volimania.org

Indonesia Ungguli Thailand 3 - 2
Contributed by donny
Tuesday, 04 September 2007
Last Updated Tuesday, 04 September 2007

Indonesia di 14 th Asian Senior Menâ€™s Volleyball Championship mengawali laga perdana dengan hasi yang cukup
memuaskanÂ setelah mengalahkan Rangking 1kualifikasi Group C Thailand dengan Rubber Set 3-2 (25-23 22-25 25-17
22-25 dan 15-12) laga Thailand vs Indonesia sangat dinantikan pengemar voli tanah air, semua sudah
mengetahuiThailand dan Indonesia merupakan barometer kekuatan voli Asia Tenggara. Â

Menghadapi laga Prestisius melawan Thailand ini Pada set pertama pelatih Indonesia Mr Hu Xin Yu menurunkan, Joni
Sugianto, Riviansyah, Affan, Joko Murdianto, Rudy Tirtana, Didi Irwandi dan Libero Fadlan Abdul KarimÂ Mengalahkan
Thailand tim yang dilatih oleh Mr Panulawan SophonÂ ini kalah dengan skor yang sangat tipis sekali 25-23, sebelum
memenangkan set pertama, Mr Hu Xin Yu mengambil 2 kali kesempatan team out pada angka yang sangat kursial 22-23
dan 23-24, sebelum sebuah smes keras Joni Sugianto menamatkan pertandingan set pertama ini dengan skor 25-23
untuk keunggulan Indonesia.Â
Â Pada set kedua Mr Hi Xin Yu masih mempertahankan materi pemain yang sama seperti pada set pertama, tim
Indonesia yang pada laga perdana ini mengunakan kostum Putih Merah sempat menyamakan kedudukan hinga 22-22
setelah tertingal 11-16 hinga team out yang kedua, namun satu smes melebar dari Joko Murdianto pada angka 22-24
memberi kemenangan pada tim Thailand, tim yang di captainâ€™in oleh Jitjumrong ini memenangkan set kedua dengan skor
25-22, di set kedua ini pemain Thailand bernomor punggung 3 Wancai paling dominan menghasilkan angka buat tim
Thailand.Â Â
Set ketiga pada posisi 16-11 untuk keunggulan Indonesia Mr. Panulawan Sophon pelatih nasional memasukan pemain
paling senior di team Thailand Supacai, masuknya pemain senior Thailand setinggi 195 cm ini dan merupakan pemain
tertinggi di tim Thailand tidak banyak membantu permainan tim karena ketertingalan angka tim Thailand semakin jauh
hingga 17-24, sebelum sebuar server dari pemain Thailand Wancai gagal melewati net danÂ memberi kemenangan buat
tim Indonesia dengan angka yang cukup jauh 25-17.Â
Â Di set yang ke empat Tim Thailand kembali memasukan pemain bernomor punggung 12 Pongsakron pemain yang
berposisi sebagi open spike di tim Thailand ini, pemain yang berasal dari club Kings Collage ini pada awalnya berposisi
sebagai tosser, dimasukannya Pongsakron ini. diharapkan oleh Mr Panulawan Sophon dapat membantu permainan tim
dan ternyata trik ini cukup berhasil walau sempat tertingal 5-8 hingga team out yang pertama, Wancai, Surahchai dan
Pongsakron perlahan mengejar ketertingalan sehinga mampu menyamakan kedudukan hingga 19-19 sebelum Thailand
meningalkan Indonesia di posisi 20-22 dan pada kedudukan 22-24, satu smes keras dari pemain Thailand nomor
punggung 18 Samthong Ratchapoom menyudahi set keempat ini dengan skor 22-25.Â Â
Â

Akhirnya Indonesia memenangkan pertandingan setelah pada set yang ke lima atau penentuan Indonesia berhasil
mengalahkan Thailand dengan skor 15-12, tim Indonesia akan kembali beraksi menghadapi Rangking Kualifikasi Group
1 Â A china Taipe hari Selasa pukul 16.00 Wib, China Taipe yang dikaptenâ€™in oleh Jung Chung menjadi juara Gaoup A
setelah dibabak kualifikasi mengalahkan Qatar 3 -1 (25 â€“ 19 28 â€“ 30 26 -24 dan 25 -21) dan Maldives dengan 3 â€“ 0 (25 â€
25 -15 dan 25-14).Â Â
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