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Lausanne, 28 September 2007. â€œLiga Dunia Bola Voli adalah salah satu kejuaraan olah raga yang terbaik di dunia. Tetapi
kami harus mengangkat gengsi pertandingan lebih tinggi dan lebih tinggi lagiâ€•, jelas Dr Ruben Acosta, Presiden
FIVBBrazil akan menjadi Penyelenggara pada Putaran Final. Kriteria FIVB (Otoritas Bola Voli Tertinggi Dunia) untuk
penilaian terhadap Federasi Bola Voli suatu negara dan regu peserta-peserta yang baru, selalu berdasarkan
keberhasilan TV dan hasil market, akan menempatkan pada pertimbangan kuat kepada penonton yang menyaksikan
pertandingan.

â€œKami memiliki anggapan yang sangat baik terhadap meningkatnya rata-rata penonton yang tahun ini, tetapi kami tidak
bisa berhentiâ€•. Â Begitu kata sambutan Dr Ruben Acosta, Presiden FIVB dalam pertemuan dengan Dewan Liga Dunia pagi
ini, dalam menekankan kunci pokok dari pertandingan bahwa Brazil sebagai Pemenang Putaran Final di Katowice dan
menunjukkan pada strategi pertandingan yang akan datang.Â
Kami memiliki anggapan yang sangat baik terhadap meningkatnya rata-rata penonton yang tahun ini, tetapi kami tidak
bisa berhenti. Begitu kata sambutan Dr Ruben Acosta, Presiden FIVB dalam pertemuan dengan Dewan Liga Dunia pagi
ini, dalam menekankan kunci pokok dari pertandingan bahwa Brazin sebagai Pemenang Putaran Final di Katowice dan
menunjukkan pada strategi pertandingan yang akan dating.Â Â
Dewan Liga Dunia kemudian melanjutkan persentasi Mr. Francesco Franchi sebagai Ketua Dewan Liga Dunia Bola Voli.
Manager dari Italia akan segera melakukan pengawasan pada edisi tahun 2008, berdasarkan analisanya pada
kenyataan dan angka Liga Dunia tahun 2007 yang mana lebih dari 2000 jam penyiaran dan 18% kenaikan
penonton.Â Langkah kuat telah diambil oleh Dewan Liga Dunia Bola Voli didasarkan pada aspek tersebut.Â Â
Mulai tahun 2009, FIVB meminta negara-negara yang memiliki jumlah penonton terendah akan digantikan dalam
kompetisi Liga Dunia Bola Voli dengan Federasi Bola Voli yang baru memuaskan TV dan kondisi pemasaran.Â Tahun
2008 adalah musim Olimpiade dan seperti setiap 4 tahunan agendanya merupakan sebuah tantangan yang harus
dijawab. Untuk itu, hari ini Dewan Liga Dunia Bola Voli mendiskusikan secara panjang untuk semua proposal-proposal
dari peserta atau utusan.Â Â
FVIB telah membuat semua usaha-usaha yang memungkinkan untuk memberikan regu mempunyai persiapan waktu
yang terbaik dan menghormati kontrak yang sudah ditandatangani dengan pihak penyiaran.Â Karena Argentina belum
menyampaikan kontrak dengan TV, Sepanyol sebagai Juara Eropa telah diakui dalam menyampaikan pencalonannya.
Dewan memberikan waktu 15 hari kepada Argentiana dan Sepanyol untuk menyampaikan sebuah kotrak dengan TV
dan rencana mereka sebagai tuan rumah untuk tahun 2008, proposal pertama akan diambil sebagai pertimbangan. Jika
mereka tidak berhasil, Portugal siap untuk menggantikan mereka.Â Â
Agenda tahun 2008 Liga Dunia Bola Voli akan mengikuti rumusan yang sama seperti edisi terakhir. 4 pool terdiri dari 4
regu, telah disusun untuk bertanding selama 6 akhir pecan, dari Jumâ€™at 13 Juni 2008 sampai Minggu 20 Juli 2008.Â
Dewan telah menunjuk Brazil sebagai pelaksana Putaran Final tanggal 23 â€“ 27 Juli 2008. Permintaan datang dari Italia
tidak bisa disetujui karena Otoritas Bola Voli Italia tidak menyediakan sebuah kontrak yang disetujui dengan pihak
penyiaran.Â Â
Susunan Pool Liga Dunia Bola Voli 2008 :Â
Pool A : Brazil, France, Serbia, Canada.Â
Pool BÂ : Russia, Cuba, Korea, Italy.Â
Pool CÂ : U.S.A., Bulgaria, Argentina/Spain (or Portugal), Finland.Â
Pool DÂ : Poland, Japan, China, Egypt.Â Â
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