Indonesia Incar 8 besar AYG

Indonesia menargetkan masuk delapan besar atletik putra/putri di Asian Youth Games (AYG)
yang akan berlangsung di Singapura, 29 Juni - 7 Juli 2009.

Pelatih atletik Indonesia ke AYG Subagio di Jakarta, Jumat, mengatakan, target tersebut sudah
optimal karena Indonesia harus bersaing ketat dengan peserta dari negara-negara yang
prestasi atletnya telah menembus capaian dunia. Ia menyebutkan, atlet dari China, Jepang,
Korea, Thailand, Filipina dan tuan rumah Singapura sebagai pesain berat.

Bahkan Singapura, kata Subagio mengutip penjelasan pelatih negara tetangga itu, telah
membina atlet untuk diterjunkan ke AYG sejak dua tahun lalu sedangkan Indonesia baru
menjalani pemusatan latihan nasional (Pelatnas) awal Februari 2009.Â "Kami menjaring atlet
yang menjalani Pelatnas dan hasil kejuaraan nasional (Kejurnas) remaja dan yunior di Jakarta,
awal Juni lalu sehingga tidak bisa menargetkan prestasi muluk-muluk," katanya.

Ia mengatakan, waktu Pelatnas yang relatif pendek ini juga disebabkan para atlet dari daerah
masih menjalani pendidikan karena mereka khawatir bersekolah di Jakarta. "Faktor ini yang
mempengaruhi pembinaan pada nomor-nomor teknis seperti lompat tinggi, lompat jauh dan
lompat jingkat karena butuh waktu untuk penyesuaian dari atlet," ujar Subagio.

Tim atletik Indonesia ke AYG beranggotakan masing-masing lima atlet putra dan putri.Â Putra
tercatat Bambang Wigianto dari Jawa Timur(Jatim)Â diterjunkan di nomor 100 meter dan
estafet 4 x 200 meter, Sapwa Aurahman (Nusa Tenggara Barat - NTB) lompat tinggi dan estafet
4 x 200 meter dan Febrianto (Sulawesi Selatan) lompat jangkit dan estafet 4x200 meter. Selain
itu, Arif Rahman( NTB) 800 meter dan Noval Kurnia (Sulawesi Tengah) lompat jauh dan estafet
4 x 200 meter.

Sementara putri adalah Nurul Imaniar Kleo (NTB) 100 meter dan estafet 4x200 meter, Patraka
Cisika (Papua) estafet 4x200 meter, Ika Diatul (Jawa Timur) 400 meter dan esatfet 4x200
meter, Nurainum Perangin Angin (Sumatera Utara) 800 meter dan estafet 4x200 meter serta
Nena Achdiah (Jatim) lompat tinggi.

Tim atletik bersama renang, loncar indah, atletik, voli pantai. boling, layar, menembak dfan
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basket 3on3 dijadwalkan berangkat ke Singapura 20 Juni mendatang.

CAY

Sumber : Ant
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