
LIGA 3 DIBUKA SORE INI DI SSA v/"

HW dan TJ Bidik Kemenangan
YOGYA (KR)- Hizbul Wathan (HW) UMY dan Tunas Jogja 

(TJ) sama-sama membidik kemenangan saat keduanya berte
mu dalam mengawali Liga 3 Wilayah DIY Grup A di Lapangan 
UMY, Rabu (26/4) sore ini. Jadwal Grup A lainnya pada saat 
bersamaan, Persikup Kulonprogo menjamu UAD FC di Stadion 
Cangkring, Wates.

Liga 3 yang diikuti 10 klub itu, 
m enurut rencana akan dibuka 
'Ketua Umum Asprov PSSI DIY dr 
Hadianto Ismangoen SpA di Stadion 
Sultan Agung Bantul, sore . ini. 
Dilanjutkan pertandingan antara 
tuan rumah Protaba Bantul mela
wan Jogja Istimewa Football (JIF) 
pada Grup B.

"Kami harus mengawali Liga 3 de
ngan kemenangan. Apalagi kami 
tampil di kandang. Yang harus di
waspadai dari Tunas Jogja adalah 
motivasi para pemainnya. Mereka 
tentu akan lebih percaya diri sebagai 
tim wakil Kota Yogya,” ungkap 
pelatih HW Nurohman Alwi kepada 
KR, kemarin.

Sedangkan pelatih Tunas Jogja

Daryanto Hadi menandaskan, semua 
pemainnya sudah siap tempur. 
Pelatih yang akrab disapa DH itu 
menyatakan, timnya mengandalkan 
pemain-pemain muda berpotensi. 
”Semua pemain sudah siap tempur 
dan kami menargetkan kemenang
an, meski tampil di kandang lawan,” 
ujarnya.

Terpisah, pelatih UAD FC Su- 
darmaji juga mematok poin maksi
mal di kandang Persikup. Mantan 
pemain PSIM ini mengaku masih bu
ta kekuatan Persikup, namun de
ngan melihat pelatihnya, sudah bisa 
mendapatkan gambaran karakter 
permainan lawan. "Meski tampil di 
kandang lawan, kami akan tampil 
normal untuk bisa meraih keme

Tim inti Tunas Jogja.

nangan,” jelasnya.
Sementara itu Direktur Kompetisi 

dan Pertandingan Asprov PSSI DIY 
Ediyanto menyatakan, untuk 
pendaftaran pemain sudah ditutup 
tadi malam. Bagi klub yang sudah 
mendaftarkan pemainnya, tapi

KR-Janu Riyanto

belum lengkap persyaratan adminis
trasinya, tetap belum bisa di
mainkan.

"Meski sudah didaftarkan, namun 
surat pindahnya belum disahkan 
oleh Askab atau Asprov, tetap belum 
bisa dimainkan,” tandasnya. (Jan)-d
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