke perempatfinal usai me
nang telak empat gol tanpa balas.

Bertanding pada jam kedua, tim 
UNY yang memiliki kualitas pemain le
bih baik dari lawannya langsung berha
sil unggul saat laga baru berjalan 13 
menit melalui sepakan Fajar. Bahkan, 
hanya berselang 3 menit selepas gol 
pembuka, UNY kembali mampu men
cetak gol keduanya melalui Insan. Na- 
riiun, dua gol tersebut harus dibayar 
mahal setelah di menit ke-18 dan 27, 
dua pemain UNY, Tegar dan Bisrno
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Pertandingan antara UNY (merah) melawan STTKD di Stadion Mandala Krida,


