
sama dengan laga sebelum
nya. Ada perubahan kom
posisi di posisi gelandang 
dengan memaksimalkan 
pemain yang belum bisa 
bergabungijlal arn laga sebe
lumnya. Dua pemain yang 
cedera saat melawan
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PEKAN KEDUA LIGA 3 DIY

Persig-UAD Ngotot untuk Menang
WONOSARI (KR) -

Persig Gunungkidul dan 
tamunya, UAD FC sama- 
sama ngotot ingin meraih 
kemenangan saat kedua 
tim bentrok pada pekan ke
dua kompetisi amatir Liga 
3 Wilayah DIY Grup 1 di 
Stadion Gelora Handayani, 
Wonosari, Rabu (3/5) sore 
ini. Pada saat bersamaan, 
Persikup Kulonprogo men
jamu HW UMY di Stadion 
Cangkring Wates pada grup 
sama.

"Kami menargetkan poin 
penuh di laga perdana ini. 
Kami optimalkan potensi 
pemain yartg sudah kita bi
na sejak kecil. Semoga tim 
im solid dan mohon du
kungan dari masyarakat 
Gunungkidul,” ungkap Ke
tua Umum Persig Ch Agus 
Mantara kepada KR, ke

marin.
Sedangkan pelatih UAD 

Sudarmaji menandaskan, 
timnya ingin mengulang 
sukses dengan kembali 
meraih kemenangan atas 
Persig.

Sebelumnya UAD me

ngalahkan tuan rumah 
Persikup dengan skor 1-0 
hingga menempatkan tim 
ini di puncak klasemen se
mentara.

"Kami ingin poin maksi
mal. Komposisi pemain 
yang diturunkan, 80 persen

Tim UAD FC dalam Liga 3 wilayah DIY.
KR-Janu Riyanto

Persikup juga sudah ikut 
latihan,” ungkap Darmaji.

Sementara itu Manajer 
Gama Ardianto ‘Kokok’ 
Baskoro mengharapkan 
timnya tampil lebih baik 
saat dijamu PS UNY pada 
Grup 2 di Stadion UNY, 
sore ini. Pada laga sebelum
nya, Gama bermain imbang 
tanpa gol dengan tuan ru
mah Satria Adikarta Ku
lonprogo.

"Semua tim yang tampil 
di Liga 3, sudah berubah 
kekuatannya musim ini, 
termasuk UNY yang lebih 
bagus dari sebelumnya. 
Untuk itu para pemain 
Gama yang berstatus juara 
bertahan wilayah DIY, ti
dak boleh lengah. Justru ki
ta harus mewaspadai se
mua lawan,” ungkap Ko
kok. (Jan)-d


