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2 LANGSUNG DIPULANGKAN

PSIM Kedatangan 3 Pemain Luar Daerah
YOGYA (KR) - PSIM Yogya kedatangan 3 

pemain asal luar daerah dalam latihan di Sta
dion Mandala Krida Yogya, Senin (23/1) pagi. 
Mereka adalah Bagus Pradana dari PBR U-21, 
M Fajri Ramadan asal SSB Kabomania dan 
mantan pemain Pra-PON Papua Barat, Yoha- 
nes Edgar Rahawarin.

Namun Bagus dan Fajri 
langsung dipulangkan kare
na tidak layak secara teknis, 
sedang Edgar masih dipan
tau. “Dua orang langsung ki
ta pulangkan karena belum 
sesuai secara teknis dan satu 
di posisi gelandang sayap, 
masih dipantau,” ungkap 
pelatih PSIM Erwan Hendar- 
wanto kepada KR, kemarin.

Pada latihan itu, PSIM ju

ga mulai memanggil pemain 
lokal Yogya, tiga di antara
nya dari Tunas Jogja di posi
si gelandang, yakni Yoga 
Pratamd, Arif Satria Yudha 
dan Risky Gilang Saputra. 
Satu pemain lainnya asal 
HW UMY, Ardiansah pada 
posisi kiper. Namun Arif be
lum bisa bergabung karena 
tengah sakit.

Sedang pemain lama yang

dipertahankan, pada latihan 
kemarin pagi belum bertam
bah jumlahnya. Menurut 
Erwan, pemain-pemain la
ma yang belum bergabung 
karena menunggu proses ne
gosiasi dengan manajemen. 
Dari 19 pemain yang diper
tahankan, baru 12 yang 
muncul dalam latihan. Dua 
di antaranya, yakni Rangga 
Muslim dan Edo Dwi, ke
marin pagi izin tidak latihan 
karena sedang kuliah.

Sementara itu Manajer 
PSIM Agung Damar Kusu- 
mandaru menjelaskan, un
tuk pekan ini memang baru 
mulai memanggil pemain 
dari perkumpulan untuk 
bergabung dengan pemain

yang dipertahankan. Se
dangkan untuk pemanggil
an pemain dari luar daerah 
baru akan dilakukan mulai 
pekan depan.

‘TJntuk pekan ini, baru pe
main lama dan pemain dari 
perkumpulan yang dida
tangkan. Mulai pekan de
pan, pemain dari luar dae
rah baru kita datangkan,” 
ujarnya.

Seperti diberitakan sebe
lumnya, khusus untuk pe
main incaran dari luar dae
rah ini langsung dilakukan 
negosiasi sebelum didatang
kan. Jika deal dalam proses 
negosiasi ini, pemain ber
sangkutan baru didatang
kan. (Jan)-d

KR-Jamu Riyanto

Pelatih PSIM Erwan Hendarwanto (kiri).


