INTERNATIONAL MEDIA, SELASA 8 MARET 2022

10 Sportnews

Tren Positif Barcelona Berlanjut
ELCHE (IM) - Barcelona menang atas Elche 2-1
dalam lanjutan Liga Spanyol.
Duo supersub, Ferran Torres
dan Memphis Depay menjadi
penentu kemenangan skuad
asuhan Xavi Hernandez.
Dalam laga di Estadio Martinez Valero, Minggu (6/3)
malam WIB itu, Elche unggul lebih dulu di menit ke-44
lewat tembakan Fidel Chaves.
Namun Barcelona bangkit di
babak kedua dan membalikkan
keadaan lewat gol dari Torres
(60’) dan penalti Depay (84’).
Kemenangan ini membuat
Barcelona naik ke urutan ketiga
dengan 48 poin dari 26 laga.
Sedangkan Elche ada di urutan
14 dengan 29 poin dari 27 laga.
Barcelona berlari kencang
sejak di bawah komando pelatih Xavi. Kini mereka terus
membayangi Sevilla di peringkat
kedua dengan selisih tujuh poin.
Walau cukup berat buat mereka
kejar selisih minus 15 poin dari
Real Madrid di posisi puncak.
Dari 14 laga di Liga Spanyol
yang sudah dilewati, Xavi membawa Barca menang sembilan
kali, seri empat kali, dan kalah
cuma sekali. Ia mengaku, dirinya hanya terus fokus
untuk membawa
Barcelona meraih
kemenangan. Tiap
lag a, Xavi meminta pemainnya
untuk berjuang
sampai akhir dan
rela menderita.
“Seperti di
laga lawan Elche

ini, para pemain harus menderita. Lawan bermain bagus, terutama kiper mereka yang tampil
tangguh. Namun kami harus
fokus menjalankan strategi. Para
pemain bermain lebih intens di
babak kedua walau harus menderita dan kami keluar sebagai
pemenang,” kata Xavi dilansir
dari Marca.
Untuk diketahui, jalur Barcelona mendapat tiket Liga
Champions musim depan ada
dua cara. Selain dari hasil klasemen akhir Liga Spanyol musim
ini (peringkat 1 sampai 4),
Barcelona juga bisa lolos ke
Liga Champions musim depan
jika berhasil menjadi juara Liga
Eropa 2021-2022.
Namun, perjuangan mereka
di kompetisi kasta kedua antar
benua Eropa itu masih panjang.
Ferran Torres dan kolega wajib
menang di babak 16 besar. Mereka akan melakoni laga kontra wakil Turki,
Galatasaray
tengah pekan
ini. vdp
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Inter Usung Misi Berat di Anfield
MILAN (IM) – Inter Milan
mengusung misi berat saat menghadapi Liverpool pada leg kedua
babak 16 besar Liga Champions
yang berlangsung di Anfield,
Rabu (9/3) dinihari WIB. Inter
butuh kemenangan minimal 3-0
apabila mau lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya pada laga pertama di kandang sendiri beberapa
waktu lalu, Hakan Calhanoglu
dan kawan-kawan tumbang dua
gol tanpa balas.
Jelang laga tersebut, Inter
Milan meraih kemenangan penting atas Salernitana di Liga Italia, di Giuseppe Meazza, Sabtu
(5/3) dini hari WIB dengan
skor telak 5-0. Itu artinya Inter
memutus tren negatifnya. Sebelum menghadapi Salernitana,
Inter tidak menang dalam lima
pertandingan terakhir di semua
kompetisi.
“Kami tahu tidak akan mudah untuk membalikkan keadaan, tapi kami menginginkan
penampilan terbaik. Motivasi
tidak kurang, kami ke Anfield,
ini Liga Champions dan kami
tidak boleh lupa apa
yang kami lakukan
di paruh pertama
musim ini.
Ini skuad
yang sama,
kami main
sangat
bagus di
leg pertama melawan Liverpool dan akan
menurunkan 11
pemain terbaik,”
kata asisten pelatih,

