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Berita berikut ini agak terlambat ditayangkan, tapi sebagai informasi masih banyak yg bisa dilihat positipnya. semoga
bermanfaat.Â
JAKARTA, RepublikaÂ -- Tim bola voli putra Indonesia meminta dukungan pada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa
tampil baik pada Kejuaraan Bola Voli Asia 2007 yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
Minimal tim yang dipersiapkan untuk SEA Games 2007 tersebut bisa mencapai babak perempat final.''Ini merupakan
sejarah, pertama kalinya kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Kita berharap pada turnamen ini masyarakat memberi
dukungan secara langsung dengan berduyun-duyun menonton,'' ungkap Yudi Susharyanto, ketua panitia kejuaraan
tersebut di Jakarta, Rabu (15/8).Yudi menyatakan persiapan panitia sudah matang. Tim bola voli putra Indonesia juga
sudah siap menghadapi lawan-lawannya. Pihaknya bertekad tak hanya menjadi tuan rumah yang baik, tetapi juga bisa
berprestasi. Menurut Yudi, target mencapai babak perempat final sangat mungkin. Apalagi, mereka yang masuk tim
adalah pemain-pemain terbaik Indonesia. ''Karena kita diberi kesempatan masuk delapan besar langsung,''
katanya.Kejuaraan tersebut menurut rencana akan digelar di Istora dan Indoor Tennis Gelora Bung Karno pada 31
Agustus hingga 9 September. Sebanyak 18 negara Asia diperkirakan ikut ambil bagian dalam kejuaraan
tersebut.Sekretaris Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI), Nyoman Sukesna,
mengungkapkan bahwa untuk memperkuat tim nasional tersebut pihaknya memanggil tiga mantan pemain nasional,
Loudry Maspaitella, Andri Widiatmoko, dan M Zainuddin. ''Kualitas mereka masih bagus. Saya harapkan nanti dia juga
bisa memimpin di lapangan.''Loudry, Andri, Mamad, serta I Wayan Windu menjadi pilar tim Indonesia ketika merebut
medali emas SEA Games 2003 di Vietnam. Terakhir kali mereka main di SEA Games 2005 Filipina. Saat itu mereka
hanya memperoleh medali perak. Sebagian besar pemain pelatnas yang ada berlatih di Padepokan Voli Sentul (Bogor).
''Kami telah melakukan uji coba di Bali. Dan hasilnya mereka memang masih layak diikutsertakan,'' jelas Nyoman.Pada
kesempatan uji coba di Bali itu, tim putri pelatnas juga akan dijajal melawan tim setempat. Bahkan, kemungkinan besar
tim putri akan ditandingkan melawan tim putra. Tim putri juga butuh uji coba karena mereka juga akan mengikuti
kejuaraan serupa di Thailand dalam waktu dekat. Indonesia akan langsung lolos ke babak kedua atau delapan besar
karena sebagai salah satu unggulan sehingga akan menunggu 13 tim lainnya yang harus berlaga dari babak pertama.
Pada babak delapan besar yang dibagi dua pul, Indonesia berada di Pul E bergabung dengan Cina, juara Pul A, serta
juara Pul C. (lhk )

http://volimania.org

Powered by Joomla!

Generated: 18 June, 2019, 14:56

