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LODAYA,(Galamedia)-Akibat keterbatasan dana, Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia
(PBVSI) Jawa Barat, terpaksa hanya mengirimkan tim voli putri dalam Kejuaraan Nasional Bola Voli Junior 2011 di
Yogyakarta, 8-15 Januari.

Demikian hasil rapat Pengcab PBVSI Jabar yang dihadiri jajaran pengurus di Sekretariat PBVSI Pengcab Jabar, Jln.
Lodaya Bandung, Rabu (4/1). Rapat tersebut terutama membahas pengiriman tim ke Kejunas Bola Voli Junior 2011
Yogyakarta.
Menurut Ketua Harian Pengcab PBVSI Jabar, Dadi Sariji, pengiriman tanpa tim putra tersebut sangat terpaksa,
mengingat keterbatasan dana. Menurutnya, dengan keterbatasan dana, skala prioritas pun diterapkan dan hanya tim
putri yang diberangkatkan.
"Untuk menghemat biaya, yang berangkat ke Yogyakarta hanya tim putri. Tapi kita tunggu sampai Jumat (6/1), jika ada
perkembangan dana, putra bisa berangkat," ujar Dadi.
Menurutnya, tim putri diberangkatkan karena merupakan juara bertahan pada Kejurnas 2010, sedangkan putra hanya
juara III. Adapun atlet yang memperkuat tim putri di antaranya Feby Windia, Wahyu Marcika, Rindi, Wilda, Relfa Nur, dan
Tresna.
Dikatakan, yang akan berangkat ke Yogyakarta Jumat (6/1) sebanyak 12 pemain, tim pelatih di antaranya Zulnan Budian
(pelatih kepala), dan tim ofisial.
Waktu mepet
Diakui Dadi, tim putri baru terbentuk sejak dua minggu terakhir, setelah sejak sekitar dua bulan sebelumnya pihaknya
melakukan seleksi. Selain itu, tim baru bisa latihan Selasa (3/1), padahal terget PBVSI mempertahankan juara I.
"Memang proses seleksi waktunya mepet. Ditambah sebagian atlet ada yang ujian atau liburan, sehingga setelah
terbentuk juga baru Selasa kemarin bisa kumpul (untuk latihan, red)," tandasnya.
Terkait kegiatan di perguruan tingginya masing-masing, dua pemain inti kemungkinan tidak bisa memperkuat tim. Rindi
mengikuti tes masuk Polwan dan Aliya harus menyelesailan tugas kuliah.
Meski demikian, Dadi tetap optimistis. "Meskipun serba terbatas waktu dan dananya, kita tetap optimistis minimal
mempertahankan juara bertahan," katanya sambil menambahkan, PBVSI juga mengirimkan dua pasang tim putra dan
putri untuk voli pantai dalam Kejurnas tersebut. (B.35)**
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