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13 KLUB BERHAK IKUT

Liga 3 DIY Diputar Akhir April:/
YOGYA (KR) - Kom

petisi Liga 3 wilayah 
DIY musim ini, menurut 
rencana diputar mulai 
.akhir April mendatang.
Ada 13 klub yang ber
hak mengikuti kom
petisi level ini dan akan 
dibagi menjadi 2 grup, 
masing-masing grup 
bertanding dengan sis
tem kompetisi penuh.
Dua tim terbaik masing- 
masing grup berhak lo
los ke babak semifinal,

“Liga 3 wilayah DIY 
direncanakan diputar 
mulai akhir April de
ngan harapan sudah bisa selesai sebelum 
masuk bulan Ramadan. Kemudian seusai 
Lebaran dilanjutkan putaran kedua. 
Namun kepastiannya baru akan dibahas 
dalam rapat Asprov PSSI DIY dalam ming- 
gu ini dengan mengundang calon klub pe
serta,” jelas Direktur Kompetisi dan 
Pertandingan Asprov PSSI DIY Ediyanto 
kepada KR, kemarin.

Adapun 13 klub calon peserta Liga 3 
Wilayah DIY tersebut terdiri dari, Gama FC 
Yogya, UNY, UAD, Tunas Jogja, Persikup 
Kulonprogo, Satria Adikarta Kulonprogo,
Protaba Bantul, Persig Gunungkidul, Gelora

*

Handayani Gunungki
dul, Rajawali Semanu, 
Sleman United dap dua 
tim debutan, Hizbul Wa- 
than (HW) UMY serta 
Jogja Istimewa Football 
(JIF). Pemain yang diter
junkan dalam Liga 3 ini 
untuk KU-23 tahun.

Menurut Ediyanto, 
peserta Liga 3 yang se
belumnya bernama 
Liga Nusantara itu 
dibagi menjadi 2 grup 
untuk memenuhi keten
tuan PSSI bahwa setiap 
klub harus bertanding 
minimal 10 kali dalam 

satu musim kompetisi. “Diharapkan 13 
klub yang berhak ikut itu, semuanya bisa 
ikut,” harap Ediyanto.

Juara tingkat DIY nanti berhak maju ke 
putaran nasional. “Untuk musim ini ada 
format baru dari PSSI, yakni tidak semua 
provinsi mewakilkan timnya langsung ke 
putaran nasional, tergantung jumlah klub 
yang ikut. Provinsi yang bisa mewakilkan 
klubnya langsung ke putaran nasional 
syaratnya minimal di wilayahnya diikuti 
10 klub. Kalau jumlahnya di bawah 10, 
harus melalui babak play off,” terang 
Ediyanto. (Jan)-d


