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Jakarta, volimania.org &ndash; Sejak dimulai pada awal Februari, akhirnya Final AVC (Atma Jaya Volleyball
Competition) 2008 semalam (22/2) digelar. Pertandingan pertama mempertemukan UNJ dengan STIE Indonesia pada
tim putri tingkat universitas. UNJ yang merupakan juara pada tahun sebelumnya, terpaksa mengakui kekuatan lawan
tahun ini lebih kuat dan kalah dengan skor tipis 2-3 (25-20, 22-25, 25-21, 12-15, 9-15). Universitas yang berloksi di
Rawamangun ini bukannya menyerah dengan mudah, namun cideranya spiker andalan mereka membuat gelar juara
AVC 2008 lepas dan jatuh ke tangan STIE Indonesia yang kebanyakan pemainnya pernah tampil di ajang PORDA .
Pertandingan selanjutnya berlangsung antara SMA Darussalam dengan SMA Ragunan dan dimenangkan oleh SMA
Ragunan dengan 3 set langsung (25-16, 25-16, 25-12). Dominasi sekolah khusus atlet ini memang sudah terlihat sejak
babak penyisihan. Merekapun tidak mendapatkan perlawanan berat dari SMA Darussalam yang merupakan juara tahun
lalu. Pada kelompok putra pertandingan berlangsung lebih ketat dan seimbang dibandingkan dengan kelompok putri.
Pada tingkat SMA yang kembali mempertemukan SMA Darussalam dengan SMA Ragunan ini berlangsung sebanyak 5
set. Gelar juara tahun ini hampir saja diraih kembali oleh SMA Darussalam. Mereka berhasil merebut dua set pertama
dengan perolehan angka 25-20 dan 25-18. Namun pada set ketiga dan keempat SMA yang berasal dari provinsi Banten
ini harus mengakui kualitas SMA Ragunan dengan perolehan angka 20-25 dan 18-25. Pada set penentuan SMA
Darussalam sempat memimpin dengan perolehan angka 8-5, namun berhasil diselesaikan oleh SMA Ragunan dengan
skor 13-15 setelah smash keras dari pemain SMA Ragunan tidak dapat dikembalikan oleh para pemain SMA
Darussalam.Partai terakhir kembali mempertemukan UNJ dengan UI seperti pada partai final AVC 2007. Pada tahun ini
kemenangan kembali diraih UNJ setelah berjuang melawan UI dengan skor tipis 3-2. Di set pertama UNJ meraih
kemenangan dengan angka 18-25. Namun di dua set berikutnya UNJ mereguk kekalahan dengan skor ketat 22-25 dan
23-25. Pada set keempat UNJ kembali menunjukkan performa terbaiknya dan menang dengan skor 25-20. Set terakhir
kembali direbut UNJ setelah sempat tertinggal 5-10 dari UI dan duece sebanyak 5x dengan perolehan angka 20-18.
Perebutan juara ketiga telah dilaksanakan pada hari kamis (21/2). Untuk tim putri tingkat SMA mempertemukan SMAN
74 Jakarta dengan SMAN 51 Jakarta dan dimenangkan dengan skor 3-1. Sementara itu, untuk tim putri tingkat
universitas, Ui dipaksa tunduk oleh UBiNus dengan skor 1-3. Untuk tim putra tingkat SMA kemenangan diraih SMK Cikini
setelah melawan PGRI 109 dengan skor tipis 3-2. dan pada tingkat Universitas, Unika Atma Jaya berhasil mengulang
prestasi tahun lalu dengan merebut juara ketiga setelah mengalahkanUIN dengan skor 3-1.Acara ditutup dengan
penyerahan medali, piala dan hadiahberupa uang tunai kepada tiap pemenang. untuk juara I memperoleh uang tunai
sebesar Rp. 1.750.000, juara II Rp 1.000.000 dan juara III Rp 750.000. (Nez)

http://volimania.org

Powered by Joomla!

Generated: 10 March, 2021, 00:30

