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Yogyakarta - Gelaran Proliga 2019 kembali bergulir di GOR Among Raga Yogyakarta mulai Jumat 7 Desember 2018
hingga Minggu 9 Desember 2018.

Team JakartaÂ Pertamina Energi kembali bertindak tuan rumah seri pembuka Proliga 2019, jika di seri pembuka Proliga
2018 team JPE menggunakan GOR UNY Kali ini berpindah ke GOR Among Raga. Perhelatan Proliga 2019 Kali ini tentu
sangat spesial karena menempatkan GOR Among Raga sebagai venue pembukaan dan Penutupan (Grandfinal).
Seperti Kita ketahui bahwa Proliga 2019 dimulai lebih awal agar kompetisi selesai sebelum pilpres Dan Di Pileg Di Bulan
April 2019.
Hanny Surkatty Direktur Proliga mengakui animo penonton Yogyakarta yang luar biasa menjadikan GOR Among Raga
dipilih sebagai venue pembukaan dan grandfinal, bahkan tahun ini grandfinal Proliga dihelat dalam 2 hari sabtuÂ (Putri)
dan minggu (putra).
"Grandfinal kemarin ada sekitar 2 ribu penonton yang tidak bisa masuk, makanya tahun ini final kita helat dalam 2 Hari,"
ujar Hanny.
Proliga 2019 kali ini dikuti oleh 6 team putra dan 5 team putri, dari sisi persaingan Hanny Surkatty mengakui Proliga
2019 ini cukup ketat apalagi beberapa team melakukan persiapan yang cukup lama, bahkan ada yang sampai 3 bulan.
Partai pembuka Proliga 2019 akan mempertandingkan ulangan partai final Proliga 2018 antara team Jakarta Pertamina
Energi dan team Bandung Bank BJB Pakuan.
Manager Putri Jakarta Pertamina Energi, Widi Triyoso, pada laga pembuka ini menargetkan untuk bisa meraih
kemenangan. "Siapapun lawan kita tetap menargetkan menang," ujar Widi di Yogyakarta, Kamis (7/12).
Senada dengan Widi, Novia Andriyanti kapten team Jakarta Pertamina Energi juga menginginkan dua kemenangan di
seri Yogyakarta untuk mempermudah langkah menuju final four dan mempertahankan gelar juara Proliga. "Semua team
memiliki kekuatan yang merata dan sama-sama perlu diwaspadai," jelasnya.
Meski komposisi pemain bank BJB berubah dibanding tahun lalu, pelatih M. Anshori akan tetap tampilkan kekuatan
penuh. Sementara itu, Bandung Bank BJB Pakuan tetap optimis meski dengan mayoritas pemain Muda.
"Walaupun dengan materi pemain muda, kami tetap optimis untuk lolos final four bahkan masuk final,â€• kata Manajer
Bandung Bank BJB Pakuan, Ayi Subarna.
Di bagian putra tuan rumah Jakarta Pertamina Energi akan bertemu dengan dua pendatang baru, yakni Jakarta Garuda
(8/12) dan Sidoarjo Aneka Gas Industri (9/12). Sutrisno Manager Team Putra Jakarta Pertamina Energi, mengakui meski
dua team yang akan menjadi lawannya adalah dua team debutan, tapi teamnya akan tetap mewaspadai.
"Jakarta Garuda bermaterikan pemain muda potensial plus pelatih Eko waluyo, sementara Sidoarjo adalah team junior
Samator, jadi tidak bisa dianggap enteng," ujarnya.
Seri pembuka Proliga 2019 akan dimulai pukul 16.00 WIB dengan harga tiket masuk Rp 50.000 untuk kategori tribun,
dan Rp 100.000 untuk VIP.
Ray Saputra ketua panitia menyatakan akan mencetak 3.300 lembar tiket di hari Jumat, 4.400 lembar di hari Sabtu, dan
di hari terakhir 6.500 lembar tiket.
Seluruh pertandingan seri pertama Proliga 2019 ini bisa diikuti via streaming di YouTube Channel : pbvsi_official, selain
itu pertandingan juga akan disiarkan di iNews TV dan Usee TV.
source : pbvsi
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