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Volimania.org- Jakarta, Pasca satu tahun vakum menggelar turnamen voli antar universitas. Tahun 2016 ini Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bola voli Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta kembali menggelar turnamen antar
Universitas dan Sekolah Menengah Atas (SMA) bertajuk Atma Jaya Volleyball Invitation Cup (AVIC).
AVIC yang tengah berlangsung sejak 30 Mei hingga 10 Juni 2016 di Sporthall UNIKA Atma Jaya ini diikuti oleh 13
universitas dan 5 SMA baik negeri maupun swasta. Tim voli kampus yang ikut serta tidak hanya didominasi oleh tim-tim
yang berasal dari Jabodetabek saja, tetapi juga dari luar kota, salah satunya adalah Bandung yang pada gelaran AVIC
kali ini diwakili oleh tim voli kampus ITB, Universitas Parahyangan dan Telkom Bandung.
Keinginan untuk lebih memasyarakatkan bola voli sekaligus mengasah kemampuan olahraga dikalangan pelajar dan
mahasiswa menjadi salah satu tujuan yang diusung UKM bola voli Atma Jaya. Hal itu pula yang selama ini
melatarbelakangi mereka untuk selalu rutin menggelar turnamen bola voli antara universitas setiap tahunnya.
Pada medio tahun 2010 Atma Jaya pernah menggelar salah satu turnamen bola voli kampus terbesar di Indonesia
bertajuk Atma Jaya Volley Ball Cup (AVC), namun pada tahun 2014 AVC berubah konsep menjadi Liga Bola Voli antar
Universitas Swasta (LIVONATAS) dengan ruang lingkup yang lebih kecil, yakni hanya antara universitas swasta saja.
&ldquo;Saya dan teman-teman di UKM Voli Atma Jaya ingin kembali memunculkan AVC lagi, namun secara bertahap
dan AVIC tahun ini adalah tahapan pertama yang coba kami bangun.&rdquo; ujar Richard Kutama, ketua panitia
pelaksana AVIC 2016.
Lebih lanjut Richard yang juga menerangkan bahwa konsep yang diusung AVC dan AVIC tidak jauh berbeda.
&ldquo;Konsepnya kurang lebih sama, hanya perbedaannya kalau AVC turnamennya terbuka untuk semua universitas
dan SMA yang ingin ikut serta, sementara AVIC kali ini hanya diikuti oleh tim-tim voli kampus yang kami
undang.&rdquo; terangnya
Selain berharap akan kesuksesan turnamen kali ini, UKM bola voli UNIKA Atma Jaya juga berharap jika AVIC 2016
menjadi ajang untuk memupuk jiwa sportivitas, semangat berolahraga dan menjadi sarana bagi para mahasiswa dan
pelajar untuk terhindar dari perilaku negatif. (ndy)
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