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Bola.net - Sebanyak 18 pemain bola voli dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan nasional (pelatnas) Asian Games
yang sesuai dengan rencana akan dimulai 13 September di Padepokan Bola Voli Sentul, Jawa Barat.

Asisten pelatih timnas bola voli Dadang Sudrajat di Jakarta, Rabu mengatakan pemain yang dipanggil masuk pelatnas
adalah pemain yang selama ini menjalani kompetisi Proliga musim lalu.
"18 nama pemain yang diajukan untuk masuk pelatnas merupakan pemain terbaik saat ini," katanya di sela-sela
pengajuan nama ke Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
Menurut dia, berhubung waktu pelaksanaan Asian Games tinggal dua bulan, pihaknya berharap seluruh pemain bisa
berkumpul dan menjalani latihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Dari 18 pemain yang dipanggil, kata dia, nantinya akan dikerucutkan menjadi 12 pemain saja. Selanjutnya pemain yang
telah terpilih akan didaftarkan ke panitia Asian Games Guangzhou China.
"Entry by name akan dilakukan 15 September nanti. Jadi persiapan harus secepatnya dilakukan," katanya
menambahkan.
18 pemain yang dipanggil masuk pelatnas adalah kombinasi pemain senior dan junior di antaranya Adam, Wahyu
Andriyanto, Didi Irwandi, Fadlan, Mahfud, Veleg, Febrianto, Danang Sulistiawan.
Selain itu, Ahmad Grahari, Septiohadi, Mahruf Herlambang, Ahmad Riviansyah, Antho Bertiawan, Ramzil, Raditya, I
Made Rudi Tirtana dan Herianto Nurcahyo.
Cabang bola voli indoor putra merupakan salah satu cabang baru yang diusulkan oleh KOI untuk diikutkan pada Asian
Games mendatang selain tinju, sofbol, biliar, dan menembak.
Namun demikian, hingga saat ini keputusan belum didapatkan karena harus melalui prosedur yang cukup panjang. Jika
cabang ini lolos maka Indonesia akan mengirimkan atlet dari 24 cabang olah raga.
"Lima cabang baru ini baru sebatas usulan dari KOI. Jika diterima maka akan diberangkatkan. Namun, semuanya
tergantung pemerintah," kata Ketua Sport Development KONI/KOI Djoko Pramono saat dikonfirmasi.
Jika lima cabang ini disetujui, kata dia, maka Indonesia akan mengirimkan sebanyak 361 atlet. Hanya saja kepastian
pemberangkatan tergantung evaluasi akhir atlet serta kesediaan dana untuk event empat tahunan itu.
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