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Tim Provinsi Jawa Timur berhasil "mengawinkan" gelar juara putra dengan putri dalam kejuaraan nasional (kejurnas)
junior bola voli usai mengalahkan lawan-lawannya di partai final yang berlangsung di Gor Petrokimia, Kabupaten Gresik,
Sabtu.

Putri Jatim merebut gelar juara usai menundukkan Jawa Barat dengan skor 3-1 (25-19, 23-25, 25-11, 25-17),
sedangkan Putra Jatim mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 3-1 (25-13, 25-17, 24-26, 25-22).
Pelatih Putra Jatim, Iwan Dedy Setiawan mengaku sangat mengapresiasi kerja keras tim dalam meraih gelar juara,
sebab diakuinya sangat sulit dan terbebani karena posisi tim Putra Jatim adalah mempertahankan gelar juara yang
sebelumnya juga diraih di Sentul, Jawa Barat.
"Saya sangat mengapresiasi perjuangan tim hingga bisa mempertahankan gelar juara, sebab mempertahankan itu lebih
sulit daripada merebut juara, dan kita berhasil pada hari ini," kata Dedy usai laga final di Gor Petrokimia.
Dalam pertandingan final putra, Tim Jatim terlihat cukup mudah melewati set pertama, dan tidak ada perlawanan berarti
dari DKI Jakarta, sehingga mampu menutup set pertama dengan angka 25-13.
Masuk di set kedua, Tim DKI Jakarta mulai memperlihatkan perlawanan sengit dengan beberapa kali melakukan smash
yang langsung menusuk jantung pertahanan Jatim, namun Jatim mampu mengatasi dan menutup set kedua dengan
angka 25-17.
Di set ketiga, Tim Jatim terlihat kelelahan menghadapi gempuran DKI Jakarta dan beberapa kali tertinggal, hingga pada
akhir set ketiga Jatim harus mengakui keunggulan DKI Jakarta dengan angka 24-26.
DKI Jakarta kembali bermain taktis di set keempat dan sempat beberapa kali unggul dalam angka, namun Jatim mampu
mengatasinya dan menutup set keempat dengan angka 25-22sekaligus memastikan gelar juara putra kejurnas junior
bola voli.
Ketua penyelenggara kejurnas junior bola voli, Eko Priyono mengatakan masing-masing juara putra dan putri
mendapatkan piala sekaligus uang pembinaan sebesar Rp7,5 juta, dan juara dua sebesar Rp5 juta, serta juara ketiga
yang diraih Putra Jabar dan Putri DKI Jakarta masing-masing mendapat sebesar Rp2,5 juta.
"Kita bersyukur bahwa penyelenggaraan kejurnas junior bola voli tahun ini berlangsung lancar, meski animo penonton
kurang tapi tidak sampai mengurangi kualitas pertandingan yang disuguhkan," katanya.(*) Sumber : Antara

http://volimania.org

Powered by Joomla!

Generated: 16 January, 2021, 23:26

