Playon Dies ke-72 UGM Dilaksanakan Bauran
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Memperingati Dies Natalis, UGM melaksanakan Playon. Playon merupakan event lari yang terdiri
dari lari secara daring/ virtual run dan lari secara langsung. Bertemakan “Mengawal Indonesia
Sehat, Mengukuhkan Jati Diri Universitas Gadjah Mada” Playon bertujuan untuk meningkatkan
semangat menjaga kesehatan tubuh khususnya bagi sivitas akademika dan masyarakat sekitar.
Acara Playon diawali dari penyambutan kedatangan peserta, sesi doa bersama, dan warming up
peserta, dilanjutkan oleh sambutan pembukaan dan simbolik pelepasan peserta lari oleh Rektor
UGM.
“Ini adalah lomba lari pertama yang dilaksanakan UGM setelah 2 tahun berlangsungnya pandemi.
Mudah-mudahan kedepan kondisi pandemi akan terus membaik,” ujar Rektor UGM, Prof. Ir. Panut
Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng., dalam sambutan pembukaan.
Playon dilaksanakan pada Minggu (19/12) bertepatan dengan Dies Natalis UGM dengan batasan
peserta 200 orang serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk menghindari kerumunan
peserta, Playon dibagi menjadi 3 wave keberangkatan dan pelepasan wave pertama oleh secara
simbolik dengan kibaran bendera dan suara terompet.
“Sudah disampaikan ada beberapa kelompok supaya tidak berkerumunan dan bisa menjaga protokol
kesehatan dengan baik," jelas Panut.
Rute lari playon mengelilingi kampus UGM dan terdapat 3 water station yaitu terletak di halaman
PT Bank UGM, sebelah fakultas hukum di pintu halaman parkir lembah UGM, dan pada garis finish
yaitu di halaman Rektorat Official.

Sedangkan lari daring atau virtual run diikuti oleh lebih dari 1.000 pelari di Indonesia yang terbagi
menjadi 3 kategori yaitu 5K, 10K, dan 21K. Pelaksanaan laring daring ini berlangsung selama 5 hari
yaitu dari tanggal 15-19 Desember. Pada virtual run ini peserta bebas memilih rute lari di seluruh
wilayah Indonesia dengan batasan submit tanggal 20 Desember 2019.
Terdapat pembagian doorprize menarik dengan doorprize utama yaitu Smartwatch Garmin.
Doorprize diundi berdasarkan nomor dada peserta. Peserta lari terdiri dari civitas UGM, Komunitas
Gadjah Playon, Komunitas Klub Runner UGM, dan Kagama Runners dan disponsori oleh Bank UGM.
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