volimania.org

Brazil Selamat Dari Hadangan Kuba di Kejuaraan Dunia Bola Voli
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Kapanlagi.com - Brazil melakukan start lamban namun berhasil selamat dari pertarungan empat set nan berat melawan
Kuba pada kejuaraan dunia putra di Saitama, Jumat (17/11).

Tim Brazil, yang memegang tiga gelar utama --Olimpiade, Piala Dunia dan Kejuaraan Dunia--, kalah pada set pertama
sebelum berhasil menenangkan diri untuk menang 21-25, 25-19, 25-15, 25-22 pada hari pertama turnamen tersebut.
"Mungkin kami tertekan dan tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Tetapi mengalahkan mereka sangat penting.
Kami harus memperbaiki servis, blok dan pertahanan serta menciptakan lebih banyak peluang melalui serangan balik,"
kata pelatih Brazil Bernardo Rezende.
"Sulit untuk menyesuaikan diri pada awalnya dan kami hanya memiliki beberapa kesempatan bagus. Kami melawan
Kuba tahun lalu di Liga Dunia, tetapi mereka memakai beberapa pemain baru dan butuh waktu untuk membaca
permainan mereka," jelasnya.
Andrew Nascimento menjadi pencetak skor terbanyak dengan 24 poin.
"Kami gembira bisa menang, namun Kuba bermain dan bertahan sangat bagus. Pada pertengahan pertandingan baru
kami menemukan ritme permainan dan itulah yang membuat kami menang," kata Nascimento.
Pelatih Kuba Roberto Garcia memuji para pemainnya karena berhasil memberi perlawanan ketat kepada sang juara
bertahan.
"Sulit untuk mengalahkan juara dunia. Para pemain Kuba melakukan beberapa kesalahan dalam menerima servis dan
itu menjadi penyebab kekalahan. Secara keseluruhan, saya pikir kami bermain sangat baik," jelasnya.
Perebut medali perak Liga Dunia, Perancis, menang 3-1 atas Yunani sementara Jerman menghentikan perlawanan
Australia 3-1 di Pool B di Fukuoka.
Serbia dan Montenegro, yang tim putrinya membuat kejutan dengan merebut medali perunggu Kamis lalu, mengejutkan
pemegang medali perunggu Olimpiade, Rusia, 3-0 di Pool D di Sendai.
Juara Afrika delapan kali Tunisia menundukkan Korea Selatan 3-2 sementara Kanada melibas Kazakhstan 3-0.
Di Pool A di Saitama, Polandia menenggelamkan pemegang medali perak Asia Cina 3-0, sementara Puerto Riko
melewati Argentina 3-2 dan Jepang lolos dari hadangan Mesir 3-2.
Bulgaria mengejutkan juara dunia tiga kali Italia 3-2 di Pool C di Nagoya, sementara Venezuela mengalahkan Amerika
Serikat 3-1 dan Republik Ceko menghantam Iran 3-0.
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