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JAKARTA (Suara Karya): Karena jumlah pertandingan mengalami penambahan, kejuaraan bola voli putra Asia di
Jakarta dimajukan satu hari. Semula, pertandingan pertama dijadwalkan berlangsung 1 Agustus sampai 9 September
mendatang. Namun karena alasan tersebut dimajukan sehari lebih cepat menjadi 31 Agustus hingga 9 September

"Bahkan, AVC (Konfederasi Voli Asia) meminta awalnya meminta dimajukan dua hari, yakni dimulai 30 Agustus. Namun
kami menolak karena biaya akan bertambah luar biasa besar," kata Taher Ali, ketua bidang pertandingan dalam
kejuaraan yang baru pertama kalinya digelar di Indonesia itu, Minggu (15/7).Â Â Â
Menurut Ali, dimajukannya kejuaraan senior tersebut karena jumlah pertandingan bertambah. "Itu dilaksanakan untuk
menentukan peringkat pertama hingga terakhir. Satu-satunya cara ya dengan pertandingan. Awalnya kita tidak membuat
pertandingan penentuan peringkat 12 hingga terakhir. Tetapi AVC meminta agar semua dipertandingkan, " tambahnya.Â Â
Â Selain karena biaya mahal untuk menambah hari, kata Ali, panitia menolak menambah satu hari lagi karena gedung
untuk pertandingan sudah dipesan pihak lain. Â Â Kejuaraan tersebut akan digelar di dua tempat, yakni Istora dan Tennis
Indoor yang berlokasi di Gelora Bung Karno.
Selain dua lokasi itu, tim peserta akan menggunakan tambahan hall untuk latihan, yaitu di hall basket, hall voli (di Gelora
Bung Karno), dan GOR Bulungan.Â Â Sebagai tuan rumah, Indonesia mendapatkan fasilitas langsung lolos ke babak
delapan besar.
Â Indonesia bersama juara bertahan Jepang, China, serta Korea langsung lolos ke delapan besar. Keempat tim itu akan
menunggu 13 tim lainnya yang berlaga di babak pertama. Di babak delapan besar yang dibagi dua pul ini, Indonesia
berada di Pul E harus bergabung dengan Tiongkok, juara Pul A, serta juara Pul C (Pul A dan C merupakan pul di babak
penyisihan). (Wem Fauzi)Â Â
Â
Â Sumber.Suara Karya Online
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