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India Buka Peluang ke Delapan Besar di Kejuaraan Asia Bola Voli
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Kapanlagi.com - Tim bola voli India membuka peluang untuk menembus babak delapan besar pada Kejuaraan Asia Bola
Voli Putra Indoor ke-14 yang digelar di Tennis Indoor, Jakarta, Sabtu.
Pada pertandingan kedua di babak penyisihan Grup D, India memetik kemenangan melalui pertandingan menegangkan
selama lima set atas Kazakhstan 3-2 (25-20, 24-26, 25-20, 25-27, 18-16).
Dengan kemenangan tersebut, India dan Kazakhstan sama-sama membukukan satu kemenangan dan satu kekalahan.
Pada pertandingan hari pertama, Jumat (31/8), India kalah dari Australia, sedang Kazakhstan menang atas Kuwait.
"Ini adalah pertandingan yang sangat fantastis. Kazakhstan adalah tim yang bagus dan kami memetik kemenangan dari
pertandingan yang sangat baik," kata pelatih India G.E. Sridharan usai pertandingan.
Pada set pertama, Kazakhstan terlebih dulu unggul 3-0, tetapi setelah India dapat menyamakan kedudukan menjadi 6-6
pertandingan pun praktis dikuasai oleh anak asuh Sridharan.
Namun, Kazakhstan mencoba untuk bangkit pada set kedua dengan menerapkan permainan cepat untuk kemudian
unggul 10-6 dan terus unggul hingga 17-14.
India mencoba bangkit sedikit demi sedikit dan dapat menyamakan kedudukan menjadi 19-19, bahkan sempat
memperoleh set poin saat kedudukan 24-33.
Tetapi, Dmitry Gorbatkov dkk. dapat kembali menyamakan kedudukan menjadi 24-24 sebelum memastikan kemenangan
melalui bola tipu yang membuat pemain India mati langkah.
Pemain Kazakhstan meneruskan momentum tersebut hingga awal set ketiga dengan unggul 6-3, tetapi India kembali
dapat menemukan ritme permainan mereka dan mempertahankannya sepanjang set.
India tampaknya akan dapat memastikan kemenangan mereka atas Kazakhstan pada set keempat setelah unggul 1815, tetapi Kazakhstan dapat membalik keadaan dan menyamakan kedudukan 18-18.
Setelah saling berbagi angka sama hingga kedudukan 25-25, Kazakhstan pun memaksa dipertandingkannya set
penentuan setelah smash Imangaliyev tidak dapat ditahan pemain India.
Pada set kelima, India yang telah unggul empat angka 8-4, justru sering melakukan kesalahan sendiri sehingga
Kazakhstan yang semula sudah terlihat frustrasi mulai bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 9-9 dan kedua tim
pun kembali berbagi angka sama hingga kedudukan 16-16.
Sebuah kesalahan yang dilakukan Kirill Konovalov karena gagal menyeberangkan smashnya membuat India
memastikan kemenangan mereka.
"Terkadang kami memang membuat kesalahan ketika sudah unggul. Itu adalah bagian dari permainan," kata Sridharan.
Sridharan pun menyatakan, harus bisa memenangi pertandingan terakhir di Grup D melawan Kuwait. "Kami harus bisa
memenangi pertandingan besok sehingga kesempatan kami untuk lolos tetap ada. Setiap tim di grup ini memiliki
kekuatan yang sama," katanya.
Sementara itu, kapten India Sanjay Kumar mengatakan akan memperbaiki receive dan blok saat bertemu Kuwait.
Lebih Berat
Pada saat India menghadapi tantangan lebih ringan pada pertandingan terakhir mereka di Grup D, Kazakhstan harus
berhadapan dengan pemimpin klasemen Grup D Australia.
"Australia adalah tim yang bagus, tetapi kami akan berusaha sebaik mungkin pada pertandingan besok," kata
Imangaliyev.
Menurut Imangaliyev, keunggulan dari pemain Australia terletak di blok. "Kami harus bisa bermain cepat untuk
menembus pertahanan mereka. Umpan kami pun harus bagus sehingga kami bisa melakukan serangan dengan baik."
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