
Kalahkan UNY 
di Partai Puncak

JOGJA - Gelar juara Piala Rektor 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 
akhirnya diboyong keluar logja. Itu 
setelah di partai final tim sepak bola 
Universitas Siliwangi (Unsil) Tasik
malaya, Jawa Barat mengalahkan 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
di Stadion Sultan Agung Bantul, 
kemarin (20/3).

Hasil tersebut dinilai mengece
wakan karena DIJ memiliki tim sepak 
bola kampus yang cukup bagus.

Pelatih SepakBolaUNY QoidNaufal 
mengatakan, pemainnya telah ber
main maksimal di laga tersebut. 
Termasuk menjalankan strategi di 
lapangan sesuai dengan instruksinya. 
Namun memang laga berjalan sengit. 
"Sebenarnya sudah sesuai dengan 
apa yang kami inginkan. Apalagi 
kami mendominasi permainan dan 
banyak menciptakan peluang,” ujar
nya setelah pertandingan.

Namun m eskipun m enurutnya 
bermain baik, tapi faktor nonteknis 
membuat hasil pertandingan tidak 
memihak timnya. Seperti kurang 
tenang saat mengeksekusi peluang 
di depan gawang. Ia pun harus me
ngakui keunggulan lawan dan m e
relakan gelar juara yang menjadi

PRESTASI:
Tim Sepak Bola 
Universitas 
Siliwangi (Unsil) 
Tasikmalaya, 
Jawa Barat 
memamerkan 
piala Rektor UAD 
yang mereka 
rebut usai 
mengalahkan 
Universitas 
Negeri
Yogyakarta (UNY) 
di Stadion Sultan 
Agung Bantul, 
kemarin (20/3).

target utama UNY digondol lawannya.
Dalam pertandingan tersebut, 

Unsil lebih banyak tertekan di babak 
pertama. Pressing ketat yang dilaku
kan para pemain UNY menjadikan 
para pem ain tengah Unsil lebih 
banyak tu run  m em bantu perta
hanan. Hanya dua winger mereka, 
Arman Maulana dan Supriatna yang 
diplot menjadi sprinter saat mela
kukan serangan balik. UNY juga 
lebih banyak m endapat peluang 
namun 45 menit pertama skor ma
sih imbang 0-0.

Di babak kedua melalui akselerasi 
Supriatna, peluang tercipta. Salah 
satunya berbuah gol pertengahan 
babak kedua ketika kerja keras 
Supriatna melewati tiga pemain UNY 
di berhasil dimaksimalkan Raden 
Rizal dengan tendangan keras yang 
tak mampu diantisipasi kiper UNY.

Pelatih Unsil Haikal Millah menga
takan capaian timnya merupakan 
hal yang penting. Apalagi UNY dikenal 
memiliki pemain-pemain binaan 
yang bagus. Kondisi tersebut justru 
melecut pemainya untuk bisa me

ngalahkan UNY. 'Jelas ini hasil yang 
luar biasa, karena kami dapat melawan 
tim yang luar biasa. Apalagi fisik dan 
kualitas pemain kami masih di bawah 
UNY" ungkapnya.

Turnamen Piala Rektor UAD 2017 
digelar sejak 13-20 Maret 2017 dengan 
diikuti oleh delapan peserta yaitu 
UAD, Unsil, Universitas Muhamma
diyah Yogyakarta (UMY), Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS), 
Universitas Gadjah Mada (UGM), 
UNY, UIN Sunan Kalijaga, dan STT 
Kedirgantaraan, (riz/din/rg)
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