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Â Pelatnas Sea Games 2013Jawapos.com JAKARTA - Jatim kembali membuktikan diri sebagai daerah penghasil pevoli
andal. Menyusul lima nama yang lebih dulu masuk skuad Pelatnas SEA Games 2013, seorang lagi pemain asal provinsi
paling timur di Pulau Jawa itu, Samsul Kohar, kemarin dipanggil untuk bergabung.
Samsul akan menggantikan Rudi Tirtana yang mengundurkan diri menjelang Pelatnas. Samsul merupakan pemain klub
Surabaya Samator dan menjadi tulang punggung Jatim di PON Riau lalu.
Wakil Ketua II Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Yamin Nuriman menuturkan, Samsul diusulkan tim pelatih
putra. Penampilan pemain yang berposisi all around tersebut saat mengantarkan tim putra Jatim meraih emas di PON
lalu menjadi pertimbangan dirinya dipanggil. "Walaupun masih muda, 20 tahun, Samsul menjadi opsi terbaik yang kami
miliki," kata Yamin kemarin.
Lagi pula, lanjut Yamin, pemilihan 18 pemain putra untuk Pelatnas bulan mendatang bukan patokan mutlak. Masih akan
ada tambal sulam pemain hingga SEA Games berlangsung.
Pelatih tim voli putra nasional Ibarsjah juga membenarkan bahwa Samsul memang akan bergabung dengan I Putu
Randu dkk. "Secara kualitas permainan, Samsul menunjukkan grafik naik dan dia punya potensi. Karena itu, dia layak
diberi kesempatan," kata Ibar, sapaan Ibarsjah.
Ibar menambahkan, selama Proliga mendatang, tim pelatih juga akan memantau di arena pertandingan. Maklum, dari 18
pemain yang dipanggil, hampir semua turun di kompetisi voli terbesar tanah air itu. "Artinya, kalau pemain kurang
moncer di Proliga, akan kami evaluasi. Kalau ada pemain berposisi sama atau di luar 18 itu yang layak masuk Pelatnas,
akan kami panggil," tutur Ibar.
Di sisi lain, untuk komposisi tim putri Indonesia, hingga kemarin belum dilakukan finalisasi. Setelah libero Berlian
Marsheilla mundur, tim pelatih belum juga mengumumkan pengganti pemain Jakarta Electric tersebut. (dra/c13/ttg)
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