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<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;"><b>HUMAS-BERGAS :</b>
Persikas Kabupaten Semarang mengalahkan tamunya Persikama Kabupaten Magelang 5-3
dalam pertandingan Divisi III U-21 Nasional Grup B Jawa KPSI di stadion Wujil, Bergas, Jum'at
(6/4) sore.</p><p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;"><br /></p> <p><br
/>Berkat kemenangan itu, perjuangan anak-anak asuhan pelatih Tri Basuki itu akan lebih
mudah menuju divisi II. Seandainya mampu mengalahkan PSD Demak pada pertandingan
Minggu lusa, Persikas akan menapak setingkat ke divisi II.<br />Dalam pertandingan yang
dipimpin wasit Dicky Aji B dari Tegal, kedua kesebelasan saling menyerang. Cuaca cerah dan
lapangan yang lumayan bagus menjadikan pertandingan berjalan menarik. Permainan cepat
yang diwarnai umpan-umpan pendek diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tuan rumah
tertinggal lebih dulu ketika Persikama mencetak gol lewat kaki striker I Made Padmi pada menit
20. Hanya berselang dua menit, Persikas membalas melalui gol yang diciptakan Fandi Ahmad
di menit ke 22. <br />Tuan rumah yang didukung seratusan suporter yang tergabung dalam
Buser Mania mampu mencetak tiga gol dalam tempo lima belas menit. Ketiganya dicetak oleh
Dwi Susanto (31, 44) dan Marjun (42). Persikama sempat memberikan perlawanan� lewat gol I
Made Padmi di menit ke 54 yang langsung di balas oleh gol Marjun menit ke 61.<br />Pada
menit ke 71, pemain Persikama Rudianto mendapat kartu merah karena akumulasi dua kartu
kuning. Unggul jumlah pemain tidak mampu dimanfaatkan oleh Persikas. Keasyikan
menyerang, lini pertahanan Persikas menjadi terlena. Akibatnya striker Persikama I Made
Padmi mampu mencuri gol pada menit ke 75.� Tiga pemain Persikas juga mendapat kartu
kuning dalam pertandingan yang berjalan relatif keras itu. Hingga peluit panjang dibunyikan,
Persikas tetap unggul 5-3.<br />Usai pertandingan, pelatih kepala Persikas Tri Basuki
menyatakan senang anak-anak asuhannya mampu memetik kemenangan. �Pertandingan
sangat berat karena lawan juga bermain bagus. Lini pertahanan tetap mendapat perhatian
untuk perbaikan saat melawan PSD,� jelasnya.<br />Tri Basuki optimis anak-anak asuhannya
akan mampu menapak divisi II dan� meminta timnya tidak memandang remeh
PSD.(*/junaedi)<br /><br /></p><p></p>
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