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Cari Bibit Muda
Bola Voli Indoor
Turnamen
Pelajar se-Jatim
KOTA-Selama ini Sidoarjo
dikenal sebagai jagoan bola voli
indoor remaja di Jawa Timur.
Karena itu, turnamen bola voli
antarpelajar terus digelar di
Kota Delta. Selain mempertandingkan atlet pelajar SMA/
SMK dan SMP se-Jawa Timur,
turnamen ini juga untuk mencari bibit pemain berbakat.
Manajer Tim Bola Voli
Indomaret Sidoarjo Sutono mengatakan, perburuan pemain
bibit unggul ini dilakukan tim
pemandu bakat atau talent

scouting Akademi Indomaret.
Tujuannya untuk mencari tambahan personel tim senior Indomaret. Mereka berpeluang direkrut ke Akademi Indomaret di
Wonoayu apabila memenuhi
standar tim pemandu bakat.
“Selain mencari juara, kami
juga menurunkan tim pemandu
bakat untuk memantau dan mencari pemain yang sesuai untuk
masuk tim senior Indomaret,”
kata Sutono, Jumat (15/12).
Dari total 48 tim yang ikut dalam ajang ini, tim pemandu
bakat mengamati sekitar 500
pemain potensial. Baik atlet
putra maupun putri. Para peserta akan dinilai dari beberapa

aspek. Terutama pada kemampuan bermain. “Selain itu kami
juga melihat juga postur tubuh
dan usianya,” jelasnya.
Selain tim pemandu bakat dari Akademi Indomaret, KONI
Sidoarjo juga menurunkan pemandu bakat. Berbeda dari tim
pemandu bakat klub profesional
itu, tim pemandu bakat KONI
mencari bibit pemain untuk persiapan tampil di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2019.
“Kami juga mengerahkan
pemandu bakat. Nantinya untuk pemain yang terpilih akan
kami masukan database kami,”
ujar Ketua Umum KONI Sidoarjo Franki Efendi. (nis/rek)

Zombie dan Petarung
ISTIMEWA

RILEKS: Tim bola voli putri SMANOR Jatim berlatih menjelang turnamen pelajar se-Jatim.

Enam Atlet Hoki Perkuat Jatim
KOTA-Enam atlet hoki Kabupaten Sidoarjo sedang
berjuang dalam kejuaraan nasional (kejurnas) di Jakarta. Mereka mewakili kontingen Jawa
Timur. Rinciannya, ada tiga
atlet putri dan tiga atlet putra.
Mereka adalah Aulia Ghassani, Diah Arum, dan Septya
Metikasari yang bergabung
dalam tim putri. Sedangkan tim
putra Robi Sena, M Rachmanto,
dan Qomarus Zaman.
Ketua Federasi Hoki Seluruh

Indonesia (FHSI) Sidoarjo Saiful
Tulus Jatmiko mengaku kemampuan keenam atlet tersebut tidak
diragukan lagi. Keenamnya
mampu bersaing dengan atlet
Jatim lainnya. “Dari segi teknik
mereka sangat mampu, terutama
yang bergabung dengan tim
putri,” ujarnya kemarin.
Sedangkan tim putra, menurut Tulus, fisik mereka sudah
seusai dengan kriteria atlet provinsi. Atlet yang terpilih untuk
mengikuti kejurnas itu memang

sudah pantas bermain dalam
level nasional. Meski begitu, ada
satu hal lagi yang harus diasah.
Tulus menyebutkan, mental
para atlet harus kuat. Sebab,
mereka bertanding di level yang
tinggi. Sedangkan selama ini
hanya di level provinsi saja. “Tekanannya pasti lebih kuat,
sehingga mental atlet pun juga
harus lebih kuat,” katanya.
Tulus berharap mereka bisa
membantu tim Jatim dengan
maksimal. (nis/rek)

SEMANGAT:
Aulia Ghassani
Putri (tengah),
atlet hoki
Sidoarjo, yang
jadi motor tim
Jatim.

Ide Foto Menjelang Mengarungi
Bahtera Rumah Tangga
PERTAMA berjumpa saat samasama menikmati libur di Singapura,
tak segera membuat Grace Margatania tertarik kepada Budi Harianto.
Menurutnya, Budi seorang yang biasa saja, seperti lelaki pada umumnya.
Tak dinyana, dua tahun berselang,
hari ini, Sabtu (16/12/2017), keduanya akan bersanding di pelaminan.
Grace dan Budi, keduanya tersenyum lalu terkekeh ketika mengenang masa pendekatannya. “Pertama saya kenal Grace, agak misterius orangnya. Tetapi waktu itu saya
tidak berusaha mencari tahu lebih
jauh,” ungkap Budi. Keduanya mulai
sering berjumpa dan berkomunikasi US AGAINST THE WORLD: Perpaduan The Walking Dead dan Game
karena keperluan pekerjaan.
of Thrones melambangkan perjalanan kasih Budi dan Grace yang
Dalam masa pendekatan kurang penuh liku dan rintangan.
lebih setahun, masing-masing mendapat banyak tantangan. Silih ber- Grace dan Budi merencanakan foto Semoga saja bisa menginspirasi
ganti baik Grace maupun Budi harus prewedding. Dari hasil diskusi, kedu- pasangan lain yang tengah
semakin menguatkan hati, untuk me- anya memilih tema perpaduan The memperjuangkan impiannya,” jelas
neruskan niat baik mereka. Hingga Walking Dead dan Game of Thrones. Grace yang asli Malang. (nana/rek)
kemudian kedua orang yang me- “Tema ini melambangkan perjuangan
nyukai travelling ini kemudian kami mewujudkan kebersamaan.
memutuskan menapak di puncak Sangat banyak rintangan dan
destinasi, yakni pernikahan. Per- halangan, tetapi justru itu yang mesiapan lahir batin pun ditempuh, yaitu nguatkan niat kami. Ke depan pun
memantapkan hati dan mengkon- kami tetap akan berjuang, seperti
disikan diri. “Proses ke jenjang ini pun tokoh-tokoh di film tersebut,” ujar Budi.
Budi dan Grace yakin, dengan
tidak mudah. Layaknya jalan, naik
turun serta banyak lubang, juga gelap jalinan hubungan berlandaskan cinta
dan sepi. Tidak terbayangkan,” ujar yang kuat dan saling percaya, akan
Budi yang kehabisan kata untuk bisa bekerja sama menghadapi semua
tantangan hidup. “Hal itu yang kami
menjelaskannya.
FOTO-FOTO: ISTIMEWA
Seperti calon mempelai jaman now, tuangkan dalam tema prewedding ini.
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