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Beijing, kamis - Tim putra Rusia bangkit dari kekalahan pada set pertama untuk menaklukkan juara bertahan Brasil dan
memastikan langkah ke perempat final cabang voli indoor Olimpiade Beijing di Beijing, Kamis (14/8). Brasil mengawali
pertandingan dengan gemilang ketika Andre Nascimento memimpin perolehan angka dengan sembilan poin pada set
pertama dan menjadi pencetak skor terbanyak dengan 26 poin.
Akan tetapi, hal tersebut tidak cukup ampuh untuk membendung tim Rusia yang tampil efektif dan berhasil memenangi
tiga set berikutnya. Rusia memenangi pertandingan 22-25, 26-24, 31-29, 25-19. Pertandingan berlangsung selama
kurang dari dua jam di Capital Gymnasium Beijing.
Meski kalah, Brasil tetap berada dalam posisi yang bagus untuk melaju ke babak perempat final menyusul Rusia. Brasil
telah memenangi dua pertandingan penyisihan pertama yang membuat posisi mereka cukup aman.
Brasil akan bertarung melawan Polandia untuk memastikan diri melaju ke perempat final Sabtu besok. Kapten mereka,
Gilberto Godoy Filho, yang absen pada dua pertandingan perdana gara-gara cedera diharapkan tampil pada
pertandingan penentuan tersebut. Dokter tim Brasil mengatakan, Filho sudah kembali fit untuk bermain melawan Rusia,
tetapi pelatih Bernardo Rezende memutuskan untuk mengistirahatkannya.
â€•Saya khawatir, pertandingan yang panjang dan keras bakal kembali membuatnya cedera. Saya berharap kami bisa
kembali memainkannya pada pertandingan berikutnya,â€• kata Rezende.
Italia, tim yang selalu menjadi favorit juara pada setiap Olimpiade, juga melangkah kian dekat ke babak perempat final.
Peraih perak empat tahun lalu di Athena itu mengalahkan Venezuela dalam partai yang berlangsung cepat, tiga set.
Sementara itu, pada voli pantai putra, unggulan pertama pasangan tuan rumah, Wu Penggen/Xu Linyin, mengalahkan
pasangan Spanyol, Pablo Herrera/Raul Mesa, 2-0, di bawah guyuran hujan lebat sekaligus memastikan diri melaju ke
perempat final. Penampilan Xu Linyin yang mempunyai tinggi badan 202 sentimeter membuat pasangan Spanyol tak
berkutik.
Di kelompok putri, pasangan tuan rumah, Tian Jia/Wang Jie, memastikan diri ke perempat final mendampingi pasangan
Amerika Serikat, Misty May-Treanor/Kerri Walsh. Pasangan terakhir ini merupakan favorit untuk mempertahankan
medali emas yang mereka raih empat tahun lalu.
Sumber: Kompas.com
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