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Berau: Papua kembali membuktikan kepiawaiannya pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII cabang olahraga (cabor)
voli pantai. Tim Volli Pantai Papua yang diperkuat pasangan Devota Rahawarin dan Yokbeth Kapasiang sejak babak
penyisihan sudah membuktikan kehebatannya. Strategi permainan yang dilancarkan tanpa ada perlawanan. Tim putri
Papua berhasil menumbangkan tim putri Jawa Timur (Jatim) pada babak final, Senin (14/7).

Mereka berhasil meraih medali emas pertama pada cabang tersebut setelah melewati pertarungan sengit dalam tiga
babak. Pelatih Nasional Agus Salim yang ikut mendampingi pasangan Devota/Yokbeth mengatakan permainan mereka
cukup handal sehingga mampu mempersembahkan medali emas bagi daerah Papua pada PON XVII/2008 Kaltim kali
ini.
&ldquo;Mereka cukup handal dan berkualitas sehingga dapat menumbangkan pasangan dari tim Jatim dengan
pertarungan yang melelahkan, namun hasilnya maksimal,&rdquo; ujarnya.
Pada babak pertama, pasangan Papua berhasil menang telak pada babak pertama atas pasangan Jatim (Ike/Helmi)
dengan angka 21-18 dalam waktu sekitar 30 menit.
Memasuki babak kedua, pertarungan kian sengit. Beberapa kali Devota melakukan kesalahan kecil saat mengambil bola
pantulan yang diberikan Helmi hingga sempat Jatim memimpin dengan skor 2-4.
Beberapa saat kemudian, hantaman smash keras kembali dilakukan Yokbeth dan mengenai kaki kanan Ike sehingga
Papua memimpin sementara. Hingga memasuki time out pertama, Tim Jatim mulai merubah strategi dan posisi sehingga
dengan cepat menambah angka dan memimpin sementara 10-9.
Memasuki pertengahan pertandingan, secara bertubi-tubi pasangan Jatim memasukan bola di tempat yang tidak
terjangkau Papua sehingga dengan mudah angka bertambah silih berganti. Akhirnya, Jatim memenangkan pertandingan
di set kedua dengan angka 21-19.
Pada Babak ketiga (really point), pertandingan makin memanas. Kejar mengejar angka pun terjadi. Pada babak
penentuan ini, Papua sempat melakukan timeout karena suatu kesalahan yang dilakukan Devota.
Menjelang akhir pertandingan, tiga angka berturut-turut dicapai Devota/Yokbeth sehingga menambah angka menjadi 158 dan menjadikan pasangan Papua itu sebagai pemenang. (mc berau/gus) sumber.www.ponxvii-kaltim.com
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