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Kejurnas Junior, Jogjakarta 8-15 jan 2012
Jawapos, 10 Jan 2012, JOGJAKARTA - Tim voli junior Jatim mulai menunjukkan dominasinya di Kejuaraan Nasional
(Kejurnas) Bola Voli Junior 2012. Tim putra dan putri Jatim kembali membukukan kemenangan pada pertandingan hari
kedua di GOR Among Rogo, Jogjakarta, siang kemarin (9/1).
Tim voli putri Jatim yang menghadapi Jateng mampu menang dengan skor 3-1 (25-18, 25-22, 21-25, 25-15). Dominasi
tersebut terus bergulir di sektor putra yang dengan mudah menumbangkan tim Kaltim dengan skor 3-0 (25-18, 25-14,
25-19).
Bagi tim putri, selain sukses revans atas Jateng, kemenangan tersebut membuka peluang Asih Titi Pangestuti dkk
merebut mahkota juara. "Apalagi secara permainan, anak-anak juga menunjukkan peningkatan dari sebelumnya. Ini
akan kami pertahankan hingga pertandingan puncak," kata pelatih putri Wahyu Sujatmiko.
Menghadapi finalis kejurnas tahun lalu, Jatim menurunkan the winning team. Tidak sia-sia, kemenangan di dua set
awal langsung menjadi milik Jatim. Keunggulan dari jumping dan receive pemain Jateng berhasil diredam dengan
blocking yang manis dari penggawa Jatim.
Terlebih lagi, dua quicker andalan Jatim, Hani Budiarti dan Bunga Mitasari, tampil dalam pertandingan tersebut.
Serangan-serangan Jateng bisa dengan mudah ditaklukkan. "Blocking mereka cukup rapat. Tak ada celah sedikit pun
bagi tim Jateng untuk mencuri poin. Terutama di dua set awal," tutur pelatih asli Blitar tersebut.
Hari ini tim putri Jatim bakal menghadapi tantangan tuan rumah DI Jogjakarta. Meski demikian, Miko -sapaan akrab
Wahyu Sujatmiko- tidak gentar dengan status calon lawannya tersebut. "Saya pikir setelah melewati dua kemenangan
di dua pertandingan perdana, mental anak-anak sudah siap," ujarnya.
Sementara itu, bagi tim putra Jatim, kemenangan kontra Kaltim kemarin tak ubahnya sebagai ajang pemanasan.
Sebab, secara kualitas, tim Jatim masih di atas Kaltim. "Ujian sesungguhnya ya kalau bertemu dengan sesama tim dari
Jawa," ungkap pelatih tim putra Jatim Sigit Ari Widodo.
Walau baru laga perdana, Sigit sudah berani menyebut kualitas permainan I Putu Randu dkk cukup lumayan untuk
ukuran tim yang disiapkan hanya tiga hari tersebut. Itu yang dia harapkan masih bisa terus dipertahankan hingga
pertandingan terakhir pada Minggu (15/1). "Dilihat saja waktu melawan Jogjakarta besok (hari ini, Red)," jelasnya.
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