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POJOKBANDUNG.com, BANDUNG &ndash; Tim voli putra Pelatda Jabar meraih hasil gemilang saat menjajal
kemampuan tim Pelatda PON dan klub asal Jawa Tengah (Jateng). Kemenangan tersebut menjadi bekal persiapan
menuju PON XIX/ 2016.
Pelatih voli indoor putra Jabar, Samsul Jais mengatakan, dengan menerapkan strategi pemain lapis dua saat melawan
tim PON Jateng kemudian berhasil raih poin 3-2, ia merasa puas terhadap prestasi atlet yang selama ini dibina.
&ldquo;Melawan tim Dishub Jateng kami unggul 3-0 kemudian Bank Jateng kami menang telak 3-0. Hasil pencapaian
atlet kami rasa cukup signifikan,&rdquo; ucapnya kepada Radar Bandung saat ditemui di GOR Padjajaran Kota
Bandung, Jumat (5/8).
Samsul menambahkan, strategi yang diterapkan dalam agenda tour beberapa waktu yang lalu pihaknya sudah memiliki
gambaran peta kekuatan kontingen Jateng yang selama ini selalu digadang-gdang merupakan saingan terberat nanti di
PON XIX.
&ldquo;Strateginya kami sembunyikan tim inti dan mereka keluarkan tim secara maksimal, jelas kekuatan Jateng bisa
terukur. Alhamdulilah tim Jabar tetap bisa menang,&rdquo; imbuhnya.
Walau demikian, kata Samsul, dirinya tidak mau berbangga secara berlebihan. Sebab, bukan hanya Jateng yang
menjadi saingan terberat bagi Jabar melainkan komposisi atlet asal DKI Jakarta dan DI Yogyakarta bisa menjadi
ancaman.
&ldquo;Sebisa mungkin kesiapan atlet tetap dijaga dengan memoles lebih baik seperti Receive, service terutama
kekompakan bermain baik tim maupun individu,&rdquo; paparnya.
Kata Samsul, menjaga prestasi agar bisa tampil maksimal saat PON nanti bukan hanya sekedarlatihan saja, pihaknya
berencana pada pertengahan Agustus 2016 akan digelar tes event guna melakukan evaluasi terakhir.
&ldquo;Menurut kabar ada tes event, bila memang benar sangat bagus untuk uji tanding terakhir tapi bila tidak ada kami
fokus latihan saja karena sudah tidak ada agenda try in ataupun try out,&rdquo; tandasnya.(arh)
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