volimania.org

Brasil Raih Emas Voli Putra Olimpiade Rio 2016
Contributed by marto
Tuesday, 23 August 2016
Last Updated Tuesday, 23 August 2016

Rio de Janeiro - Brasil akhirnya bisa melupakan dua kekalahan beruntun di final bola voli putra Olimpiade dengan
mengalahkan Italia tiga set langsung untuk menambah medali emas di hari terakhir Olimpiade Rio, Minggu (21/8) waktu
setempat.
Di laga final yang disaksikan langsung oleh pahlawan sepakbola Neymar, tim Brasil menang dengan angka 25-22, 2826, 26-24 di gedung olahraga Maracanazinho.Pada final Olimpiade London 2012, mereka kalah menyakitkan dari tim
Rusia setelah mendapatkan dua kali match point.Namun dengan dimotori Wallace dan dukungan penuh penonton tuan
rumah, Brasil tidak membuang peluang dan terus menekan Italia untuk meraih medali emas ketujuh bagi negara tersebut
di ajang Olimpiade kali ini, tak sampai 24 jam setelah Neymar dan timnya mempersembahkan medali emas sepakbola
pertama dalam sejarah Brasil.Kemenangan itu disamput teriakan "Campeao! Campeao!" atau "Juara, Juara!" oleh
penonton.Para penonton dan sejumlah pemain Brasil menitikkan air mata ketika upacara penyematan medali dan
pengibaran bendera dilakukan."Ini sangat spesial, khususnya menang di kandang sendiri sehingga terasa sangat manis.
Ini juga hasil kerja seumur hidup dan kami mendapatkannya," kata William, salah satu pemain utama di tim Brasil.Dari
bangku penonton, Neymar menyimak pertandingan dengan tekun dan melompat ketika Brasil dua kali berada di posisi
match point, lebih tepatnya gold medal point.Bruno, salah satu pemain, menghambur ke arah Neymar untuk merayakan
kemenangan, sementara Lucas juga berlari ke deretan penonton sebelum memeluk rekannya Sergio dan
menangis.Kemenangan ini juga mengobati duka setelah tim putri Brasil kalah dari Tiongkok -- yang akhirnya juara -- di
babak perempat final Selasa lalu. Brasil merupakan salah satu negara penggila bola voli, indoor atau pantai, putra atau
putri.Jumat lalu, tim putra Brasil sudah membalas dendam atas kekalahan dari Rusia di final 2012, dengan kemenangan
straight-set di semifinal atas lawan yang sama.Dalam empat Olimpiade terakhir, tim bola voli putra Brasil selalu masuk
final dan juga pernah mendapat emas di Olimpiade Athena 2004.Dalam perebutan medali perunggu hari yang sama,
Amerika Serikat mengalahkan Rusia 3-2.Heru Andriyanto/HASUMBER : berita satu.com
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