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lzizulflasni Awangtbetbasikaftrek)
Impian.atJet kelahiran Dungun, >J"erengganu,ini untuk-
memenangi emas Kornanwel ~rtarna bergantung ~.
terhadap tahap kecergasannya selepas masih lag!
bergelut dengan l1'1asatahjangkitan virus. Azizulhasni
yang memenangi pinget gan~1am ~~ ~ut
berpasukan (2010) "dan keirin (2014), akan tiertandinlt
.dalam acara pecut dan keirin di '(WId,Coast. .
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Pandelela Rinong (terjun)'
Atlet kelahiran Sarawak ini adalah perierjun
paling berjaya di negara ini dengan
deretan koleksi pingat di kejuaraan dunia,
Olimpik dan beberapa lagi kejohanan '
utarna.Begitupun, prestasinya ketika ini
boleh dianggap agak terurnbang-arnbing
terutama dalam acara individu susulan -
masalah kecederaan. Pandelela menjadi
atlet negara pertama memenangi pingat
emas dalam acara terjun di Komanwel apa-
bila mengungguli acara 10 meter platform '
individu wanita di New Delhi 2010, diikuti
perak di Glasgow, empat tahun kernudian.

.. Gold Coast .

Kontinjen negara menghantar 178 atlet,
(1021elaki dan 7{!wanita) bertanding

, dalam 16jenis sukan eli Sukan
Komanwel Gold Coast yang akan disirigkap
tirainya, han ini. .'

Berikut adalah 10 atlet negara
yang perlu diberi tumpuan dan men-
jadi pertaruhan kontinjen negara untuk
membutirkail pingat emas sepanjang
ternasya kedua terbesar dunia itu:

Cheong Jun Hoang (terjurr.)
CheongJun Hoongmencipta keiutan
apabila menjadi atlet terjun pertama negara
rnernenangi pingat emas di Kejuaraan
Dunia tahun lalu di Budapest, Hungary ..
Begitupun, sejak itu, dia tidak berjaya untuk
meneruskan kecernerlangan susulan bergelut-
dengan masalah kecederaan belakang.

Afiq Afify Rizan-Khairul Adha
Rasol (berbasikat trek para)
Atlet berbasikal trek para negara, Afiq Afify
Rizan dan jurumudi, Mohd Khairol AdhaRasol
pasti terdesak untuk bangkit di Gold Coast
berikutan kegagalan mereka untuk mendaki
podium di kejohanan Berbasikal Trek Para
Dunia di Rio de Janeiro, Brazil, bulan lalu .:

Nicol David (skuasy)
Juara dunia lapan kaliitu mensasarkan untuk
memenangi pingat emas ketiga berturut-turut
di temasya Sukari Komanwel. Justeru,atlet
kelahiran Pulau Pinang itu tiba lebihawal di '
Gold Coast untuk mendapatkan keserasian

.Emma Fi~yanaSaroji
(boling padang)
Emma adalah salah seorang atlet boling
padang terbaik di dunia-dan membuktikan '
kejaguhannya apabila memenangi Kejuaraan
Dunia pada 2015. Atlet berusia 31 tahun itu
berharap memperoleh keputusan lebih baik di
Gold Coast selepas hanya memenangi perak
pada edisi empat tahun lalu di Glasgow.

Nauraj Singh Randhawa \
(olahraga) .
Atl.et berusia 26 tahun itu dilihat sebagai prospek
terbaik negara untuk menamatkan kemarau 16
tahun penantian pingat emas dalam acara olahra-
ga. Dengan catatan terbaik 2.30 meter, pemenang
tiga kali Sukan SEA itu berpeluang bukan saja
untuk melakukan kejutan dengan menamatkan
saingan di pentas podium, malah memenangi
pingat emas jikadia berjaya niengularigi
catata(l ketika melakukari rekod kebangsaan.

Azroy Hazal Wafie Izhar
Ahmad (angkat berat) ~
Atlet angkat berat yang bernaung dengan
program podium ini adalah harapaD utama
negara uhtuk memenangi pingat emas beri-
kutan pehggantungan bekas pemenangedisi,
Hafifi ~Mansor akibat doping (steroi~ an!lbolic).




