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Dusseldorf, Jerman, 24 Mei 2008. (www.fivb.org)
Kuba Gagal Dalam Perjalanan Menuju Olimpiade -Pertandingan Spanyol-Jerman Akan Menentukan Hasil Akhir.
Pertandingan hari Minggu pada Turnamen Voli Putera Kualifikasi Olimpiade di Dusseldorf akan menentukan hasil akhir
babak kualifikasi.

Kuba, saat unggul 2 set melawan Jerman, mendadak mati kutu di skor 20-20, dan memberi peluang kepada lawan. Tim
Moculescu menutup set kelima setelah mendapat keuntungan dua angka dan memastikan diri memimpin klasemen
sebagai tim tak terkalahkan. Sementara, setelah mengalahkan tim China Taipei 3-1 (25-19, 25-15, 23-25, 25-20) tim
Spanyol mempertahankan kesempatan untuk terus melaju ke Beijing. Menyadari pentingnya hasil pertandingan ini,
Spanyol bermain dengan penuh konsentrasi pada awal permainan namun kemudian buyar pada set ketiga dan keempat.
Sebaliknya, dalam pertandingan Jumat lalu saat melawan Jerman, tim China Taipei menunjukkan permainan
spektakuler, didukung oleh 3650 suporter, tim ini bermain cepat di sekitar net, walaupun pada akhirnya tim termuda
dalam kompetisi ini terpaksa harus mengakui keunggulan lawan. Kapten tim Spanyol, Miguel Angel Falasca,
berkomentar pada media, &rdquo;Pertandingan hari ini sangat berbeda dengan kemarin. Hari ini kami harus menang
untuk mempertahankan kesempatan lolos kualifikasi. Kami bermain baik pada dua set pertama&rdquo; Hasil kualifikasi
belum dapat ditentukan saat Jerman mengalahkan Kuba 3-2 (24-26, 21-25, 25-21, 25-18, 15-13). Pertandingan
unggulan -sekaligus yang termasuk menentukan- hari ini benar-benar menegangkan. Setelah tertinggal 0-2, tuan rumah
Jerman berhasil bangkit dengan performa maksimal, didukung oleh 4100 fans, mereka memaksa Kuba bermain 5 set.
Pelatih Samuels Blackwood yang merasa cemas akan kehilangan kans, memasukkan pemain muda berusia 14 tahun,
Leon Venero pada set keempat namun permainan justru semakin kacau. Saat tie-break, kondisi mental tim membaik dan
dapat meneruskan mimpi untuk lolos kualifikasi. Kapten tim Jerman, Bjorn Andrae mengatakan, &rdquo;Saya rasa,
kami menemukan ritme permainan kami dengan cepat. Tim Kuba berhasil membuat tim kami berada dalam tekanan
kuat, namun kami tidak ingin menyerah dan menyelesaikan pertandingan tanpa melakukan usaha maksimal. Saat
terbaik adalah saat kami berhasil bangkit di set ketiga. Kuba adalah tim yang kuat dan bermain sangat hebat. Saya
sangat gembira dengan hasil pertandingan ini&rdquo; Turnamen akan berakhir pada hari Minggu dengan tim terbaik
yang akan meraih tiket menuju Beijing.
Hasil Pertandingan Jumat, 23 Mei 2008 Jerman - China Taipei 3-0 (25-18,
25-15, 25-17) Kuba - Spanyol 3-1 (25-18, 18-25, 25-20, 25-17)
Sabtu, 24 Mei 2008 Spanyol - China Taipei 3-1 (2519, 25-15, 23-25, 25-20) Kuba - Jerman 2-3 (26-24, 25-21, 21-25, 18-25, 13-15) Klasemen Jerman
4 Spanyol
Kuba
3 China Taipei 2 Jadwal Pertandingan (waktu setempat)
Minggu, 25 Mei 2008
12.00 : China Taipei v
15.00 : Jerman - Spanyol
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