Dojo Tuan Rumah Sumbang Juara
pada Rektor Cup ITN Malang
Prestasi terus ditorehkan oleh mahasiswa Institut Teknologi
Nasional (ITN) Malang. Kali ini Dojo Jui-Jitsu ITN
mempersembahkan tiga juara pada Kejuaraan Jui-Jitsu Rektor Cup
ITN Malang & Piala Bergilir Ketua Umum IJI Provisi Jawa Timur,
Minggu (25/11/18).
Prestasi tersebut diraih pada kategori Newaza perorangan
putra, dan Amatir Senior perorangan putra. “Kami menerjunkan
empat orang, namun yang mendapat juara hanya tiga orang. Juara
II satu orang dan juara III dua orang” terang Gilman da Silva
Godinho, Ketua UKM Jui-Jitsu.
Gilman akrab disapa menuturkan, kelas kejuaraan diambil dari
berat badan dan warna sabuk. Sedangkan kesulitan tanding di
kelas amatir menurutnya ada pada teknik bantingan. Sedangkan
poin dikumpulkan dari pukulan, tendangan, bantingan, serta
kuncian. “Kami harus bermain satu lawan satu. Kebetulan lawan
saya dari Ponorogo dan dia yang akhirnya menjadi juara
pertama,” ungkap mahasiswa asal Timor Leste yang akhirnya
harus puas diperingkat ketiga di kelas amatir ini.
Mahasiswa semester lima Teknik Sipil ini mengaku, kurangnya
latihan membuat tidak maksimalnya Jiu-Jitsan ITN mengikuti
laga. Namun prestasi Jiu-Jitsan ITN patut dibanggakan
mengingat Jiu-Jitsu di ITN baru tahun 2017 aktif kembali
setelah sekian lama vakum. Pada kejuraan sebelumnya Gilman
juga berhasil menggondol juara dua tingkat nasional yang
diadakan di UNESA pada bulan Agustus 2018 yang lalu.
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“Saya juara dua, sedang juara satu dari UNESA, yang saya ingat
saat final saya sempat kena pukulan,” ujarnya yang sudah empat
kali ikut kejuaraan dengan dua kali kejuaraan tingkat
nasional.
Sebagai informasi Jiu-Jitsan yang berhasil menyumbang juara
pada Kejuaraan Rektor Cup ITN Malang adalah, Ipung Maulana
(Teknik Mesin S-1) juara dua Amatir Senior Putra Kelas F,
Gilman da Silva Godinho (Teknik Sipil) juara tiga Amatir
Senior Putra Kelas E, dan Fani Dwi Rismadani (Teknik Sipil)
juara tiga Newaza Putra Kelas D. (mer/humas)

