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Kejuaraan Asean YuniorBANGKOK, (PR).-Tim putra junior Indonesia meraih kemenangan ketiga pada Kejuaraan Bola
Voli ASEAN 2010 di Ratchaburi Gym, Ratchaburi, Thailand. Pada pertandingan ketiga kemarin (26/9), Wahyu Pradana
Putra dkk. menundukkan Malaysia 3-0 (25-15, 25-15, 25-19).
Sebelumnya, Indonesia menundukkan Vietnam dan Australia. Namun, kemenangan atas Australia tidak dihitung karena
negeri kanguru tersebut merupakan tim tamu. Indonesia kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju
ke final.Manajer tim Indonesia Hari Trisnardjo menuturkan, saat ini kedudukan Indonesia sama dengan Thailand, dengan
dua kemenangan tanpa kekalahan. "Jika pada laga Senin kita menang lawan Myanmar, kesempatan kita bertemu
Thailand semakin terbuka," ujarnya melalui surat elektronik tadi malam.Hari mengatakan, pertandingan terakhir melawan
Thailand merupakan partai hidup mati, partai yang akan menentukan siapa yang menjadi juara. "Selama ini, rekornya
dengan Thailand sangat ketat, pertandingan dipastikan akan ramai. Siapa yang mentalnya paling siap, saya rasa itu
yang akan juara," tuturnya.Saat bertemu Malaysia, menurut Hari, para pemainnya bermain penuh semangat. "Secara
kualitas, mereka memang di bawah kita. Namun, sepertinya ada motivasi tersendiri yang membuat anak-anak bermain
penuh semangat," ujarnya.Pada dua set awal, Indonesia masih menurunkan para pemain intinya seperti Febriyanto
Endar Pratomo, I Putu Randu Wahyu Pradana Putra, Sigit Ardian, Ahmad Grahari, Dwi Sistin Nova Yuga, Mey Yunan
Kharisma Perdana, dan Akmal Alamsyah (libero).Setelah menang pada dua set awal, pelatih akhirnya menurunkan para
pemain cadangan pada set ketiga. "Setelah Pelatih Ibarsjah melihat keunggulan anak-anak pada dua set pertama, dia
tidak ingin terlalu memforsir penampilan pemain intinya. Jadi, beberapa pemain diganti, hasilnya pun cukup
memuaskan," katanya.Menurut dia, pelatih menyimpan kekuatan untuk melawan Myanmar. Kendati kualitas Myanmar
masih di bawah Indonesia, kemenangan sangat penting untuk memompa semangat pemain saat berhadapan dengan
Thailand. (A-161)***
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