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Ikuti Asian Games, 6 Atlet Bengkalis Diturunkan

RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Sebanyak enam atlet asal Bengkalis, dikutsertakan dalam dua cabang olah raga (cabor) pada
pertandingan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang pada Agustus 2018.
"Dari 26 atlet yang akan membawa nama Riau dan Indonesia dalam event Asian Games, enam diantaranya berasal dari Bengkalis
yang akan turun di cabor Anggar dan Sepak Takraw, "ujar Plt Ketua Koni Bengkalis Syahrial, Selasa.(10/07/18).
Dijelaskan, dari enam atlet tersebut, lima akan diikutsertakan di cabor Anggar dan pernah meraih prestasi di sejumlah Kejuaran
Nasional (Kejurnas) dan Internasional.
"Alhamdulillah dengan keikut sertaan mereka di Asian Games ini bisa mengharumkan nama Riau dan Indonesia di kancah olah raga
Internasional, "terang dia.
Lima Atlet Anggar Bengkalis tersebut, M. Fatah Prasetyo dan M. Zulfikar yang turun dinomor Floret dengan prestasi pernah meraih
emas dan perak pada Kejurnas 2017 dan PON 2106.
Selanjutnya M. Zahdi peraih emas Kejurnas 2017 akan turun di nomor Sable, M. Fajri turun dinomor Degen Putra dan Megawati di
nomor Degen Putri.
"Ketika seleksi dilakukan, kita mengirim delapan atlet dan 5 lulus untuk ikut Asian Games ini, "tambah Syahrial.
Untuk cabor Sepak Takraw Sutini lolos seleksi dan terpilih bersama atlet dari Pekanbaru mewakili Indonesia dalam Asian Games
ini.
"Prestasi Surtini pernah ikut di Sea Games di Kuala Lumpur beberapa waktu yang lalu dan kita berharap doa dan dukungan dari
masyarakat Bengkalis agar atlet yang bertanding nanti bisa meraih prestasi, "ungkapnya.
Sementara itu M, Zulfikar mengatakan bahwa ia sudah empat bulan mengikuti Pelatnas di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
dan menargetkan di Asian Games ini bisa meraih peringkat empat, dan sebelumnya ikut pelatihan di Korea dan Kejuaran Asia di
Thailand.
"Saya baru pertama kali ikut Asian Games ini dan fasilitas yang disediakan selama Pelatnas di Samarinda cukup mendukung dan
lebih lengkap, mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Bengkalis, "ujar M.Zulfikar.**
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