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Jawapos.com, SURABAYA - Puslatda voli Jatim sudah mengumumkan skuadnya. Dalam tim putri, klub bola voli Bank
Jatim mendominasi daftar nama dalam tim yang diproyeksikan untuk PON XIX/2016 Jabar tersebut. Di antara 17
pemain yang diresmikan Pengprov PBVSI Jatim, delapan berasal dari Bank Jatim.

Pemain-pemain lama, misalnya Maya Indri, Asih Titi, dan Berlina Mahardika, yang pada PON edisi lalu memperkuat
Jatim kembali masuk daftar. Nama-nama yang telah dipanggil tersebut dipersiapkan untuk menghadapi prakualifikasi
PON 2016 di Jogjakarta Oktober mendatang.
"Pemilihan pemain didasarkan kepada pemantauan berbagai kejuaraan di Jatim dan kejuaraan nasional seperti Proliga
dan Livoli. Selain itu, dari pantauan pembinaan di klub," ujar Deddy Whinata, wakil sekretaris umum Pengprov PBVSI
Jatim, kepada Jawa Pos.
Tim putri Jatim yang pada PON 2012 hanya mampu meraih medali perak harus mengikuti babak kualifikasi untuk bisa
lolos ke PON. Pada PON sebelumnya, tim putri juga didominasi pemain Bank Jatim dan sisanya dari Gresik Petrokimia.
Kali ini sederet nama baru, misalnya Yolana, Hani Budiarti, dan Lola Aprilia, yang merupakan anggota TNI turut
menambah amunisi skuad Jatim untuk meloloskan diri di Pra-PON mendatang.
"Sebanyak atlet putri ini nanti kami seleksi lagi dan dikerucutkan menjadi 12 atlet saja untuk dibawa ke Pra-PON,"
jelasnya.
Setelah puslatda resmi dimulai, training center (TC) dilaksanakan secara intensif enam kali sepekan, pada pagi dan
sore, di bawah arahan pelatih Machfud Irsyada. "Pada pertengahan September, rencananya, kami mengadakan promosi
degradasi," imbuh Deddy.
Pada prakualifikasi PON wilayah Jawa, Jatim akan melawan empat provinsi. Yaitu, Jateng, DKI Jakarta, Banten, dan DI
Jogjakarta. "Di antara lima provinsi, hanya dua yang berhak melaju ke PON," terang dosen jurusan olahraga tersebut.
Sementara itu, tim putra Jatim yang didominasi pemain klub Samator tidak perlu lagi mengikuti kualifikasi. Tim putra
mendapat wild card dan meluncur bebas menuju PON berkat keistimewaan yang disandangnya sebagai juara bertahan.
Sejak PON 2000, tim putra Jatim selalu meraih emas.
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