Massimiliano Farris kepada Sky
Sport Italia.
Tantangan jelas tidak mudah buat Inter. Terlebih, Liverpool amat perkasa di Anfield
sejak awal musim ini tanpa bisa
dikalahkan tamu-tamunya di
semua kompetisi. Di laga terbaru, mereka mengalahkan West
Ham United di Anfield, Minggu
(6/3) dinihari WIB, walau dengan susah payah. Adalah Sadio
Mane, yang menjadi pahlawan
Liverpool di laga itu.
Laga nanti dipastikan berjalan seru, karena Inter bertekad
membalikkan keadaan, sementara Liverpool tidak ingin membuang begitu saja kemenangan di San Siro lalu. Kedua
tim dipastikan menurunkan
skuad terbaik. Di laga lain,
Bayern Munich akan
berhadapan dengan
RB Salzburg. Di leg
pertama, kedua tim
bermain imbang
1-1. Maka kedua
tim punya peluang
yang sama untuk
lolos. vit
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Selebrasi Kevin
de Bruyne (kiri)
dan rekannya usai
melesatkan gol ke
gawang Manchester United.

City Bantai MU di Laga Derby
“Kami sedang berusaha memenangi Premier
League dengan 10 pertandingan sisa. Kami
harus merebut hampir seluruh angka untuk
menjadi juaranya,” kata Pep Guardioala.
MANCHESTER (IM)
- Manchester City memenangi
Derby Manchester jilid kedua
musim ini. Bertanding di Stadion Etihad, Minggu (6/3)
malam WIB, The Citizen
menang 4-1.
Kevin de Bruyne membuka keunggulan tim tuan
rumah saat pertandingan baru
berlangsung lima menit. Setan
Merah sempat menyamakan
kedudukan melalui Jadon Sancho pada 17 menit kemudian.
Meski begitu, City tidak terhentikan setelahnya dengan
mencetak tiga gol tambahan
dari De Bruyne dan dua gol
Riyad Mahrez.
Manajer Pep Guardiola
pun tak ragu memberikan
pujian pada anak buahnya.
Menur utnya, penampilan
timnya pada 45 menit kedua
merupakan salah satu yang
terbaik dalam beberapa tahun
terakhir. “Babak kedua adalah
salah satu level permainan

tertinggi yang kami mainkan
selama bertahun-tahun,” kata
Guardiola dilansir dari 90min.
Pelatih asal Spanyol itu
mengakui timnya keteteran
menghadapi strategi agresif
yang diterapan manajer Man
United, Ralf Rangnick, di
paruh pertama. Menurutnya,
sang rival bebuyutan mampu
memberikan tekanan kendati
tampil tanpa sang megabintang, Cristiano Ronaldo.
“Kami tidak tahu bagaimana kami akan bertahan, 4-24 sangat agresif dari Ralf,
tanpa Cristiano mereka bisa
melakukannya. Mereka sangat
agresif dan kami berjuang
untuk membangun serang.
Saya akan mengatakan di babak pertama kami memiliki
lebih banyak peluang dalam
serangan balik daripada penguasaan bola. Ketika kami
berada di wilayah mereka, kami
bermain sangat bagus di babak
pertama,” ujarnya.

Liga Inggris 2021/2022
tinggal menyisakan 10 pertandingan. Guardiola memperingatkan timnya agar menjaga konsistensi di sisa musim
karena kalau tidak Liverpool
akan siap menyalip.
“Kami sedang berusaha
memenangi Premier League dengan 10 pertandingan sisa. Kami
harus merebut hampir seluruh
angka untuk menjadi juaranya.
Saya punya firasat bahwa banyak
hal yang akan terjadi sampai akhir
musim. Pertandingan-pertandingan ketat akan terjadi. Kami
memang unggul enam poin (atas
Liverpool) tapi ini keunggulan
palsu karena mereka memiliki
satu pertandingan sisa. Impian
saya adalah tetap berada di posisi
ini sampai akhir (musim),” kata
mantan pelatih Barcelona dan
Bayern Munich itu.
Gelandang City Kevin de
Bruyne mengatakan, timnya
sepenuhnya layak memenangi
laga itu. Statistik permainan
semakin menegaskan dominasi
City karena memiliki penguasaan bola yang hampir mencapai
70% dan melepaskan 24 percobaan (10 on target), sedangkan
MU cuma lima kali melakukan
percobaan (2 on target).
“Saya rasa Man United
bermain secara berbeda dari

