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LI MEMPESONA
DI PEMANASAN
AUSTRALIA TERBUKA
Semifinalis tahun
lalu ini sudah terbebas
dari cedera.

ROB GRIFFITH (AP)

SDYNEY — Semifinalis tunggal putri
Australia Terbuka tahun lalu dari Cina,
Li Na, tampil mempesona dalam
penampilan pertamanya tahun ini di
Sydney International kemarin.
Meski baru tiba di Sydney dari perjalanan panjang, pemain berusia 28
tahun itu tampak tidak terkena jet lag.
Li mendemonstrasikan kekuatan
pukulan forehand tangan kanannya
untuk mengalahkan petenis tuan
rumah, Anastasia Rodionova,
pada babak pertama.

Li mengatakan sudah terbebas dari
cedera dan merasa lebih baik dibanding
pada tahun lalu. Meski mencapai semifinal pertamanya di grand slam ketika
mengikuti Australia Terbuka 2010, Li
mengatakan pada tahun itu ia tampil
tak konsisten. Setelah mencapai semifinal, ia kemudian banyak kalah pada
babak awal dalam beberapa turnamen
lain.
“Tahun lalu saya menjalani satu
operasi, jadi saya tidak tahu berapa
lama saya bisa bertahan di lapangan,”
kata pemain nomor 11 dunia itu kepada
para wartawan.“Sekarang saya merasa
lebih percaya diri karena sudah menjalani latihan selama musim dingin dengan baik,”pemain yang melakukan
pukulan backhand dengan

dua tangan itu melanjutkan.
Petenis Cina pertama yang masuk 30
besar dunia itu menegaskan sudah tak
punya cedera dan bisa berjuang 100
persen di lapangan. “Saya tidak perlu
khawatir dengan lutut saya,” kata Li,
yang sudah masuk perempat final
Wimbledon dua kali.
Turnamen di Sydney ini adalah salah
satu turnamen pemanasan untuk grand
slam pertama pada awal tahun,
Australia Terbuka, yang bakal berlangsung di Melbourne Park mulai 17
Januari mendatang. Di semifinal tahun
lalu, ia kalah oleh petenis kawakan
Amerika Serikat, Serena Williams,
dengan skor ketat 6 (4)-7, 6 (1)-7.
Pekan depan, kemungkinan
besar Serena masih absen
sehingga membuka peluang
Li
untuk
mencetak
sejarah baru buat tenis
Cina. Tahun lalu ia
mampu mengalahkan
pemain nomor satu
dunia
sekarang,
Caroline Wozniacki, 6-4,
6-3 pada babak keempat dan menumbangkan
saudara Serena, Venus
Williams, 2-6, 7-6 (4), 7-5
di perempat final.
Meski melambungkan
dunia pertenisan Cina,
hubungan Li dengan Asosiasi
Tenis Cina (CTA) tidak bagus. Ia
pernah mengatakan punya problem psikologis dengan mantan
bosnya di CTA. Bersama sejumlah petenis terkemuka Cina lainnya, Li
melepaskan diri dari sistem kontrol
negara melalui CTA dan memilih
pelatih pribadinya sendiri. Sekarang ia
mengganti pelatih itu dengan suaminya
sendiri. “Suami dan istri selalu ‘berkelahi’ di dalam dan luar lapangan. Ini
problem,”katanya dengan nada bercanda. ● REUTERS | TENNIS | PRASETYO

