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  Apakah Nike
The Chance itu?

NIKE The Chance adalah
ajang pencarian bakat pemain
amatir yang digelar di seluruh
dunia. Di Indonesia, ajang
pencarian bakat ini diikuti tidak
kurang dari 1.000 pemain
berusia antara 16-19 tahun.

Khusus di Indonesia digelar di
tiga kota, Surabaya, Medan

dan Jakarta. Setelah
melalui babak seleksi Asia
Tenggara, ia bersama tiga
anak lainnya,  Rahmat
Che Hasim dari

Malaysia, Muhammad
Faris Bin Ramli dari
Singapura, Napapon

Srpratheep dari
Thailand, akan

menuju
Barcelona.

Nino
Priambodo,
Country
Marketing
Manajer
Indonesia
mengata-
kan,
Surabaya

adalah
salah satu

kota terbesar
yang memiliki

potensi pemain bola berbakat
dan mempunyai semangat juang
luar biasa di lapangan.
“Semangat ini yang hendak
dilihat dan dikembangkan oleh
Nike dengan membuat program
seperti The Chance. Ia melihat,
Indonesia, khususnya Surabaya,
mempunyai banyak pemain yang
‘lapar’ akan prestasi dan

pihaknya juga percaya bisa
membuat dunia melihat
Indonesia sebagai salah satu
negara dengan segudang
talenta,” paparnya.

The Chance memang membuat
seorang pemain amatir yang
tadinya biasa-biasa saja menjadi
luar biasa karena mendapatkan
kesempatan selama 4 Minggu,
mereka akan bermain dengan tim-
tim dari akademi Manchester united
dan tim muda Amerika Selatan.

Pep Guardiola, duta global
untuk The Chance dan mantan
pelatih FC Barcelona itu
mengatakan, The Chance akan
memberikan kesempatan pada
para pemain muda dari seluruh
dunia untuk menampilkan
talenta terbaiknya dan
mengembangkan kemampuan
mereka ke panggung dunia.
“Program ini sesungguhnya
merayakan para pemain yang
memiliki kecintaam mendalam
pada permainan sepakbola dan
teknik-teknik terbaik.
Memberikan kesempatan untuk
diperhatikan dan menggapai
potensi mereka,” urai Pep.

Salah satu jebolan The Chance
Seon Min Moon dari Seoul, Korea
Selatan menyebut, program The
Chance telah mengubah
hidupnya. Setelah bergabung di
akademi The Chance di Inggris
musim lalu, dia berkesempatan
bermain melawan Arsenal dan
Inter Milan. Penampilannya
akhirnya menarik seorang
pelatih asal Swedia. Iapun lantas
dikontrak klub Ostursunds FK
selama dua tahun. “The Chance
telah memberikan saya

kesempatan bagus untuk
bermain dan bertanding bersama
pada pemain dari seluruh dunia.
Ini merubah gaya permainan
saya dan membantu saya
mendapatkan perhatian dari
klub baru. Ini seperti mimpin
yang menjadi kenyataan,”
ungkapnya.

PENILAIAN PENTING DI
NIKE THE CHANCE

Peserta yang telah mendaftar
akan diuji dengan sistem 7 lawan
7 di lapangan dalam waktu 2 X
10 menit. Peserta yang dilihat
berbakat akan maju ke tahap
kedua yaitu kemampuan secara
detail seperti kontrol, kecepatan,
sentuhan dan akurasi.

Duta Nike The Chance
Indonesia, Widodo C Putra
menjelaskan pada tahap ketiga,
peserta akan  diuji melalui tes
fisik SPARQ Test. Dia menyebut,
sistem yang diterapkan di SPARQ
Test merupakan kombinasi dari
pengalaman bertahun-tahun para
panel pelatih dan mentor dengan
SPARQ test milik Nike.
“Kombinasi ini lebih dari cukup
untuk bisa melihat, menilai dan
menyaring pemain berbakat,”
bebernya. SPARQ test meliputi
Ronaldo challenge, yaitu sprint
sebagaimana ciri khas pemain
Portugal Christiano Ronaldo.
Juga Pique test (long passing),
Ronney test (shooting) dan
Ineasta (skill passing). SPARQ
test menurut Widodo sangat
akurat karena semuanya dipantu
secara digital. Karena itu,
akurasinya dapat dipertang-
gungjawabkan. (ono)
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Gratis, Mudik Bareng Puspa Agro

SEPERTI tahun-tahun sebe-
lumnya, manajemen pasar
induk agrobis Puspa Agro mem-
fasilitasi masyarakat Jatim
untuk mudik bareng secara
gratis menjelang lebaran. Tahun
ini, bekerja sama dengan Di-
nas Perhubungan Jatim, Pus-
pa Agro menyiapkan 22 bus
yang siap mengantarkan sekitar
1.100 warga dari berbagai
daerah di Jatim.

Untuk lebaran tahun ini, mudik
bareng Puspa Agro dijadwalkan
berangkat pada hari Sabtu,18
Agustus 2012. Diharapkan, para
calon pemudik sudah siap di area
Puspa Agro pukul 08.00 WIB.
Adapun rute yang dilayani,
berangkat dari Puspa Agro, ke-
22 bus yang disiapkan akan ter-
distribusi untuk jurusan Pono-
rogo-Pacitan, Nganjuk-Madiun,
Magetan, Ngawi, Kediri-Tulung-
agung,  Trenggalek, Malang-
Blitar, Probolinggo-Situbondo-
Banyuwangi, Probolinggo-Luma-
jang-Jember, Lamongan-Bojone-

Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat memberangkatklan mudik bareng di Puspa Agro

Suasana mudik bareng Puspa Agro tahun lalu

goro, serta Tuban.
Sejak pendaftaran dibuka pe-

kan lalu, antusias masyarakat
untuk mengikuti program mudik
bareng gratis ini luar biasa. Terbukti
banyak jurusan yang akan dilayani
sudah penuh, sehingga banyak
calon pemudik yang tidak bisa
bergabung.  Diharapkan, ma-

syarakat yang  ingin ikut mudik
bareng Puspa Agro secepatnya
mendaftar ke kantor Puspa Agro.
Para calon pemudik tidak perlu
memikirkan biaya, karena program
ini benar-benar gratis. Calon

pemudik hanya cukup menye-
rahkan foto kopi KTP atau KSK.

Ayo, manfaatkan kesem-
patan emas ini. Untuk
informasi layanan, hubu-
ngi kantor Puspa Agro, Jl.
Sawunggaling 177-183
Klethek (Jemundo), Ta-
man, Sidoarjo. Telepon
(031) 7878700 (hunting).

Disiapkan
22 Bus untuk
Masyarakat Jatim


