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SAMBUTAN BUPATI KARANGANYAR
PADA ACARA

PEMBUKAAN KEJUARAAN DAERAH INKAI JATENG
“DANPOMDAM IV DIPONEGORO CUP V”

TAHUN 2014

Hari / tanggal : Sabtu, 22 Februari 2014
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : GOR Raden Mas Said

- Assalamu’alaikum, wr.wb.
- Salam sejahtera buat kita semua
- Salam Karate...... Osh,-

- Yang saya hormati Segenap jajaran Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah ( Fokorpimda ) Kab.

Karanganyar;

- Yang saya hormati Ketua Umum Pengprov FORKI

Jateng;

- Yang saya hormati Ketua Umum KONI Kab.

Karanganyar;
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- Yang saya hormati Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemkab Karanganyar;

- Yang saya hormati Badan Koordinasi Olahraga se-

Kab. Karanganyar;

- Yang saya hormati segenap Panitia dan Peserta

Kejurda INKAI se-Jawa Tengah DANPOMDAM CUP

V;

- Serta Segenap tamu undangan yang berbahagia;

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wataala yang

senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta

meridhoi kita pada hari ini bisa berkumpul di GOR Raden

Mas Said untuk mengikuti Upacara Pembukaan Kejurda
INKAI se-Jawa Tengah “DANPOMDAM IV Diponegoro
Cup V Tahun 2014”

Mengawali sambutan, saya terlebih dulu ingin

mengucapkan selamat datang di Kabupaten Karanganyar

Tentram (Tenang Teduh Rapi Aman dan Makmur) kepada

seluruh atlet karate yang berasal dari luar Kab.

Karanganyar yang hadir pada kejuaraan ini. Pemerintah
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dan masyarakat Kab. Karanganyar, merasa patut

berbahagia karena berkesempatan untuk melihat dari

dekat bakat-bakat luar biasa yang saudara-saudara miliki.

Selaku Bupati Karanganyar saya patut memberikan

apresiasi kepada Pengprov INKAI Jawa Tengah dan

Danpomdam IV Diponegoro serta tak lupa Pengurus

Cabang INKAI Karanganyar atas kerjasamanya dalam

penyelenggaraan event ini, rasa bangga dan terima kasih

pula saya sampaikan kepada segenap Panitia yang telah

mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran

kegiatan Kejurda INKAI DANPOMDAM IV Diponegoro

Cup V Tahun 2014.

Bapak Ketua Umum Pengprov INKAI Jateng
serta hadirin dan undangan yang berbahagia,

Kejurda ini merupakan sarana pengembangan

prestasi dan tolak ukur untuk menilai perkembangan

teknik-teknik karate di Jawa Tengah sebagai persiapan

atlet-atlet karate Prop Jateng yang akan mengikuti
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Kejurnas INKAI pada bulan Maret tahun 2014 di

Surabaya.

Karate sebagai olahraga yang sangat menjunjung

tinggi nilai-nilai budi pekerti, sopan santun, sportivitas, dan

saling menghormati satu sama lain, melalui kejurda ini

akan lebih meningkatkan semangat masyarakat Jawa

Tengah khusus nya masyarakat Kab. Karanganyar untuk

menekuni olahraga ini yang sudah banyak

menyumbangkan nama harum bangsa Indonesia di

pentas olahraga Internasional.

Saya merasa bangga dan berharap dari Kejurda

INKAI yang diikuti karateka utusan Ranting / Sekolah /

Dojo / Instansi / Pengurus Cabang INKAI di wilayah Jawa

Tengah ini mampu tercipta sebuah pola pembinaan

olahraga karate yang berkesinambungan dengan

keterlibatan seluruh komponen pendukung sehingga

melahirkan atlet-atlet yang handal dan mampu meraih

prestasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional.
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Kepada seluruh atlet yang saya banggakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya

ucapkan selamat bertanding. Junjung tinggi sportivitas,

Jaga nama baik diri sendiri dan daerah, raih prestasi

setinggi mungkin dengan semangat pantang menyerah.

Hormati segala keputusan wasit dan juri, karena hal

tersebut menunjukan kedewasaan kalian dalam

berkompetisi.

Kepada para wasit dan juri yang akan memimpin

jalannya pertandingan, lakukanlah tugas kalian dengan

professional, bertindaklah tegas dan jujur. Ambilah

keputusan yang benar dan jangan ada keraguan yang

nantinya akan merugikan atlet yang bertanding.

Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan event ini saya himbau untuk lakukan tugas

mulia ini dengan baik sesuai tugas masing-masing agar

dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

Kabupaten Karanganyar selaku tuan rumah kita harus
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memberikan layanan yang terbaik agar tidak

mengecewakan tamu.

Akhirnya, dengan mengucap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Kejuaraan Daerah
INKAI se- Jawa Tengah DANPOMDAM IV Diponegoro
Cup V Tahun 2014, secara resmi saya buka. Semoga

Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan

kelancaran bagi kita semua. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Billahit taufiq wal Hidayah
Wassalamu alaikum, wr.wb,

Salam Karate...... Osh....,-

BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. Juliyatmono, MM


