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Karpet Untuk Gelaran Voli Asia Tertahan di Lampung
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Bola.net - Karpet lapangan utama untuk Kejuaraan Voli Antarklub Putra Asia di Palembang, 23-30 Juli 2011, masih
tertahan di Provinsi Lampung, karena jembatan di jalan lintas timur sumatera putus, kata Sekretaris Pelaksana
kejuaraan itu, Reginald.
"Seharusnya karpet itu sudah tiba Selasa ini, tapi karena jembatan putus di Lampung jadi terhambat. Kami berharap
setidaknya Rabu (20/1) sudah sampai di Palembang," ujar Reginald, di Palembang, Selasa.
Dia mengungkapkan, sebelumnya truk pengangkut karpet itu juga terhambat di Pelabuhan Penyeberangan MerakBakauheni, Lampung karena terjadi antrean kendaraan pada pintu masuk.
"Kami bersyukur, setelah petugas memberikan prioritas kepada truk pembawa peralatan pertandingan tes event SEA
Games itu, seperti halnya barang-barang berupa sembako," ujar dia.
Menurut dia, karpet untuk lapangan pemanasan justru sudah tiba sejak beberapa hari lalu.
"Kami menyediakan dua lapangan pemanasan. Sementara ini, baru satu yang selesai, tapi besok keduanya sudah bisa
digunakan," ujar dia lagi.
Dia mengungkapkan, lapangan pemanasan menggunakan karpet buatan Amerika, sedangkan untuk lapangan utama
dari Italia.
"Karpet lapangan utama dan lapangan pemanasan ini sudah sesuai dengan standar internasional, dan layak dipakai
pada SEA Games nanti," ujar dia.
Ketua Harian Pengprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Sumsel, Sonny Poerwono, mengatakan karpet
yang digunakan pada Kejuaraan Voli Asia ini tidak akan dipakai pada SEA Games nanti karena menjadi milik PB PBVSI.
"Untuk SEA Games nanti, pihak Kemenpora akan mengadakan pengadaan barang dan tidak menggunakan barang milik
PB PBVSI. Setelah SEA Games nanti, barang-barang itu akan menjadi milik Sumsel," ujar dia pula.
SEA Games XXVI di Indonesia, oleh pemerintah pusat diberikan kepercayaan menjadi penyelenggara adalah DKI
Jakarta dan Kota Palembang (Sumsel).
Khusus Kota Palembang selain mendapat kepercayaan tuan rumah pertandingan 22 cabang olahraga, juga diberi
kehormatan sebagai tempat upacara pembukaan dan penutupan SEA Games tersebut.

http://volimania.org

Powered by Joomla!

Generated: 21 January, 2020, 04:36

