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Berau: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil merebut emas cabor voli pantai putra setelah mengkandaskan Bali
dengan 2 set langsung 21-10 dan 21-19 Senin (14/7). Di semifinal yang digelar pada pukul 09.40 pagi, DIY
(Dian/Suratna) menaklukkan Jatim 1 (Sutris/Heri dengan skor 21-17 dan 21-19.

Dipertandingan Final yang dipimpin Wasit Harry Mustofa, DIY bertemu Bali yang maju ke final setelah mengkandaskan
perlawanan tuan rumah Kaltim 1 (Fiddi/Hendri) 2:1 (21-11,19:21,15-10) yang digelar sebelum DIY bertemu Jatim 1 .
Sejak peluit set pertama di bunyikan, DIY unggul atas Bali. Berbagai pukulan keras Dian/Suratna merepotkan Tim Bali
yang ditunggangi oleh Eka/Gede hingga kedudukan 15-7. Bali nampaknya mulai membaca permainan anak-anak asal
kota gudeg sehingga menerapkan permainan blocking. Namun strategi itu tak banyak membantu.
Sebaliknya justru pasangan DIY lebih jeli membaca situasi dengan memanfaatkan kelengahan pasangan Eka/Gede. DIY
merubah taktik dari smash menjadi placing ball. Hasilnya mereka mampu memperlebar jarak angka 9-18 sebelum block
Dian menutup set pertama. Dengan skor cukup mencolok 10-21 untuk DIY.
Set ke 2 bali mampu bangkit dan sempat membuat lapang 1 sedikit lengang setelah mampu unggul atas DIY 7-5.
Sempat terjadi protes dari Suratna dan terpaksa permainan harus dihentikan sejenak. Namun kartu kuning harus
diterima Suratna karena wasit menganggap protes suratna berlebihan.
Namun hal ini tak berlangsung lama penonton yang hadir di lapangan 1 voli pantai Derawan kembali bergemuruh
setelah DIY mampu menyamakan kedudukan 15-15. Sikap pantang menyerah ditunjukkan oleh Eka dan Gede yang tak
mau menyerahkan set ini dengan mudah.
Silih berganti perolehan angka bagi kedua tim hingga kedudukan 19-19. DIY memastikan emas setelah smash Suratna
yang jatuh kesisi kanan Eka/Gede sukar dijangkau. Set ini kembali direbut oleh DIY dengan skor akhir 19-21.
â€œKami bersyukur sekali bisa dapat emas dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pelatih serta pengurus
KONI atas dukungannya,â€• tutur Suratna usai pertandingan.
PON ini juga sebagai pemanasan sebelum mengikuti Asian Beach Voli di Bali. â€•Usai PON kita ada turnament Asian
Beach Voli di Bali bulan depan,â€• tambahnya.
Bali sendiri mengaku cukup puas dengan pencapaian ini. Melihat tim-tim yang berlaga di PON jauh diatas mereka.
â€œKami sangat senang hasil yang kami capai luar biasa dan merupakan awal yang baik karena 4 tahun lalu bali tidak
mengirim wakilnya,â€• tutur Syamsuddin, ofisial dari bali.(sue-wwn-awi/bru/ret/gus)sumber.www.ponxvii-kaltim.com
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