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The Mavs Sapu Bersih Lakers
Hawks Samakan Kedudukan
Tersingkirnya
juara bertahan LA
Lakers di semifinal
wilayah berpotensi
melahirkan juara
baru di NBA
musim ini.
ACHMAD MAULANA

SETELAH vakum selama dua tahun, pereli nasional Subhan Aksa
yang juga juara nasional reli 2009 dan 2010, akan kembali ke pentas
reli internasional. Pereli berusia 24 tahun ini berencana mengikuti
seri FIA Pacific Cup 2011 yang digelar di Queensland, Australia,
pada 13-15 Mei nanti. Setelah itu, Subhan Aksa juga akan tampil
di seri berikutnya yang digelar di New Kaledonia bulan Juni, dan
seri pamungkas di Selandia Baru pada Juli mendatang.
“Menyenangkan bisa kembali menuai kesempatan tampil di
pentas internasional. Apalagi putaran Asia Pacific Rally Champhionship merupakan awal karier reli internasional saya,” ujar
Subhan Aksa kepada wartawan, kemarin.
“Dua tahun vakum di kejuaraan internasional untuk berkonsentrasi di kejuaraan nasional membuat persiapan saya memadai,”
imbuh Subhan Aksa yang didampingi navigatornya, Hadi Mboi,
yang tergabung dalam Bosowa Rally Ream. (Ton/R-4)

MESKI sempat diguyur hujan, Sirkuit Speed City GWK Jimbaran,
Bali, ternyata sangat bersahabat bagi sejumlah drifter yang membela
GT Radial Racing Team. Terbukti, tiga drifter GT Radial Drift Team
masuk empat besar. Adapun dua drifter muda mereka, Rio Saputro
(GT Radial P-Five TOP1 Team) dan Demas Agil (GT Radial Dem’s
Team) masing-masing tampil sebagai juara dan runner up pada gelaran ‘DriftBash Asia Challenge 2011’ yang berakhir Minggu (8/5)
malam. Rio juga menerima trofi juara kualifikasi dengan mencatat
poin tertinggi yakni 89,50.
Kejuaraan drifting pertama di Pulau Dewata ini diramaikan
para peserta asing dari Jepang, China, Malaysia, Thailand, dan
Singapura. “Saya bangga bisa mengalahkan drifter lokal maupun
asing. Ajang ini benar-benar bermanfaat untuk mempersiapkan
diri ke tingkat internasional,” ujar Rio. Sementara itu, General
Manager Marketing PT Gajah Tunggal Arijanto Notorahardjo berharap pihaknya bisa terus mendukung kegiatan tersebut sebagai
penyuplai ban yang bisa diandalkan. (*/R-4)
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KONTRAS: Para pemain Dallas Mavericks merayakan keberhasilan mereka seusai memastikan tiket ke final Wilayah Barat, kemarin.
Sebaliknya, pemain LA Lakers Steve Blake (kiri) tampak terpukul dengan kekalahan timnya. Mavericks maju ke final setelah menggulung
Lakers 4-0.
kembali meraih kejayaan, karena sejarah Lakers selalu bisa
bertahan,’’ lanjut pelatih berjuluk Zen Master tersebut.
Kepergian sang Zen Master ini
tentu saja sangat memukul para
pemain Lakers, terutama sang
mega bintang Kobe Bryant.
Pasalnya, mereka merasa seperti memberi kado perpisahan
yang pahit buat sang pelatih.
‘’Saya tumbuh bersamanya.
Apa yang saya lakukan dan
pikir, baik itu mengenai basket
atau bukan, banyak yang berasal dari dia. Sulit bagi saya
saat ini untuk memikirkan
bagaimana nasib kami tahun
depan tanpa dia,’’ tutur Bryant
yang telah 5 kali merebut cincin

Ada banyak
hal yang bisa
dipetik dari klub basket
ketika bertanding. Ini
menyangkut personalitas,
spiritual, psikologis, dan
emosi. Inilah tantangan
besar yang kami hadapi
tahun ini.’’
Phil Jackson
Pelatih LA Lakers

juara selama diasuh Jackson, 3
di antaranya saat dia masih berduet dengan Shaquile O’Neal.
Dalam duel di American
Airlines Center, Dallas, tersebut Jason Terry menjadi motor
kemenangan the Mavs dengan
mencetak 32 poin dan 4 assist.
JJ Barea dan Peja Stojakovic
berturut-turut menambah dengan 22 dan 21 poin. Adapun
Dirk Nowitzki mengemas 17
poin.
‘’Bagaimanapun Lakers adalah juara bertahan. Tentu sangat
menyenangkan bisa mengalahkan mereka,’’ ujar Nowitzki
mengomentari keberhasilan
pertama timnya maju ke final
wilayah sejak 2006.

