
BATAMTODAY.COM,   Bintan   -   Bintan  Triathlon 
2018 yang digelar untuk ke-14 kalinya diikuti  1.300  
peserta  dari  49 negara berbeda.

Bupati   Bintan,  Apri  Sujadi  menyampaikan  event 
Bintan Triathlon ini merupakan agenda  tahunan  di  
Kabupaten Bintan.   Untuk   tahun   ini,  merupakan  
yang  ke-14  kalinya  digelar,  dengan  total peserta  
1.300-an, dari  49  negara  yang  ikut ambil menjadi 
peserta.

"Event tahun ini, diikuti sebanyak  1.300-an peserta 
dari  masih  49  negara,"  tutur  Apri   saat   konfe-
rensi  pers  di Lagoi, Nirwana Garden, Sabtu 
(12/5/2018).

Kadispar Bintan, Luki Zaiman Prawira  
menjadi moderator konferensi pers 

event Bintan Trihatlon 2018

Foto bersama Bupati Bintan, Kapolres 
Bintan, Kadispar Bintan, Panitia dan 

instansi terkait lainnya

Bupati Bintan, Apri Sujadi saat 
konferensi pers bersama panitia event 

Bintan Trihatlon 2018

Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam saat 
berfoto bersama panitai Bintan Triathlon

Andi Wibowo atlit asal Indonesia yang 
menjadi tercepat dalam event Bintan 

Triathlon 2018 saat memasuki garis finish

Tarian kapur sirih sebagai tari pembukaan 
event Bintan Triathlon 2018

Peserta saat usai dari tantanngan 
pertama (berenang)

Tiga Atlit wanita yang menjadi tercepat 
di event Bintan Triathlon 2018

Andi Wibowo atlit Indonesia diapit dua 
pembalap tercepat lainnya dalam event 

Bintan Triathlon 2018
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Peserta Bintan Trihatlon 2018 saat baru saja 
dilepas dari start

Menurut Apri, event Bintan Triathlon ini merupakan agenda yang sangat penting. Pasalnya dengan 
degelarnya event tersebut, mampu mendatangkan wisatawan mancanegara yang jumlahnya 
signifikan. "Dengan adanya event ini, tentunya bisa mendatangkan wisatawan dengan jumlah yang 
sangat banyak. Terlebih event ini, ruang lingkupnya bersekala internasional," kata Apri.

Selain itu, event ini juga dapat menjadi ajang promosi, untuk mengenalkan Kabupaten Bintan, 
kepada negara luar. Karena secara tidak langsung peserta yang ikut serta bakal menceritakan 
Bintan kepada rekan rekannya di negara masing-masing. "Belum lagi pesrta yang membawa media 
dari negaranya, tentunya ini sangat membantu, untuk mempromosikan Bintan kepada negara-
negara luar," ujar Apri.
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Diikuti 49 Negara, Bintan Triathlon 2018 Dongkrak Kunjungan Wisman
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