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volimania.org - Babak kualifikasi PON 2016 cabang olahraga voli indoor untuk wilayah III Sulawesi dan Kalimantan
berlangsung tanggal 12 - 18 November 2015 di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan.
Sedianya dilaksanakan bulan Oktober yang lalu, namun karena adanya penggantian Ketua Umum Pengprov PBVSI
Sulsel, Kapolda Sulselbar, akhirnya dapat dilaksanakan pada bulan ini.
Provinsi yang mengirimkan timnya adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat dan Gorontalo untuk wilayah Sulawesi. Sedangkan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara untuk wilayah Kalimantan.Kualifikasi ini seyogyanya diikuti oleh 11
provinsi, namun hanya 9 provinsi yang berpartisipasi. Kalimantan Selatan tidak mengirimkan tim putri, sementara
Gorontalo dan Kalimantan Utara tidak mengirim tim putra maupun putri, walaupun demikian wilayah III ini yang
terbanyak pesertanya.
Tim putri Sulawesi Utara memiliki amunisi dari pemain Proliga, yaitu Aprilia Manganang. April yang memang berasal dari
Sulawesi Utara bergabung dan memperkuat timnya agar dapat lolos ke partai final.
Beruntungnya GOR Sudiang Makassar memiliki ukuran yang cukup besar, pada babak penyisihan dapat
menyelenggarakan pertandingan dua lapangan (putra/putri), sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih
cepat.
Memasuki babak semi final (hari keenam) terjadi insiden saat hujan deras GOR mengalami kebocoran, pertandingan tim
putri Kalimantan Timur melawan Kalimantan Barat sempat terhenti. Demikian juga partai berikutnya antara tim putra
Kalimantan Tengah melawan Sulawesi Tengah lampu GOR padam kemudian harus menghentikan pertandingan kembali.
Hari terakhir saat persiapan partai grand final tim putra Kalimantan Tengah melawan Sulawesi Utara kembali lampu
GOR padam. Semoga kedua insiden ini tidak terjadi saat Proliga Februari 2016 nanti yang rencananya GOR Sudiang
menjadi tempat pertama Proliga musim depan. Selain itu secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar dan aman.
Dan satu hal yang mengejutkan banyak pencinta voli dalam GOR Sudiang, saat pertandingan final putri Sulawesi Utara
menghadapi Kalimantan Timur tiba-tiba hadir dalam GOR beberapa pemain Jakarta Elektrik PLN. Di antaranya Yolla
Yuliana, Berllian Marsheila (keduanya idola kontributor hehehe), Wilda, Dian Wijayanti, Oky Puji, dan beberapa lainnya.
Adapun kunjungan mereka adalah memperkenalkan tim Elektrik PLN yang akan menjadikan Makassar sebagai home
base pada Proliga 2016, serta untuk membangkitkan gairah olahraga voli di masyarakat Sulawesi Selatan dengan
membagikan bola voli kepada beberapa sekolah di Makassar.
Sementara itu masing-masing di kategori putra maupun putri yang lolos ke final berhak mengikuti event di PON 2016
Jawa Barat tahun depan. **pamangaul
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