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Celtics dan Heat
Bersatu untuk All-Star
"Untuk satu kali ini saja kami
akan bekerja sama," kata
LeBron James.
LOS ANGELES –– Boston Celtics dan Miami

Heat tampaknya bakal menyingkirkan
persaingan mereka sejenak menjelang
laga NBA All-Star pada Senin atau
Minggu malam ini waktu setempat. Para
pemain bintang dari kedua tim itu sangat diharapkan bisa bekerja sama untuk
meruntuhkan pesta Kobe Bryant dan
rekan-rekannya dari tim Barat.
"Kami pasti akan berseteru lagi setelah pertandingan (All-Star) ini, tapi
untuk satu kali ini saja kami akan bekerja sama buat bisa meraih kemenangan," kata salah satu bintang Miami
Heat, LeBron James.
Gabungan kedua tim menghasilkan
tujuh pemain terbaik pada tim Timur
untuk berlaga di pertarungan para bintang di Staples Center Arena nanti.
"Saya sangat yakin para pemain bintang
akan bermain gemilang pada hari
Minggu nanti," kata pemain forward
New York Knicks, Amare Stoudemire.
Memang inilah pesta sebenarnya,
ketika para pemain superstar yang biasa
berjuang untuk tim mereka, terutama
dari Boston, Miami, dan Los Angeles.
Setidaknya, di mata rekan James,
Dwayne Wade, kehadiran dia bersama
semua pengisi tim Timur lainnya untuk
bertarung melawan tim Barat memang
hanyalah buat bersenang-senang. "Di
sinilah Hollywood berada dan terasa
sangat menyenangkan bahwa semua
menjadikan pertandingan ini spesial,"
katanya.
Pesta itu tampaknya akan menjadi
sebuah pesta eksklusif di ruang ganti
tim Timur. Ada The Big Three Wade,
James, dan Chris Bosh yang bersatu
dengan para pemain Celtics, Paul Pierce,
Kevin Garnett, Ray Allen, dan Rajon

Rondo. Mereka bergabung dengan
pemain dari empat tim lainnya.
Dari semua pemain yang dipanggil,
hanya forward Orlando Magic, Dwight
Howard, yang tidak memiliki rekan satu
tim. Pelatih tim Timur, Doc Rivers,
menyatakan simpatinya yang cukup
besar kepada Howard. "Semua orang
memiliki rekan satu tim kecuali dia.
Saya menjadi merasa tidak enak," kata
Rivers. Berbicara masalah strategi,
Rivers pun sudah menyiapkan agar
James bisa bekerja sama dengan pemain
yang biasa menjadi lawannya dari
Celtics.
Sementara itu, pelatih tim Barat,
Gregg Popovich, sangat menyadari siapa
orang yang bisa sangat diandalkan
untuk timnya. Pemain itu tak lain adalah Bryant, yang sudah 13 kali berturutturut bermain di All-Star. Bahkan
pemain Lakers itu akan menjadi atlet
pertama yang memberikan cap tangan
dan kaki di Grauman's Chinese Theatre
pada Minggu ini. "Rasanya semua berlalu begitu cepat," kata Bryant.
Bryant merasa waktu cepat sekali
berlalu. "Sepertinya baru kemarin saya
bermain untuk pertama kalinya. Tapi,
bagaimanapun, pertandingan All-Star
akan sangat menyenangkan, apalagi
saat bisa menjadi tuan rumah," kata
pemain yang juga pernah merasakan
asyiknya menjadi tuan rumah pada 2004
itu.
Keberadaan Bryant dalam tim juga
semakin diperkuat oleh kehadiran Blake
Griffin dari LA Clippers. Setidaknya
semangat itu ditunjukkannya dengan
berpartisipasi dalam pertandingan
rookie-sophomore All-Star serta slam
dunk contest, yang berlangsung dua
hari berturut-turut sebelum pertandingan All-Star. "Mungkin saja hal seperti
ini tidak akan terjadi lagi, jadi saya
harus bisa memanfaatkannya," katanya.
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Los Angeles Lakers

Al-Ain
Hancurkan
Sriwijaya
FC 4-0

PALEMBANG –– Kesebelasan Al-Ain (Uni Emirat Arab)
berhasil mengalahkan tuan rumah Sriwijaya Football
Club pada babak penyisihan Liga Champions Asia di
Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang,
Sumatera Selatan, kemarin. Sriwijaya kalah dengan
skor 4-0.

Andres Nocioni

Philadelphia 76ers

Skuad All-Star NBA 2011
Barat:
Kobe Bryant (Lakers)
Chris Paul (Hornets)
Kevin Durant (Thunder)
Carmelo Anthony (Nuggets)
Yao Ming (Rockets)
Tim Duncan (Spurs)
Pau Gasol (Lakers)
Manu Ginobili (Spurs)
Blake Griffin (Clippers)
Dirk Nowitzki (Mavericks)
Russell Westbrook (Thunder)
Deron Williams (Jazz)

Timur:
Derrick Rose (Bulls)
Dwyane Wade (Heat)
LeBron James (Heat)
Amar'e Stoudemire (Knicks)
Dwight Howard (Magic)
Ray Allen (Celtics)
Chris Bosh (Heat)
Kevin Garnett (Celtics)
Al Horford (Hawks)
Joe Johnson (Hawks)
Paul Pierce (Celtics)
Rajon Rondo (Celtics

Kesebelasan tuan rumah, yang diperkuat Keith
Kayamba Gumbs, kewalahan menghadapi tim lawan
yang dilatih Alexadre T. Gallo itu. Kendati sejak awal
berusaha mengimbangi permainan lawan, para
pemain Sriwijaya tampak kelelahan secara fisik.
Akibatnya, gempuran demi gempuran pemain
lawan berhasil menjebol gawang Sriwijaya FC (SFC),
yang dijaga Ferry Rotinsulu. Dua gol Al-Ain diciptakan pada babak pertama dan dua gol lagi pada babak
kedua.
Gol pertama Al-Ain tercipta melalui tendangan
Omar Abdulrahman pada menit ke-12. Adapun gol
kedua Al-Ain diciptakan oleh Elias R. (45) melalui
tendangan penalti karena penjaga gawang Sriwijaya
dianggap wasit melanggar pemain depan lawan di
depan gawangnya. Sementara itu, gol ketiga dicetak
oleh Omar Abdulrahim pada menit ke-49. Al-Ain
makin membabi-buta dan mencetak gol keempat
lewat Elias pada menit ke-53.
Kekalahan ini membuat peluang SFC ke babak lanjutan Liga Champions Asia gagal kendati dalam laga
sebelumnya menang atas Muangthong United Thailand
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dalam drama adu penalti.
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