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SIDOARJO - Persiapan timnas junior voli pantai Indonesia jelang Youth Olympic Games (YOG) 2014 Nanjing, Tiongkok
16-28 Agustus mendatang, terusik. Maria Dwiningtyas salah satu pemainnya, tersandung masalah cedera knee yang
memaksa dirinya absen dalam event bergengsi tersebut.

"Ya memang benar Maria mengalami cedera. Berdasarkan surat dokter dirinya harus istirahat sampai bulan September,"
ujar Slamet Mulyanto, pelatih kepala timnas voli pantai Indonesia.
Cedera itu terjadi saat Maria berlatih di Jogjakarta. Berbeda dengan pasangan putra, pasangan putri memang berlatih
terpisah. Maria berlatih di Jogja, sedangkan pasangannya Nanda Ragilia di Sidoarjo.
Absennya dara berumur 16 tahun tersebut memang patut disayangkan. Sebab kejuaraan tersebut telah disiapkan
selama dua tahun terakhir. Terlebih mendekati YOG 2014 yang akan dilaksanakan bulan depan. Untuk mengatasi
lowongnya posisi yang ditinggalkan Maria, tim pelatih sudah mencari pemain pengganti. Pemain yang menggantikan
juga tidak boleh sembarangan, dan harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
"Yakni memiliki prestasi di level internasional. Dan, yang memenuhi syarat tersebut adalah Riski Dwi Andriani," lanjut
Slamet.
Dengan demikian maka pada YOG 2014 nanti, Nanda akan berpasangan dengan Riski Dwi Andriani. Kedua pemain
tersebut bukanlah kolaborasi yang baru. Pasangan tersebut merupakan peraih medali perak pada kejuaraan Islamic
Solidarity Games 2013 serta menempati ranking kelima pada kejuaraan voli pantai Asia Pacific di Bangka tahun lalu.
Jadi dari segi kekuatan, tim pelatih tidak terlalu mengkhawatirkan ketimpangan antara Kiki--panggilan Riski Dwi Andriani-yang menggantikan posisi Maria
"Baik Maria dan Kiki (Riski Dwi Andriani, Red) keduanya memang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Semoga di waktu yang tersisa ini, tim pelatih sanggup mengeluarkan kemampuan terbaik sehingga bisa berprestasi.
Yang penting berjuang maksimal saja buat merah putih," ungkap pria asal Sidoarjo itu.
Meski harus absen, namun Slamet juga masih akan memberikan kesempatan kepada Maria untuk berkompetisi di level
internasional pada Asian Beach Game IV di Thailand November mendatang.
"Dia akan diusulkan, namun nanti akan berpasangan dengan Ayu Cahyaningtyas," tandasnya.
Timnas junior voli pantai Indonesia berhak berkompetisi di YOG 2014 setelah berhasil lolos di babak kualifikasi zona
Asia dengan keluar sebagai juara, baik di sektor putra maupun putri.
source : kaltimpost.co.id

http://volimania.org

Powered by Joomla!

Generated: 22 February, 2020, 06:53

