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Kandaskan Jawa Timur dengan Skor 3:1
Bontang.- Tim putri mutiara hitam membuktikan keperkasaanya setelah memupuskan harapan tim putri Jawa Timur
pada laga semi final cabang olaraga bola voli yang berlangsung di GOR Taman Lestari, Bontang Sabtu (12/7) dengan
Skor 3:1.
Keberhasilan tim putri Papua ini sekaligus memupuskan ambisi tim putri Jawa Jimur yang sebelumnya menargetkan
emas di cabang Bola voli indoor tersebut. Dengan kekalahan itu Jawa Timur akan meladeni DKI Jakarta untuk
memperebutkan medali perunggu pada PON XVII Kaltim.
â€•Teman-teman bermain semangat sekali, sehingga sekecil apapun peluang yang ada kita akan mampaatkan agar poin
bisa bertambah, semoga kemenangan ini bisa kita dapatkan lagi pada putaran pinal nanti,â€•Ujar Enggel Berta kaize,
kapten tim putri papua menanggapi kemenanganya
Sementara itu, Yan Mani Boey pelatih tim putri Papua mengunkapkan kemenangan yang di raih timnya adalah karena
pemainya 100% dalam keadaan fit untuk bertanding. â€•Ya, kunci kemenangan kita hari ini karena kondisi fisik anak-anak
sedang bagus, anak-anak selalu mamfaatkan peluang yang ada, kita tau permainan jatim dengan mengandalkan bolabola keras jadi kami tau apa yang harus kami lakukan,â€•Ungkapnya.
Permainan yang di peragakan kedua tim ini memang berlangsung seru. Karena baik dari kubu Papua dan Jatim samasama menampilkan permainan cepat sehingga kejar mengejar angka terjadi pada pertandingan itu. Di set pertama Jatim
yang di dominasi pemain-pemain mudah sempat unggul terlebih dahulu dengan 17:25. Kemudian set kedua, tiga, dan
empat berbalik, anak-anak papua yang memimpin. Â Tidak tanggung tanggung tiga set tersebut di borong tim mutiara
hitam itu dengan poin 25:17 / 25:18 / 25:19 Dengan hasil itu, mengantarkan tim putri papua ke final bertemu Jawa Barat
(Jabar) yang juga berhasil melaju ke putaran final PON XVII Kaltim setelah mengandaskan DKI Jakarta
(Dir/btg/vict)Â Sumber : http://ponxvii-kaltim.com
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