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Jawapos.com, Gresik -Â Pelatih voli Petrokimia Gresik Li Huanning merasa senang dengan adanya kejurnas voli junior
di Gresik. Baginya ini sebuah kesempatan untuk memburu atlet berbakat. Terlebih tim Petrokimia Gresik tengah
mempersiapkan tim untuk turnamen Livoli.Â

"Saya pantau terus atlet yang berpotensi di KejurnasÂ Voli Junior," ungkap pelatih Voli Petrokimia Li Huanning.
Dikatakan Li sapaan Li Huanning, dirinya membutuhkan lebih dari 5 pemain. Mereka kemudian akan diseleksi sendiri
secara detail setelah kejurnas berlangsung. "Yang bagus saya panggil untuk seleksi," ungkapnya.
Lebih detailnya Li akan memilih pemain yang memiliki fisik yang kuat dan konsisten dalam bermain. Akan ada kombinasi
dari pemain lama Petrokimia yang masih bertahan seperti Rika Dwi Latri, Kinan Vika Kinani, Afifa Iulefara, Estha
Inesiamas serta Bunga Mitha. "Untuk pemain lama akan dicampur jadi optimalkan pemain yang fresh," tuturnya.
Li mencatat, terdapat nama-nama pemain yang telah dipanggil salah satunya pemain lama Petrokimia Gresik yakni,
Giofani. Pada kejurnas ini, dia membela Jawa Tengah.Â Selain itu dari Jatim terdapat Khalisa Azilia Amalia, Aâ€™yun
Asrining Amalia dan Aisyah Ayu Ristalia Putri serta dua pemain dari Jakarta telah dipanggil untuk melakukan seleksi.
"Ya saya masih memanggil dahulu, agar bisa tahu kemampuannya sampai mana," imbuhnya.
Li sengaja mempersiapkan tim untuk jangka yang panjang. Mereka atlet-atlet muda yang membutuhkan waktu untuk
kembali dibina. "Mereka harus cepat diambil, kita tidak mau kalah," tuturnya.
Li sukses membawa Petrokimia menjadi peringkat ketiga ajang Proliga 2016. Serta membawa tim Jatim yang berlaga di
PON menjadi juara pertama di PON mini di Sumsel. Dan berhasil membawa juara tim Jatim di PON Jabar pekan lalu.
"Saya di sini bertujuan membentuk pemain yang hebat dan bisa meningkatkan prestasi Gresik terutama Petrokimia,"
ujarnya.
Sementara itu Manajer voli Petrokimia Gresik, Gatot memberi harapan besar untuk tim Voli Petrokimia Gresik. Untuk
bisa membawa pulang juara di Livoli. Pada tahun lalu Petrokimia berhasil mendulang juara runner-up di Livoli 2015.
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