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KapanLagi.com - Peraih medali perunggu dunia, Bulgaria, hari Jumat menjegal Rusia untuk melanjutkan kemenangan
beruntunnya, guna menghidupkan kembali harapannya lolos ke Olimpiade dalam turnamen bola voli putra Piala Dunia.
Bulgaria secara mengejutkan mengalahkan pemegang medali perunggu Olimpiade Athena itu dengan skor 25-21, 23-25,
25-22, 22-25, 15-12 untuk memperbaiki rekor menang-kalah mereka menjadi 7-2, sementara rekor Rusia menjadi 8-1.
Tiga tim teratas dalam pertandingan setengah kompetisi yang diikuti 12 tim itu akan lolos ke Olimpiade Beijing tahun
depan.
"Pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang sangat sulit, dan saya benar-benar senang bahwa kami menang
hari ini," kata Matey Kaziyski, pencetak skor terbanyak bagi timnya dengan 22 poin.
"Karena pertandingan ini barangkali merupakan pertandingan paling penting bagi kami dan hasil ini memberi
kesempatan sangat besar bagi kami untuk lolos ke Olimpiade, yang menjadi tujuan kami di sini. Rusia bermain sangat
bagus, tetapi kesempatan ada di pihak kami hari ini," katanya.
Pelatih Bulgaria, Martin Stoev, mengatakan ia merasa senang bahwa timnya meraih kemenangan pertama atas Rusia
dalam empat tahun.
"Rusia dan Brasil baru sekali kalah, sementara kami dua kali. Kami jangan kalah lagi bila ingin lolos ke Olimpiade," kata
Stoev, yang timnya akan berhadapan dengan Jepang dan Argentina dalam dua hari terakhir.
Pelatih Rusia, Vladimir Alekno, mengatakan timnya masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke Olimpiade.
"Dalam sepak bola Rusia dianggap sebagai underdog, tetapi mereka mencapai putaran final Euro 2008. Segala
sesuatunya dapat terjadi di olahraga," katanya.
Sebelumnya pada hari yang sama, juara dunia, Brasil, mengalahkan Argentina 25-20, 25-22, 25-16.
"Kami tidak senang, karena kami bermain di bawah rata-rata kami," kata pelatih Brasil, Bernardo Resende.
"Melawan Rusia besok, kami harus waspada, karena pertandingan itu akan merupakan pertandingan yang jelas berbeda
melawan suatu tim tangguh dan berpengalaman semacam itu ... Kami harus bermain lebih baik dan mengendalikan
kekuatan mereka dan berusaha menggunakan kecepatan kami," katanya.
Amerika Serikat juga tetap berkesempatan untuk lolos ke Olimpiade ketika mereka mengalahkan Jepang 25-18, 27-25,
25-19 untuk mencatat rekor 7-2 dan berikutnya akan melawan Argentina dan Rusia dalam dua hari mendatang.
Juara Afrika, Mesir, mencatat kemenangan pertama dengan mengalahkan Korea Selatan 21-25, 25-16, 25-19, 25-22,
sementara Puerto Rico mengalahkan Tunisia 25-17, 25-17, 25-23.
Juara Eropa, Spanyol, mengalahkan juara Asia, Australia 25-21, 25-19, 25-10.
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