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 Masih ada masa untuk kesemua pasukan bertanding dalam Sukan Masum Fasa 1 

untuk membuat persiapan terakhir menjelang hari pertandingan yang akan bermula seawal 

hari Ahad ini. Persiapan pada saat akhir ini amat penting untuk mengekalkan tahap 

kecergasan para atlet di samping menerapkan taktikal yang akan diaplikasikan semasa hari 

pertandingan. Walaubagaimanapun, corak latihan yang diterapkan di saat akhir ini tidaklah 

begitu keras kerana bimbang ia akan menyebabkan kecederaan yang sudah pastinya tidak 

dimahukan para jurulatih dan atlet sendiri. Para atlet juga perlu lebih fokus dan serius dalam 

latihan mereka pada saat akhir ini agar segala perancangan yang dibuat jurulatih mereka akan 

berjalan lancar semasa bertanding. Disiplin juga adalah elemen yang paling penting. 

Ketepatan masa termasuk masa hadir latihan,masa makan serta penjagaan pemakanan perlu 

diambil kira oleh para atlet kerana ia adalah faktor utama untuk mencapai kejayaan selain 

berdoa pada yang Esa. 

MASIH BELUM  TERLEWAT 
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HARI KEDUA LATIHAN PUSAT 

 Seperti kebiasaan seawal jam 7.00 

pagi para atlet telah mula bergerak ke venue 

latihan masing-masing. Berbaki dua hari 

para atlet perlu mengekalkan stamina dan 

kecergasan masing-masing. Sesi latihan 

terbahagi pada tiga sesi iaitu pagi petang 

dan malam. Pasukan bola jaring pula 

sempat  mengadakan per lawanan 

persahabatan pada sebelah malam sebagai 

persediaan menghadapi kejohanan. 
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MESYUARAT BERSAMA KETUA 

KONTINGEN 
 

 Bermula pada jam 8.30 sehingga jam 

10.00 malam, mesyuarat ini bertujuan untuk 

pihak pengurusan kontingen UTM menjelaskan 

lagi tentang beberapa perkara terutamanya 

disiplin para atlet. Bermula dengan ucapan 

serta nasihat ringkas oleh ketua kontingen 

Sukan Masum Fasa 1 UTM, En. Armadi Ahmad 

dan kemudian taklimat ringkas oleh Timbalan 

Ketua Kontingen, En. Rizam bin Rahmat 

berkenaan dengan mesyuarat pengurus-

pengurus pasukan yang akan diadakan pada 17 

Ogos 2013 bertempat di UIAM. 
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Tonik Terbaik! 
 Pasukan Bola Jaring mengekalkan tonik terbaik untuk mengekalkan 

kejuaraan kejohanan sukan masum apabila mempamerkan permainan bertenaga 

dalam perlawanan persahabatan pada sebelah malam apabila menewaskan 

pasukan berstatus kelab dari Kuala Lumpur, My Tnet dengan jaringan 53-28. 

Pasukan bimbingan Pn.Rahmah yang terkenal dengan corak latihan yang 

berdisiplin selain dibarisi ramai pemain kebangsaan dijangka akan berusaha 

keras mempertahankan pingat emas yang dimenangi mereka pada edisi lepas. 

Best of luck!!!   

  