Pelatnas Panahan di Tiga Kota
SEA GAMES
JAKARTA — Pengurus Pusat Persatuan

Panahan Indonesia (PP Perpani) akan
menunjuk tiga daerah sebagai lokasi
persiapan latihan menjelang SEA
Games XXVI/2011. Para atlet yang juga
masuk Program Indonesia Emas (Prima)
akan menjalani pelatnas di Jakarta, Bojonegoro, dan Surabaya.
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP Perpani I Nyoman Budiana memutuskan menyebarkan atlet untuk
menciptakan persaingan.“Ini dilakukan
agar menciptakan persaingan di antara

ketiganya. Persaingan untuk bisa mencetak skor tertinggi,”katanya di gedung
KONI/KOI kemarin.
Meski bertempat di tiga lokasi berbeda, pemantauan terhadap perkembangan setiap atlet tidak akan menemui kendala. PP Perpani memiliki catatan harian dari tiap-tiap pemanah. Manajer tim
Fredy Rosadi akan memantau bersama
Prima.
Ada enam pelatih yang dipersiapkan.
“Mereka berasal dari Jawa Timur (3
orang), Jakarta (1), Jawa Tengah (1), dan
Lampung (1),” kata Nyoman. Adapun
jumlah atlet yang dipersiapkan sebanyak 30 orang. Mereka semua dijaring

melalui proses pemantauan yang berlangsung sejak 2009, baik pada junior
maupun senior.
Dari jumlah tersebut, Perpani kemudian akan melakukan seleksi pada April
dan Agustus mendatang. Jumlah pemanah akan berkurang menjadi 16 orang.
Mereka akan tampil dalam 10 nomor
pertandingan. Nomor-nomor itu adalah
recurve perorangan (putra/putri), recurve beregu (putra/putri), compound
perorangan (putra/putri), compound beregu (putra/putri), dan mix team dari
dua kategori itu.“Kami menargetkan setidaknya bisa meraih empat medali
emas,”ujar Nyoman. ● EZTHER LASTANIA
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James Memukau, Heat
Taklukkan Blazers
NBA
PORTLAND — LeBron James tampil gemilang membawa kemenangan Miami Heat atas Portland Trail Blazers 107-100 di
Arena Rose Garden. James membukukan catatan tertinggi 44
poin, 13 rebound, dan 6 assist untuk membawa kemenangan
tandang Heat 13 kali berturut-turut.
James membuat rekan satu timnya, Dwayne Wade, kagum.
“Melihat pertandingan seperti ini akan membuatmu sungguh
mengerti mengapa kita memutuskan untuk bisa bermain dalam satu tim,” kata Wade, yang juga menyumbangkan angka
besar, 34 poin dan 8 rebound.
Menurut Wade, pengalaman yang dilalui bersama James
memang sangat menyenangkan. “Saya mengidolakannya di
lapangan dan saya senang bisa mendapatkan pengalaman seperti ini bersamanya dalam seragam yang sama.”
Dengan kemenangan ini, Heat hanya butuh tiga kemenangan tandang lagi untuk menyamakan rekor yang pernah dibuat
oleh LA Lakers pada musim 1971/1972. Heat hampir saja kehilangan kesempatan setelah tertinggal 82-89 saat waktu hanya tersisa sekitar dua menit lagi sebelum peluit panjang.
Namun tampaknya James sangat mengerti mengatasi itu dan
membawa Heat memaksakan waktu tambahan lewat lemparan
tiga angka serta dua kali lemparan bebas.“Saya harus melakukan apa pun untuk bisa meraih kemenangan,”kata James.
Kemenangan Heat kali ini sekaligus menutup perjalanan
Blazers, yang sebelumnya delapan kali berturut-turut menang
di hadapan pendukungnya sendiri.
James memang bagaikan mendapatkan keperkasaan jika
bermain di Rose Garden. Meski sudah tertinggal di paruh
waktu kedua, James seperti menemukan cara untuk bisa
membawa pulang kemenangan dari sana.
Pelatih Heat, Erik Spoelstra, menyatakan kunci utama kemenangan adalah tidak menciptakan kepanikan.“Kita hanya
butuh untuk bisa memperbaiki sesuatu yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan dengan maksimal,”katanya.
Kemenangan tandang juga diraih oleh San Antonio Spurs
saat dijamu Minnesota Timberwolves. Spurs menang tipis 9491. LA Lakers masih tetap menjadi yang terkuat atas New
York Knicks dan menang 109-87. ● AP | REUTERS | EZTHER LASTANIA
IKLAN

