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Putra BNI Taplus dan Putri Popsivo Tim Terakhir ke Empat Besar
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BANDUNG -Â Tim putra Jakarta BNI Taplus memastikan satu tempat di babak empat besar Proliga 2018, setelah
mengalahkan Bekasi BVN 3-1 (26-24, 18-25, 25-17, ) pada hari terakhir seri ketiga putaran kedua di GOR C-Tra Arena
Bandung, Minggu (18/3).
Tim asuhan pelatih asal Tiongkok, Li Qiujiang itu menyusul tiga tim lainnya yang sudah memastikan lebih dulu lolos ke
final four. Ketiga tim itu antara Jakarta Pertamina Energi, Palembang Bank SumselBabel, dan Surabaya Bhayangkara
Samator.Sebenarnya BNI Taplus pada laga terakhirnya di babak penyisihan itu hanya butuh dua set untuk tampil di final
four. Sedangkan BVN harus menang dengan skor 3-0 atau 3-1 untuk bisa maju ke final four.Pelatih BNI, Li Qiujiang
mengatakan anak asuhnya meski hanya mencari dua set tidak mudah. "Anak-anak tegang pada set pertama dan kedua.
Padahal kita hanya butuh dua set saja bisa masuk final four. Beruntung kita bisa mendapatkan kemenangan," kata Li
usai pertandingan.Sementara itu, pelatih Bekasi BVN, Walfridus Wahyu mengakui kalau tim asuhannya tampil kurang
lepas. "Kalau set pertama kita bisa menang, ceritanya bisa lain. Karena kalau kita sudah unggul dua set awal, set ketiga
menurun dan set keempat kita bisa ambil," ujar Wahyu.Di bagian putri, Jakarta PGN Popsivo Polwan akhirnya lolos ke
babak empat besar setelahÂ Bandung Bank BJB Pakuan dan Jakarta BNI Taplus berakhir dengan skor 3-0 (27-25, 2519, 25-18) untuk kemenangan Bandung Bank BJB Pakuan. Popsivo sebelumnya unggul 3-1 (22-25, 25-16, 25-12, 2520) atas Jakarta Elektrik PLN.Popsivo dan BNI Taplus sama-sama meraih 5 kemenangan 3-0/3-1 dan mengalami 7
kekalahan. Tetapi dari tujuh kekalahan popsivo tersebut satu kekalahan diraih dengan skor 2-3 dan mendapatkan nilai1
sehingga nilai Popsivo 16 dan BNI Taplus 15, Popsivopun jdi tim terakhir yang ke empat besar di sektor putri.
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