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Bola Voli "BC Cup III"
BANDUNG, (PRLM).- Tim voli putri Parahyangan akhirnya memastikan diri maju ke semifinal usai mengalahkan Alko 3-2
(24-26, 30-28, 22-25, 25-20, 15-10), pada Kejuaraan bola voli Putra dan Putri â€œBC Cup-IIIâ€• antarklub Se-Jawa Barat 2012
Tingkat Nasional Remaja Kelompok Umur, yang berlangsung di GOR Pajajaran, Bandung, Senin (23/1).
Kemenangan tersebut merupakan yang keempat kalinya bagi Parahyangan setelah pada tiga pertandingan sebelumnya
menang atas Kharisma, Nency, dan Bina Cijawura (BC). Pada semifinal Parahyangan akan melawan juara bertahan
Bahana Bina Pakuan, yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan DVC 3-1 (25-19, 25-11, 22-25, 25-7).Pelatih
Alko, Firman Sutikno mengatakan, secara teknik permainan dan mental bertanding para pemainnya sudah menunjukan
hasil terbaiknya. Namun, beberapa kali pemain kerap melakukan kesalahan saat melakukan passing, sehingga berakibat
lawan dapat dengan mudah menduri poin.â€œSpike kita masih unggul walau mengandalkan spiker satu orang, untuk tahun
ini target hanya menambah jam terbang dan teknik permainan saja, mudah-mudahan tahun depan kita bisa meraih hasil
yang lebih baik lagi,â€• kata Firman.Pelatih Parahyangan, Ihsanudin menuturkan pada set pertama psikologis pemain masih
drop, terutama saat mengetahui lawan yang dihadapinya merupakan tim unggulan. Akan tetapi setelah diberikan
motivasi, anak-anak bisa bangkit dan akhirnya kembali meraih kemenangan.Ihsanudin menambahkan, meski menang
dia mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki terutama pertahanan yang masih lemah. â€œLawan
Bahana Bina Pakuan di semifinal nanti kita akan menerapkan strategi baru, baik dari serangan maupun pertahanan.
Mudah-mudahan pada pertandingan nanti kita bisa mencuri kemenangan,â€• katanya.
Hasil pertandingan lainnya. Putri KU-14: Bahana Bina Pakuan vs DVC (3-1) 25-19, 25-11, 22-25, 25-7), Silvaâ€™s vs Unitas
0-3 (22-25, 15-25, 13-25), Tectona â€“ Bina Cijawura (BC) 3-0 (25-18, 25-15, 25-20). Putra KU-15 : Alko vs Tectona 3-0 (2518, 25-15, 25-9).
Jadwal pertandingan Selasa (24/1) mulai pukul 08.00 WIB : Putri. Bahana Bina Pakuan â€“ Parahyangan, Unitas â€“ Tectona.
Putra KU-16. Tectona â€“ Pasundan, Alko â€“ Bina Cijawura (BC). (A-193/das)***
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