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Kejuaraan yang berlangsung di Universitas Ganesa Singaraja ini diikuti oleh 18 Dojo diseluruh Bali dan diikuti 4 Dojo
Universitas di Bali. Pada kejuaraan ini dipertandingkan 24 nomor petandingan yang dibagi menjadi 2 kategori
pertandingan yakni, kategori pertarungan bebas dan kategori kerapian teknik. Dojo STIKOM Bali yang berangkat dengan
kekuatan 20 Atlet, 1 Manager dan 1 Official belum berhasil meraih hasil yang maksimal seperti yang dicapai pada
kejuaraan Walikota Cup pada bulan Februari kemarin dengan meraih 4 Emas, 2 Perak dan 3 perunggu. Pada kejuaraan
Kempo Undiksha Cup kali ini UKM/Dojo STIKOM hanya dapat meraih 1 medali emas dari I Putu Edy Diantara dan
Ngurah Aditya Pratama, serta 1 medali perak dari I Putu Andry Aryawan dan I Gede Ambara pada kategori kerapian
teknik.

Pada nomor pertandingan kelas 60 Kg Putra yang diwakili Oleh I Gst. Ngurah Sumbadhi Putra, belum dapat merah
medali ketika diperdelapan final ditumbangkan oleh I Gede Sanjaya dari Dojo Undiksha Singaraja. Pada kelas 65 Kg
Putra yang diwakili Oleh Gede Wisnu Hadi yang pada kejuaraan sebelumnya yang berhasil meraih medali emas, belum
berhasil meraih hasil maksimal ketika di penyisihan pertama dikalahkan Oleh Gede Indrawan dari Dojo Palak Gianyar.
Pada kelas 65 Kg keatas yang yang diwakili Dwi Pratama juga berpeluang meraih medali, namun perjuangannya pada
babak penyisihan kedua berhasil dipatahkan Oleh Made Gordon yang juga keluar menjadi Juara pada kejuaraan
tersebut. Beberapa target juara atau kelas unggulan meraih medali yang di targetkan Dojo STIKOM Bali belum dapat di
maksimalkan beberapa atlet pada kelas pertarungan bebas, namun beberapa target tersebut tetap ditergetkan pada
kejuaraan selanjutnya dan akan dipersiapkan lebih baik lagi. Kejuaraan yang berlangsung pada tanggal 28-29 di Gedung
Audotorium Undiksha Singaraja ini berlansung sangat meriah melihat ramainya bangku penonton dan tak hentinya
terdengar teriakan semangat dari bangku penonton pula. Kejuaraan tersebut dibuka oleh Perwakilan dari Rektor
Undiksha Singaraja, dan beliau sangat mengapresiasikan terselenggaranya kejuaraan ini dan akan memasukan
Kejuaraan Rektor Cup Undiksha ini sebagai agenda tahunan.
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