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Bola.com, Solo - Tim bola voli Sukun Surya Muda memasang target tinggi dalam ajang Livoli Divisi Utama 2017. Meski
berstatus tim promosi, mereka mencanangkan finis empat besar pada akhir klasemen.

Kompetisi bola voli amatir kasta tertinggi di Tanah Air itu akan berlangsung mulai November di GOR Tawang Alun,
Banyuwangi.
"Kami rasa target itu cukup realistis untuk diraih. Kalau bisa lebih baik justru tambah bagus. Apalagi komposisi tim kami
mayoritas saat berkompetisi di Divisi I, tentu kekompakan antarpemain sudah melekat," kata Ketua Umum Sukun Surya
Muda, Muh Nasiruddin, kepada Bola.com, Kamis (7/9/2017).
Selain kekompakan tim, modal penting untuk mengarungi kerasnya kompetisi adalah pengalaman pelatih Rohadi Mulyo.
Mantan juru taktik Solo Bank Jateng (SBJ), dan Pertamina Jakarta di Proliga itu sudah kenyang makan asam garam
kompetisi voli. Tangan dingin Rohadi yang membawa Sukun Surya Muda menembus kompetisi tertinggi setelah sekitar
tujuh tahun berkutat di Divisi I.
"Persaingan memang berat, apalagi kami berstatus tim promosi tentu harus bekerja ekstra keras untuk meraih target itu.
Saya sebagai pelatih punya keyakinan bisa mencapai posisi lebih baik," ujar Rohadi.
Rohadi menjelaskan beberapa tim yang dinilai menjadi rival berat adalah TNI-AU selaku juara bertahan, Surabaya
Samator, Yuso Yogyakarta, dan Indomaret Sidoarjo. Meski demikian, dia optimistis karena telah melakukan persiapan
matang sejak jauh-jauh hari. Bahkan Sukun Surya Muda sudah berlatih di GOR Kridoanggo, Salatiga, sejak awal
September ini.
"Saya sudah membuat program latihan hingga menuju kompetisi. Artinya persiapan panjang akan semakin
mematangkan tim ini secara permainan menuju Livoli nanti," tegasnya.
Surya Muda mampu mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih tiket promosi ke Livoli Divisi Utama 2017
setelah jadi finalis Divisi I tahun lalu. Wakil Jawa Tengah itu menemani Mabes TNI yang di partai final menang 3-0.
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