
Taekwondo UMY Borong 24 Medali
YOGYAKARTA - Atlet Taekwondo 

Universitas M uhammadiyah Yogyakarta 
(U M Y ) berhasil m em borong to tal 24 
medali di ajang Kekadangan Walikota Cup 
2017 pada akhir pekan lalu  di G O R 
A m ongrogo, Yogyakarta. M edali yang 
diraih ini terdiri atas tujuh medali emas, 
tujuh perak, dan sepuluh perunggu.

Kekadangan Walikota Cup merupakan 
turnamen taekwondo tingkat daerah D1Y- 
Jateng, namun juga diikuti oleh provinsi 
undangan yaitu Bali, Gorontalo, dan DKI 
Jakarta. Memasuki tahun keenam dalam 
penyelenggaraan tahun ini, Kekadangan 
Walikota Cup diikuti sebanyak 1.036 taek- 
wodoin. Ketua UKM Taekwondo UMY, 
Asep Maulana menyatakan rasa syukurnya 
atas prestasi tem an-tem annya. 
Organisasinya mengirimkan 24 atlet untuk 
berlaga dalam berbagai cabang dan nomor 
dan semuanya meraih medali.

Pada penyelenggaraan kali ini, UM Y 
berhasil meningkatkan perolehan medali 
emasnya dibandingkan tahun lalu. Hal ini 
karena lebih banyak atlet yang diturunkan.

Tahun lalu hanya mengirimkan lima atlet 
dan m endapat tiga  em as. Tahun ini 
meningkat menjadi tujuh emas.

Ketujuh peraih emas yaitu Didik Fahmi 
Lasodi (Akuntansi 2014), Yusril Ihza (HI 
2016), M uham m ad A narki (Pertanian 
2016), Intan Nadya (K K I2016), Candra 
Kusuma (Manajemen 2015), Afiatika (HI 
2016), dan LisaYanuarti (PBI2015).
D ua Bulan

Asep menjelaskan paraatlettelah berlatih 
selama dua bulan sebelum mengikuti turna
men termasuk berlatih tanding dengan Tim 
Taekwondo UMMdanUNS. Latih tanding 
juga dilakukan bersama tim Taekwondo 
U M M  M alang. Sebelum  berangkat ke 
kejuaraan, mereka menggelar doa bersama 
anak yatim piatu di sebuah panti asuhan.

"S ebagian  atlet yang berlaga dalam  
ajang ini merupakan mahasiswa angkatan 
2015 dan 2016 sebagai cara untuk regen
erasi pada kejuaraan m endatang. A tlet 
angkatan 2013 sudah menjelang akhir masa 
studi dan angkatan 2014juga masuk semes
ter akhir, "tuturnya.

Hasil Kekadangan Taekwondo Walikota 
Cup kali ini merupakan persiapan bagus 
m enjelang kejuaraan  nasional pada

Agustus mendatang. M ereka juga  akan 
mengikuti Kejumas Piala Presiden 2017 
dan menargetkan meraih medali.(D19-45)

WE ARE THE CHAMPIONS ■ 
f KEKAfiANGAN TAEKWONDO w aliko ta  CUP 2017

S/W/dok

FOTO BERSAMA; Tim UMY memperoleh banyak medali pada kejuaraan 
Kekadangan Wali Kota Cup 2017. Semua atlet yang beijumlah 24 mendapat 

medali sedang foto bersama, kemarin. (45)
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