AC Milan Raih Kemenangan Penting
NAPLES (IM) - AC
Milan meraih kemenangan
penting pada pekan ke-28 Liga
Italia musim ini. Bertandang
ke markas Napoli, Stadion
Diego Armando Maradona,
Senin (7/3) dinihari WIB, Rossoneri memetik tiga poin lewat
gol tunggal Olivier Giroud di
menit ke-49.
Milan pun berhasil mengunci posisi puncak klasemen
lagi, unggul dua angka dari
Inter di posisi kedua. Hasil ini
juga menegaskan kehebatan
Milan saat bertemu tim-tim
rival musim ini, khususnya di
klasemen tujuh besar.
Dari 10 laga yang sudah
dilalui sejak awal musim, Milan meraih enam kemenangan atas rival-rivalnya termasuk saat mengalahkan Inter
Milan 2-1 awal bulan lalu.
Sisanya ada tiga seri dan
satu kekalahan saat takluk 0-1
dari Napoli pada laga kandang
Desember lalu. Performa
mantap Milan menghadapi
sesama tim besar ini kadang
berbanding terbalik saat bertemu tim-tim papan bawah.
Belakangan ini Milan

malah kesulitan menang
menghadapi tim di klasemen
tujuh terbawah. Dimulai awal
Desember 2021, saat seri 1-1
menghadapi Udinese, lalu kalah 1-2 dari Spezia, dan sempat
menang 1-0 atas Sampdoria
sebelum diimbangi Salernitana
dan Udinese dengan
skor 1-1.
“Kami harus memperbaiki secepatnya kondisi
ini, khususnya
karena kami
ting gal menyisakan sedikit laga
head-to-head yakni
menghadapi
Atalanta
dan Lazio.
Saya tidak ingin
mengikuti
sertakan
Spezia dalam
rangkaian hasil
buruk itu, karena
seharusnya kami
tidak kalah. Tapi
memang kami tidak bisa mendo-

minasi laga seperti seharusnya,” ujar pelatih AC Milan
Stefano Pioli di Football
Italia.
Khusus bagi Olivier Giroud, dia kembali membuktikan ketajamannya di lagalaga besar AC Milan. Pada
5 Februari lalu, Giroud yang
menginspirasi comeback
Milan saat mengalahkan
Inter Milan 2-1. Ia kini jadi
top scorer Milan di Serie
A bareng Rafael Leao
dan Zlatan Ibrahimovic
dengan delapan gol. vit
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pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka mencoba
menekan kami dan tampil bagus di babak pertama. Kami
mendapatkan lebih banyak kesulitan untuk mendapatkan bola
tapi di babak kedua kami menciptakan lebih banyak peluang.
Di laga ini kami bermain dengan
sangat bagus dan kami pantas
mendapatkan tiga poin,” ucap
De Bruyne kepada Sky Sports.
Persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris antara
City dan Liverpool dipastikan
berjalan ketat. “Ini cuma tentang memenangi satu demi
satu pertandingan. Mereka
(Liverpool) menang sebelum
laga kami ini, tapi kami merespons dengan cara yang tepat.
Terkadang kami memang tidak
selalu menang, tapi kami selalu bermain dengan cara yang
benar dan kami akan berjuang
sampai akhir musim,” tegas
De Bruyne.
Di pihak MU, perhatian
tentu tertuju pada absennya
Ronaldo. Bahkan ada rumor
bahwa dirinya menolak bertanding. Ralf Rangnick pun memberi
penjelasan bahwa sang pemain
mengalami cedera.
“Saya harus percaya departemen medis. Dokter kami
datang menemui saya pada Ju-