Hawks melawan
Dari semifinal Wilayah Timur, Atlanta Hawks berhasil menyamakan kedudukan
menjadi 2-2 dengan Chicago
Bulls. Kesuksesan itu didapat
Hawks seusai menundukkan
tim berlambang kepala banteng
itu 100-88 di laga keempat,
kemarin.
Trio Hawks, yakni Joe Johnson, Josh Smith, dan Al Horford, bermain kompak dan
masing-masing mencetak 24,
23, dan 20 poin. Smith juga
tampil dominan dengan merebut 16 rebound. (AP/Rtr/R-2)
maulana
@mediaindonesia.com

Pegolf Senior Mulai Unjuk Kemampuan
KEJUTAN sempat mewarnai
ajang Raharja SK T&E System
Golf Tournament 2011 di Bandung Giri Gahana Golf Course,
Bandung, Jawa Barat, kemarin.
Itu terjadi setelah beberapa
pemain papan tengah seperti
Dana Mahmud dan Zulharmen
Tabusalla, yang bermain satu
pairing, berhasil tampil baik
dengan skor 71(-1) atau satu
pukulan di bawah par dan berada di posisi ties 7.
Selain itu, ada juga Ade Sebul
(Jawa Barat), Adi Prasetya (Jatim), dan Indra Hermawan.
Adapun Andik Mauludin, pe-

Subhan ke Pacific Rally Australia

Tim GT Radial Kuasai Podium

N

ASIB sial benarbe nar menaungi
Los Angeles Lakers
musim ini. Alihalih merebut gelar ketiganya
secara beruntun (three peat),
Kobe Bryant dan kawan-kawan
justru harus menelan kenyataan
pahit, tersingkir di semifinal
Wilayah Barat.
Lebih menyakitkan lagi, tim
juara NBA 16 kali itu benarbenar dibuat tak berdaya oleh
Dallas Mavericks. Betapa tidak,
dari empat kali pertemuan,
sang juara bertahan itu tidak
pernah sekalipun memetik kemenangan.
Bahkan di game keempat kemarin, Lakers menjadi bulanbulan the Mavs, julukan Mavericks. Mereka kalah dengan
skor cukup telak, 86-122.
Boleh dibilang, inilah pencapaian terburuk Lakers setelah
tiga musim sebelumnya selalu
masuk ke grand final. Mereka
juga menjadi juara bertahan
kedua yang tersingkir dengan
tanpa memetik kemenangan
sekalipun di babak play-off setelah Houston Rockets pada
1996 silam.
Ironisnya, musim ini hampir
pasti menjadi musim terakhir
Phil Jackson, 65 bersama Lakers.
Pelatih legendaris yang telah
mengoleksi 11 cincin juara NBA
(6 bersama Chicago Bulls dan
5 bersama Lakers) itu menurut
rencana bakal pensiun pada
akhir musim ini.
‘’Ada banyak hal yang bisa
dipetik dari klub basket ketika
bertanding. Ini menyangkut
personalitas, spiritual, psikologis, dan emosi. Inilah tantangan
besar yang kami hadapi tahun
ini,’’ tutur Jackson.
‘’Kami semua tahu mereka
(Lakers) akan bisa bangkit dan

SEKILAS GELANGGANG

main nomor satu Order Of Merit
2010, berada di posisi 12 dengan
skor 72.
Tee off untuk siang hari dimulai pada pukul 11.20 WIB, dan
pada sesi pertandingan siang
yang menarik ada pada grup 34
yang disebut sebagai Champion
Flight karena diisi pemain yang
selalu berada di papan atas Order Of Merit PGPI Tour.
Grup itu diisi Maan Nasim,
andalan dari PT Raharja Sinergi Komunikasi dan peringkat
ke-3 dari Order of Merit PGPI
Tour 2011, Burhan Bora yang
pekan lalu menjuarai Camry

