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volimania.org, Bali- Usai menjalani jeda kompetisi hampir satu bulan lamanya, Putaran II Proliga 2018 siap dihelat mulai
2-4 Maret 2018 di GOR Purna Krida Denpasar, Bali.

Tim Jakarta BNI Taplus yang bertindak sebagai tuan rumah akan memaksimalkan laga kandang untuk membuka jalan
demi lolos ke babak 4 Besar. Tim putra BNI Taplus yang pada putaran I lalu berada di urutan terbawah klasemen,
dengan hanya mengoleksi nilai 2 dari 1 kemenangan 3-2 kala bertemu Surabaya Bhayangkara Samator dan 3
kekalahan dari 4 laga yang dipertandingan mematok target sapu bersih di seri Bali ini.
"Kita berusaha memenangkan dua pertandingan di putaran kedua nanti jika ingin masuk final four. Secara latihan sejak
awal, tim kami bagus, tapi saat bermain di lapangan tampil tidak bagus," ujar Asisten Pelatih BNI Taplus, Loudry
Maspaitella.
Selain mengharapkan meningkatnya penampilan anak asuhnya, mantan setter nasional tersebut juga berharap bahwa
dukungan publik Bali dapat meningkatkan semangat I Kadek Juliandi dkk.
Di Seri Bali, BNI Taplus akan dijadwalkan jumpa peringkat 3 klasemen, Palembang Bank Sumsel pada 2 Maret 2018
dan Surabaya Bhayangkara Samator di hari terakhir, 4 Maret 2018.
Baca: Jadwal dan Hasil Pertandingan Proliga 2018
Main di rumah sendiri, BNI Taplus dipastikan tidak lagi diperkuat I Nyoman Rudi Tirtana yang memutuskan untuk
mengundurkan diri dari tim karena alasan keluarga. Meski ditinggalkan Rudi, BNI Taplus tetap optimis para pemainnya
mampu bangkit untuk meraih kemenangan.
"Kita harapkan di Bali nanti tetap meraih kemenangan dari Samator dan tambah lagi dari Bank Sumsel," tukasnya.
Setali tiga uang dengan tim putra, tim putri BNI Taplus juga akan berjuang keras untuk dapat meraih 2 kemenangan di
Seri Bali. Pasalnya, anak asuh Risco Herlambang pada putaran 1 lalu hanya mampu meraih 2 kemenangan dari 6
pertandingan dan hanya finish di peringkat 5 dari 7 peserta.
Kurang gemilangnya penampilan tim putri BNI Taplus mau tak mau membuat mereka harus berjuang untuk meraih
kemenangan dari Jakarta Elektrik PLN dan Gresik Petrokimia.
"Tidak ada jalan lain kita harus menang dua pertandingan di Bali kalau mau lolos final four," ujar Risco.
Tidak seperti tim putra BNI, tim putri melakukan penggantian satu pemain asingnya. Karina Ocasio asal Puerto Rico
yang mengalami cedera sejak awal Proliga 2018 dipulangkan ke negaranya. Penggantinya pemain asal Tiongkok, Xu
Ruoya.
Sedangkan pemain domestiknya, Maya Kurnia Indri mengundurkan diri. "Untuk pemain lokal tidak ada penggantian,
hanya Maya saja mundur," tambah Risco yang juga pelatih timnas putri yang ditunjuk melatih timnas putri menuju Asian
Games 2018.
Terkait pergantian pemain yang dilakukan oleh beberapa tim peserta, Direktur Proliga, Hanny Surkatty mengatakan
bahwa hal tersebut diperbolehnya dan setiap kontestan memang diberi kesempatan mengganti dua pemain lokal dan
satu pemain asing. Namun batas akhir pergantian pemain adalah sebelum Putaran II Seri Bali digelar. Setelah Seri Bali
dimulai, seluruh tim tidak lagi diperbolehkan melakukan penggantian pemain.
"Tapi kalau tidak mengganti pemain asing, kita beri kesempatan setiap tim mengganti tiga pemain lokalnya," ungkap
Hanny S. Surkatty.
Pecinta voli di Bali dan sekitarnya dapat menyaksikan Putaran II Proliga 2018 secara langsung di GOR Purna Krida.
Panitia mematok harga tiket sebesar Rp 50rb untuk kelas reguler dan Rp 75rb untuk VIP.
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Bagi yang tidak bisa datang ke GOR Purna Krida, dapat pula meyaksikan pertandingan di Seri Bali melalui streaming di
channel Youtube pbvsi_official.
Foto: PBVSI
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