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UJI COBA RAMADAN

P e r s ib a  L a w a n  T im  L ig a  3
BANTUL (KR) - Keinginan Persiba Bantul untuk beruji 

/-• coba lawan tim selevel atau sesama kontestan Kompetisi
Liga 2 belum bisa terlaksana dalam waktu dekat. 'Laskar 
Sultan Agung' baru memiliki lawan dari kasta Kompetisi 
Liga 3.

Asisten pelatih Persiba, Sambudiana kepada KR di 
Bantul, Sabtu (3/5) mengatakan, hingga kini pihaknya 
belum mendapat kepastian dari manajemen mengenai laga 
uji coba kontra tim Liga 2. Untuk itulah, memasuki pekan 
kedua bulan Ramadan, Slamet Widodo dan kawan-kawan 
baru bisa mengajak uji coba tim Liga 3.

Menurut Sambudiana, pekan depan pihaknya sudah me
miliki dua tim Liga 3 yang siap untuk beruji coba, yakni 
HW dan Gama. Rencananya, laga kontra HW dilang
sungkan di Lapangan UMY pada Kamis (8/6), sedangkan 
melawan Gama FC di Stadion Sultan Agung, Sabtu (10/6).

"Untuk sementara yang telah terjadwal, Kamis melawan 
HW dan Sabtu melawan Gama. Semua lawan sementara 
dari tim lokal dan Liga 3 dulu. Kamis kemarin kan lawan 
Guntur dan hari ini (Sabtu) melawan Srimartani, pekan de
pan dilanjut lawan tim Liga 3," terang Sambudiana.

Terkait rencana melawan tim selevel, tim pelatih masih 
akan berkoordinasi dengan manajer. "Kalau yang satu level 
kami dalam upaya pendekatan dulu, yang merealisasikan 
tetap dari jajaran manajemen," katanya.

Pelatih Persiba, H Purwanto Suwondo menilai, laga kon
tra sesama tim Liga 2 dinilai sangat penting untuk menja
jal kesiapan tim menghadapi lanjutan kompetisi. "Idealnya 
menang lawan tim Liga 2, tapi kalau tidak bisa ya kami 
maksimalkan lawan Liga 3. Mungkin bukan hanya lawan 
Liga 3 region DIY, tapi ke Jawa Tfengah juga," harapnya, 
i Sementara itu Manajer Tim Persiba, Endro Sulastomo 
SH mengatakan, pihaknya tetap berupaya merealisasikan 
uji coba kontra tim Liga 2. "Kami akan terus berupaya," 
tandasnya. (Hit)-o