ANTARA

Burhan Bora
Pemain golf Indonesia
Invitational 2011, dan terakhir
adalah Rory Hie urutan pertama klasemen sementara Order
Of Merit PGPI Tour 2011.
Burhan Bora pada hole 18 ber-

hasil membuat eagle pada saat
pukulan chip in dan membuat
skor 68 atau empat di bawah
par, dan menjadi pimpinan
klasemen sementara bersama
Maan Nasim dan Nasin Surachman dengan skor yang sama.
Sementara Sarmilih berada di
posisi 4 dengan tiga di bawah
par 69, dan Rory Hie berada
di ties 5 dengan skor 70 atau
dua di bawah par bersama
seorang anggota Paskhas TNIAU Sandro Bernard.
“Kami selalu memberi komitmen yang tinggi terhadap dunia golf, khususnya untuk para

pegolf profesional. Karena itu,
Raharja SK T&E System Golf
Tournament 2011 adalah kejuaraan tahunan,” kata Ketua
Panitia Pelaksana Hari Bagus.
Kejuaraan tahun ini akan
sedikit beda dengan tahun lalu.
Total hadiah naik dari Rp300
juta menjadi Rp400 juta. Kemudian akan ada pertandingan
tambahan pada hari ketiga dan
keempat untuk para pegolf
senior. Lapangan Bandung Giri
Gahana Golf Course cukup
baik. Di sana juga ada kontur
yang naik dan turun karena
berlokasi di bukit. (*/R-2)

HEGEMONI Rafael Nadal seba- dia. Di luar dugaan dia amat
gai penguasa lapangan tanah tangguh pada awal musim ini,”
liat ternoda sudah. Petenis puji Nadal terhadap permainan
Spanyol itu harus bekerja keras Djokovic yang menghabiskan
kembali jika ingin gelar King of waktu 2 jam 17 menit. Entah
Clay yang disandangnya tetap ada apa dengan Nadal dalam
bersemayam tenang di pun- laga tersebut. Djokovic sendiri
membuat 26 unforced error.
daknya.
Rekor Djokovic pada awal
Petenis nomor dua dunia Novak Djokovic-lah yang meng- musim ini menjadi yang terbaik
ancam hegemoni Nadal untuk sejak catatan John McEnroe paturnamen tanah liat lainnya, da 1984 ketika membuat rekor
termasuk Prancis Terbuka yang 42-0. Ia menderita kekalahan
bakal dimulai 22 Mei menda- terakhir atas Roger Federer di
semifinal Tur Dunia di London
tang di Roland Garros.
Kemarin di Madrid, Spanyol, pada 27 November 2010.
“Tidak banyak yang bisa
petenis Serbia itu memastikan
gelar Madrid Masters dengan saya lakukan kecuali bersiap
mempermalukan Nadal di de- untuk kembali menghadapi
pan pendukungnya melalui dia nanti,” tegas Nadal dengan
skor 7-5, 6-4. Itu kemenangan nada penuh optimisme.
Kini, Nadal berha rap bisa
ke-34 Djokovic pada musim
2011 dan menjadi yang pertama membalas dendam kekalahanbuat dia dengan menundukkan nya itu di Roma Masters yang
berlangsung pekan
Nadal di lapangan tanah liat
ini.
dalam dua tahun terakhir. NaTurnamen termun, itu menjadi kemenangan
sebut termasuk
ketiga Djokovic atas Nadal
pemanasan menjepada 2011 setelah Indian Wells
lang seri grand slam
dan Miami Masters.
Prancis Terbuka.
Mengalahkan Nadal
Sementara
di tanah
itu, di ba giliat, buat
an putri,
petenis
unggulan
m a n a
ke-16 Petra
pun, nyaKvitova
ris sebuah
(Rep Ceko)
mimpi.
berhasil
Apa lagi di
tampil seMadrid itu dia
bagai juara
juara bertahan.
di Madrid
Untuk Pran cis
Masters seTerbuka, Nadal tertelah memakhir kali kalah pada
bungkam
putaran keempat dari
unggulan
Robin Soderling pada
keempat
Mei 2009.
Vic toria Aza“Saya berharap ada
REUTERS/SERGIO PEREZ
renka (Belakeberuntungan lain seterus) 7-6(3), 6-4.
lah ini. Saya harus bekerja Rafael Nadal
(Rtr/Eko/R-4)
keras untuk mengalahkan Petenis Spanyol

