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Brasil Jadi Favorit Pada Turnamen Dunia di Tokyo
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Bola.net - Perebut medali emas Olimpiade Beijing, Brasil, menjadi favorit kuat untuk menggandakan gelar mereka pada
kejuaraan dunia bola voli putri di Tokyo mulai akhir pekan ini.

Tim putra Brasil tidak terhentikan dalam langkah meraih kemenangan pada tiga turnamen besar dunia - Olimpiade, Piala
Dunia, dan Kejuaraan Dunia - dari 2002 sebelum mereka gagal merebut emas di Beijing.
Konsistensi mereka dipulihkan kembali saat tim putra merebut gelar kejuaraan dunia untuk ketigakalinya di Italia awal
bulan ini, mengalahkan Kuba di final.
Sebaliknya, tim putri Brasil menempati posisi kedua pada Piala Dunia 2003 dan 2007 dan kejuaraan dunia 2007,
sebelum akhirnya merebut medali emas pada Olimpiade 2008.
Menghadapi kejuaraan dunia, pelatih mereka, Jose Roberto Guimaraes, terlihat percaya diri dengan mengatakan, "Kami
sudah bekerja keras dan melakukan persiapan yang bagus menghadapi kompetisi ini."
Tim sudah melakukan segala yang bisa dilakukan di pemusatan latihan di Brasil.
Dia mengatakan, "Kejuaraan dunia adalah kompetisi yang tidak memperbolehkan kesalahan. Semua pertandingan sulit.
Kami harus bermain bagus selamanya."
Brasil akan memulai kompetisi dengan pertandingan melawan Kenya di Hamamatsu pada Pool B, yang juga diikuti
Republik Ceko, Belanda, Puerto Riko, dan Italia.
Juara bertahan Rusia akan bertanding melawan Republik Dominika pada pertandingan pertama Pool D di Osaka, dan
kemudian bertemu Kanada, Korea Selatan, Turki, dan China, yang juara Olimpiade Athena.
Tuan rumah Jepang ada di Pool A yang akan bertanding di Tokyo, bersama Peru, Aljazair, Serbia, Kosta Rika, Polandia,
sementara Jerman, Kazakhstan, Amerika Serikat, Thailand, Kroasia, dan Kuba di Pool C yang akan bertanding di
Matsumoto.
Empat tim teratas dari masing-masing grup akan maju ke tahapan berikutnya yang terbagi ke dalam dua grup di Nagoya
dan Tokyo, dengan dua tim teratas dari setiap grup maju ke semifinal di Tokyo.
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