volimania.org

Kaltim Jajal Bali Dan Jogja
Contributed by Luth Uyek Fahlawa
Monday, 09 January 2012
Last Updated Monday, 09 January 2012

KaltimPos.co.id - JOGJAKARTA &ndash; Tim bola voli putra-putri Kaltim siap bersaing dalam Kejuaraan Nasional Bola
Voli Junior U-18 yang mulai dihelat di GOR Among Rogo Jogjakarta, Minggu (8/1) hingga 17 Januari 2012 nanti.
Di sektor putri diikuti 7 daerah, dan tanpa dibagi pool sehingga pemenangnya diambil dari urutan klasemen akhir sistem
setengah kompetisi. Ke-7 daerah tersebut, adalah tim putri DKI Jakarta, Jatim, Jabar, Jateng, Sulut, Kaltim, dan tuan
rumah Jogjakarta.Di sektor putra dibagi 2 pool karena diikuti 10 daerah. Pool A: Jatim, Jogjakarta, Sulut, Bali, dan
Kaltim. Pool B: Jateng, Sumut, Jabar, Papua, dan DKI.Pertandingan dimulai Minggu (8/1) pada pukul 09.00 waktu
setempat. Namun, tim putra Kaltim baru akan menghadapi Bali pada pukul 12.00. Sementara tim putri Kaltim menjajal
tuan rumah Jogjakarta pukul 16.00 WIB.Tim voli putra Kaltim diarsiteki Sutrisno (pelatih kepala) dan Hari Waluyo
(asisten pelatih), sedangkan di sektor putri ditangani Sardjono sebagai pelatih kepala dan asisten pelatih Sunyoto.
Keempat pelatih ini sudah meracik strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan di Jogjakarta ini.Menurut Sutrisno
bahwa dirinya sudah melakukan pemantapan latihan sebelum berangkat ke Jogjakarta, pemain yang disiapkan
merupakan pilihan terbaik. &ldquo;Semua lawan tidaklah mudah ditaklukkan, namun kami berharap pada pemain putra
yang memperkuat Kaltim bisa menampilkan permainan maksimalnya,&rdquo; harap Sutrisno.Sedangkan pelatih kepala
sektor putri Sardjono mengaku, kalau dirinya sama sekali buta kekuatan lawan secara utuh. Tapi, Sardjono sudah
melihat latihan tim voli putri DKI Jakarta, biasa-biasa saja. Dia belum tahu dengan kekuatan Sulut dan
Jateng.&ldquo;Kalau tim voli putri Jabar adalah juara bertahan dan Jogjakarta sebagai tuan rumah tentu saja paling siap.
Kemudian Jatim bermaterikan pemain yang menjuarai Popnas plus Livoli 2011 lalu,&rdquo; jelas Sardjono didmapingi
manajer tim Slamet Sungkono menghubungi Kaltim Post, petang kemarin.(is2)
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