mat pagi, sebelum latihan, dan
memberi tahu saya, Cristiano
tidak dapat berlatih dengan
masalah fleksor pinggul yang
dideritanya. Hal yang sama
juga terjadi sehari berselang.
Itulah mengapa dia tidak bisa
menjadi bagian dari skuad,”
kata Rangnick, seperti dilansir
Sky Sports.
Terkait kekalahan timnya,
ia mengakui kehebatan tim lawan. “Ini laga yang sangat sulit,
melawan salah satu tim terbaik
di dunia. Bagi kami sudah jelas,
apabila ingin menang, kami
harus rajin berlari. Anda harus
dalam mode menyerang dan
kami melakukan itu di babak
pertama. Namun kami kesulitan ketika mereka mencetak
gol ketiga. Kini kami butuh
waktu lagi untuk memangkas
jarak (dengan tim papan atas),”
ujarnya.
Dengan hasil ini Man City
masih kokoh memuncaki klasemen sementara Liga Inggris
dengan memperoleh 69 poin
dari 28 pertandingan, unggul
enam poin dari Liverpool di
bawahnya yang baru memainkan
27 pertandingan. Sementara itu
MU keluar dari empat besar
dengan menempati peringkat
kelima usai mengoleksi 47 poin
dari 28 laga. vit

Arsenal Kembali Masuk 4 Besar
LONDON (IM) - Arsenal berhasil mengatasi perlawanan sengit dari tuan rumah
Watford dalam laga lanjutan
Liga Inggris. Bertanding di
Vicarage Road, Minggu (6/3)
malam WIB, The Gunners
menang tipis 3-2.
Tim tamu unggul lebih dulu
lewat Martin Odegaard pada
menit ke-5. The Hornets bisa
menyamakan kedudukan dari
gol indah Juan “Cucho” Hernandez pada menit ke-11 lewat
sepakan salto. Arsenal bisa menutup babak pertama dengan
keunggulan 2-1 dari gol Bukayo
Saka pada menit ke-30.
Pada babak kedua, Meriam
London memperlebar keunggulan lewat Gabriel Martinelli
di menit ke-52. Watford kemudian menggempur lini pertahanan Arsenal. Namun, usaha
mereka hanya berbuah satu
gol dari Moussa Sissoko di
menit ke-86.
Inisiatif manajer Arsenal Mikel Arteta mengambil
bola out berperan dalam kemenangan timnya. Tindakannya
tersebut menjadi awal dari gol
ketiga Arsenal. Saat itu Arteta
meninggalkan bangku cadangan
lalu dengan cepat mengambil

bola out kepada Saka. Manajer
asal Spanyol ini melakukan hal
tersebut kala para pemain Watford tampak terlambat untuk
turun dalam transisi bertahan.
Saka yang menerima bola
dari Arteta melakukan lemparan ke Cedric Soares. Meriam London lalu melakukan
serangan kilat. Soares yang
bergerak dari sisi kanan memberi umpan Odegaard yang
berdiri di depan kotak penalti untuk menyodorkannya
ke Alexandre Lacazette. Lacazette memantulkan bola yang
disambut tembakan kencang
Martinelli yang berbuah gol.
“Saya melihat bola di sana
dan melihat peluang untuk
mengambil keuntungan. Saya
tidak tahu apakah saya seharusnya melakukannya tapi
begitulah cara saya menjalani
pertandingan dan saya tidak
bisa menahan diri,” ujar Arteta
dikutip dari BBC.
Kemenangan atas Watford
membuat Arsenal kembali ke
empat besar. Pasukan Arteta
mengumpulkan 48 angka unggul
satu poin
dari
Manchester United
di posisi
kelim a .
vdp

GABRIEL MARTINELLI
Pemain Arsenal

