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ndai sudah biasa me-
nguasai pentas duma,
pastinya tiada masalah

buat penerjun negara mengua-
sai temasya Sukan SEA Kuala
Lumpur bulan depan.
Skuad terjun negara yang

dibimbing ketua jurulatih
Yang Zhuliang dijangka mu-
dah untuk mcnyapu bersih
semua 13 pingat emas yang
ditawarkan.
Malah kejayaan pasangan

penerjun wanita negara, Pan-
delela Rinong. dan Cheong hm
Hoong meraih pingat gangsa
dalam aeara 10m platform se-
kama pada Kejohanan Akuatik
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Duma 2017 di Budapest, awal
pagi semalam mengukuhkan
lagi kedudukan penerjun ne-
gara.
Pandelela dan Jun Hoong

yang meraih perak di Sukan
Olimpik Rio 2016, menamat-
kan saingan di ,tempat ketiga
selepas mengumpul 328.74
mata pada hari ketiga kejo-
hanan,
Seperti diduga pasangan pi

Iihan dari China, Ren Qian dan
Si Yajie meraih emas dengan
352.56 mata manakala perak
milik pasangan Korea Utara,
Kim Mi Rae dan Kim Kuk
Hyang yang mengumpul
336.48 mata.
Pandelela dan Iun Hoong

mempamerkan teriunan kon-
sisten dalam dua terjunan awal
apabila mengumpul 106.80
mata untuk berada di ranking
pertama sebelum gandingan
China dan Korea itu bangkit
memintas pada terjunan ke-
tiga

Bagi'doa terjunan terakhir,
pasangan negara mengutip
76.84 dan 76.80 mata untuk
menghadiahkan pingat perta-
rna boat kern Malaysia pada
kejohanan dunia itu.
"Kami amat gcmbira dan

bersyukur. Biarpun ia pingat
gangsa tapi iniIah bukti hasil
pengorbanan dan usaha gigih
karni selama ini. Kami amat
bangga kerana dapat melaku-
kan yang terbaik pada pusi-
ngan akhir. .

"Namun kami tidak akan
berputus asa untuk melaku-
kan aksi lebih baik selepas ini
dan berusaha untuk mem-
perbaiki prestasl kaml," ujar
Pandelela.
Kedua dua peneriun itu

akan turun sekali lagi dalam
aeara 10m platform individu
hari ini manakala penerjun
wanita negara, Nur Dhabitah
Sabri akan berganding dengan
Wendy Ng dalam aeara 3m pa-
_pan anjal seirama,


