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Karimun (Antara Kepri) - Sebanyak enam tim voli putra -putri dari negara ASEAN ikut memperebutkan gelar juara
turnamen Haluan Kepri (HK) Volley Ball International Cup VIII di GOR Badang Perkasa, Tanjung Balai Karimun,
Kepulauan Riau, 11-17 Mei 2014.

Ketua penyelenggara, Didik, seusai rapat teknis dengan manajer tim di Tanjung Balai Karimun, Sabtu, mengatakan, timtim voli dari negara ASEAN itu antara lain dari Thailand dan Malaysia, yaitu Bukit Jalil Sport School, UKM Johor, Kesas
Segamat Selangor, UTM Johor dan Fire Stone.
"Tim-tim dari Malaysia maupun Thailand merupakan tim voli berkelas. Bahkan beberapa pemainnya merupakan pemain
nasional di negaranya," katanya.
Menurut Didik, 4 tim lainnya, yaitu dua tim Malaysia, satu tim Singapura dan satu tim dari Kabupaten Lingga dinyatakan
gugur karena tidak hadir dalam "technical meeting" sekaligus pencabutan undian.
"Tahun ini tim yang ikut memang lebih sedikit namun lebih berkualitas dibandingkan tahun lalu," katanya.
Dia menuturkan, turnamen yang digagas koran harian lokal Haluan Kepri itu kali ini diikuti oleh sebanyak 20 tim, terdiri
atas 12 tim putra dan delapan tim putri.
Selain diikuti enam tim dari mancanegara, 14 tim lainnya yang bertanding merupakan tim dalam negeri, yaitu tim voli TNI
AU sebagai juara bertahan, BPE Jakarta, UNP Padang, PU Deli Serdang, PGRI Batam, Batam Tectona dan empat tim
Kabupaten Karimun yaitu Widros, Endra, Popperta dan Setkab Karimun.
"Tim dalam negeri tidak kalah kualitasnya dari tim mancanegara, misalnya tim BPE Jakarta yang bermain dalam
kompetisi bola voli nasional Pro Liga," katanya.
Didik menambahkan, turnamen akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepri Muhammad Sani pada Minggu (11/5) di
GOR Badang Perkasa.
"Kapolda Kepri selaku Ketua PBVSI Kepri juga ikut hadir dalam acara pembukaan," katanya.
Turnamen HK Volley Ball International Cup VIII memperebutkan hadiah uang tunai sebesar Rp150 juta, dengan rincian
untuk juara I Rp30 juta, juara II Rp15 juta, juara III Rp10 juta dan juara harapan I Rp7 juta.
Ketua pelaksana dari tuan rumah yang juga Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Karimun Umar mengatakan, ke-20 tim
sudah tiba di Tanjung Balai Karimun dan akan dijamu Bupati Karimun Nurdin Basirun untuk makan malam di Gedung
Nasional Tanjung Balai Karimun, Sabtu malam.
"Turnamen HK ini baru pertama kali diselenggarakan di Karimun. Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh
dengan menyiapkan sarana prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kejuaraan," kata dia.
Berdasarkan informasi dari panitia pertandingan, kejuaraan menggunakan sistem setengah kompetisi di babak pertama
dan sistem gugur pada babak kedua hingga final. Untuk tim putra dibagi dalam empat grup dan tim putri dua grup.
Enam tim dijadwalkan akan bertanding pada Minggu (11/5), yaitu tim voli putri UNP Padang lawan Bukit Jalil Sport
School Malaysia, tim putra PGRI Batam lawan Bukit Jalil Sport School dan tim putra TNI AU lawan UKM Malaysia.
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