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SEKILAS GELANGGANG
Kantor Pusat BWF Tetap di Malaysia
FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) membantah isu sehubungan dengan rencana pemindahan kantor pusatnya ke negara lain.
Saat ini Kantor Pusat BWF berada di Kuala Lumpur, Malaysia.
Desas-desus yang beredar di media menyebutkan bahwa organisasi yang berdiri sejak 1934 tersebut telah mempertimbangkan
untuk memindahkan kantornya ke negara lain di Asia atau Eropa.
Namun, pihaknya menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.
“Kantor Pusat BWF tidak akan dipindahkan dari Malaysia,” ujar
Manajer Media dan Komunikasi BWF S Selvam dalam e-mail-nya
kepada Reuters, kemarin. Pihaknya, jelas Selvam, memang akan
berpindah ke gedung yang lebih besar. Alasannya, kegiatan BWF
semakin banyak sehingga gedung yang ditempati saat ini dianggap sudah tidak lagi mampu mendukung keseluruhan kegiatan
kerja organisasi tersebut. (Rtr/*/R-4)

Vettel Berharap Menang di Monza
PEMBALAP tim Red Bull Sebastian Vettel menaruh harapan besar pada ajang Grand
Prix di Sirkuit Monza, Italia,
26 September mendatang. Ia
bertekad bisa naik podium.
Pembalap Jerman 23 tahun itu
memang pernah menorehkan
REUTERS
prestasi dengan menyentuh
Sebastian Vettel
finis terdepan di Sirkuit Monza
Pembalap Jerman
pada 2008. Dengan prestasi itu,
Vettel optimistis berpeluang
untuk mengulang sukses pada ajang Grand Prix seri 15 tersebut.
Tak hanya Vettel, petinggi tim Red Bull Christian Horner mengungkapkan hal senada. Horner yakin Vettel bisa tampil cemerlang
dan menorehkan sebagaimana yang dilakukannya dua tahun lalu
di sirkuit yang sama. Alasan lain, Sirkuit Monza memiliki trek
lurus yang panjang. Karakter tersebut dinilainya bakal memberi
keuntungan bagi Vettel. (Rtr/*/R-4)

China Bidik Emas Asian Games
SETELAH tampil tidak meyakinkan pada kejuaraan dunia bola
basket di Turki dan hanya meraih satu kemenangan, pelatih
tim nasional basket China Bob Donewald mengatakan target
China berikutnya adalah juara Asian Games 2010 yang digelar
di Guangzhou, China, November mendatang. Kekalahan 67-78
dari tim Lithuania di babak 16 besar mengakhiri petualangan tim
China di kejuaraan dunia basket tersebut. Sebenarnya China cukup beruntung karena tetap lolos ke babak 16 besar meski hanya
mampu meraih satu kemenangan dari total enam pertandingan
yang mereka ikuti. Meski demikian, Donewald yang merupakan
mantan asisten pelatih klub basket NBA Cleveland Cavaliers itu
mengaku tetap puas dengan penampilan pemainnya. “Saya kira
pemain sudah tampil bagus dan sesuai dengan strategi yang telah
ditetapkan, tapi kami memang tidak bisa berbuat banyak,” kata
Donewald. Tanpa pemain bintang Yao Ming, China tidak bisa
mengimbangi Yunani, Turki, Rusia, dan Puerto Riko. (AP/R-4)

Nadal Maju ke Delapan Besar
Petenis unggulan pertama Rafael Nadal
melibas rekan senegaranya, Feliciano Lopez
dengan straight-set 6-3, 6-4, dan 6-4.
Deri Dahuri

I

MPIAN Rafael Nadal
menggapai gelar juara
Amerika Serikat (AS) Terbuka perdananya makin
mendekati kenyataan. Petenis
unggulan pertama asal Spanyol
itu belum menemui hambatan
di seri penutup grand slam itu
dan berhak melangkah ke babak delapan besar.
Pada babak keempat AS
Terbuka di New York, kemarin,
Nadal yang menjadi semifinalis dua kali itu menghentikan
langkah rekan sene garanya
yang menjadi unggulan ke-23,
Feliciano Lopez dengan skor 6-3, 6-4,
dan 6-4.
Dengan kemenangan yang ditorehkannya, petenis
yang dijuluki King of Clay itu
berharap bisa melengkapi gelar grand slam-nya di arena
Flushing Meadows. Pasalnya
dari empat ajang grand slam, ia
belum pernah merasakan gelar
AS Terbuka.
Pada laga di Stadium Arthur
Ashe, kemarin, Nadal memang
mampu menunjukkan kelasnya. Ia memenangi pertandingan straight-set dengan waktu
sekitar 2 jam lebih.
“Saya pikir saya bermain
dengan baik, tetapi saya tidak
bertanding melawan petenis
rangking tinggi,” ujar Rafa
seusai pertandingan.
Petenis lain yang mengikuti
jejak Rafa adalah rekan senegaranya yang jadi unggulan
kedelapan, Fernando Verdasco.
Verdasco maju ke delapan besar

setelah membungkam rekan
senegaranya yang jadi unggulan ke-10, David Ferrer 5-7,
6-7(8), 6-3, 6-3, dan 7-6(4).
Petenis unggulan ke-25 dari
Swiss Stanislas Wawrinka juga
memetik kemenangan setelah
mengalahkan petenis tuan
rumah Sam Querrey 7-6(9),
6-7(5), 7-5, 4-6, dan 6-4. Petenis
Rusia Mikhail Youzhny juga
berhak ke babak perempat
final dengan melibas petenis
Spanyol Tommy Robredo 7-5,
6-2, 4-6, dan 6-4.
Rok mini
Unggulan puncak dari Denmark Caroline Wozniacki kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan
soal kepiawaiannya mengayunkan
raket di lapangan.
Tetapi sorotan terhadap busana yang dikenakan
petenis berusia 20 tahun itu.
Banyak kalangan menilai
Wozniacki mencari sensasi
dengan mengenakan rok yang
terlalu pendek.
Saat beraksi di lapangan,
bagian paha petenis tampak
sangat terbuka. Dengan pakaian yang dikenakan, petenis
andalan Denmark itu memang
terlihat sangat seksi.
Pada jumpa pers, wartawan
juga menanyakan soal pakaian yang dikenakannya. “Saya
pikir ini menarik,” ucap Wozniacki. Ia menegaskan, dengan
rok mininya ternyata para
penggemarnya dari kaum
adam semakin banyak.
Sementara itu, pada sektor
putri, unggulan kedua dan
juara bertahan Kim Clijsters

REUTERS/KAVIN LAMARQUE

dari Belgia lolos ke babak
semifinal.
Pada perempat final, pemegang dua gelar AS Terbuka
itu melibas petenis Australia
Samantha Stosur 6-4, 5-7, dan
6-3.
Pemegang dua gelar AS Ter-

buka lain, Venus Williams dari
AS juga lolos ke semifinal setelah mengalahkan juara Prancis
Terbuka 2010 dan unggulan
keenam, Francesca Schiavone
7-6(5), 6-4. (Reuters/R-5)
deri@mediaindonesia.com

AKSI NADAL: Rafael Nadal
dari Spanyol mengayunkan
raket di antara kedua kakinya
saat mengembalikan bola
ke arah rekan senegaranya,
Feliciano Lopez, pada babak
keempat AS Terbuka di New
York, kemarin.

