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Tottenham Fokus Bidik Empat Besar
LONDON (IM) - Tot- memberikan yang terbaik,
tenham Hotspur tampil ga- membuat fans kami senang.
rang saat menjamu Newcastle Fans kami tentu akan menikUnited. Berlaga di Tottenham mati permainan tim seperti
Hotspur Stadium, Minggu ini, mencetak banyak gol. Jan(3/4) malam WIB, Newcastle gan ada penyesalan di akhir
memimpin duluan lewat Fa- musim. Jika kami memberikan
bian Schar di babak pertama se- segalanya, maka kita lihat kami
belum disamakan Ben Davies. bisa finis di posisi berapa,” ujar
Memasuk babak kedua, Conte kepada BBC Sport.
Tottenham mengamuk untuk
Menurut catatan Opta,
mencetak empat gol masing- Tottenham jadi tim ketiga
masing dari Matt Doherty, dengan jumlah poin terbanyak
Son Heung-min, Emerson di Premier League, yakni 39
Royal dan Steven Bergwijn. poin, sejak Conte menangani
Tambahan tiga poin mem- tim itu. Hanya Liverpool dan
buat Tottenham mengum- Manchester City yang pupulkan 54 poin dari 30 laga.
nya lebih banyak,
Tottenham Hotspur terus
yakni 50 poin.
menjaga persaingan finis empat
“Sangat sulit unbesar dengan Arsenal. Manatuk bisa bertahan
jer The Lilywhites Anlama dalam
tonio Conte ingin
perburuan
menikmati sebisa
tiket ke
mungkin hingga
Liga
akhir musim.
ChaMATT DOHERTY
Kedatanm Pemain Tottenham Hotspur
gan Conte mepions
mang sudah mengubah
di liga
per untungan Tottenini. Kaham yang sempat anjlok
m i
bareng Nuno Espirito
ingin
Santo. Pelan tapi pasti, Totberada
tenham mulai merangkak naik
d i
sana
ke papan klasemen.
sampai akhir
Namun Conte memilih
musim. Kami hafokus membawa Tottenham
rus terus bermain
meraih kemenangan sebanyak
dengan cara ini lewat
mungkin di sisa musim ini.
intensitas tinggi, akur“Kami tahu bahwa kami punya
asi. Tim saya berkemdelapan final. Arsenal punya
bang di banyak askeuntungan. Kami harus tetap
pek,” ujar Conte.
berada dalam persaingan dan
vit

Inter Milan Raih Kemenangan Penting
TURIN (IM) - Inter
berhasil mengalahkan Juventus 1-0 di Allianz Stadium
pada laga lanjutan Liga Italia,
Senin (4/4) dinihari WIB. Gol
tunggal tim tamu lahir dari
penalti Hakan Calhanoglu
pada menit ke-45+5.
Inter mengumpulkan nilai 63
di klasemen sementara, masih
tertinggal dari AC Milan dan Napoli yang sama-sama mengumpulkan 66 poin. Tapi, kemenangan atas Juventus diharapkan jadi
titik balik Nerazzurri.
Inter yang berstatus juara
musim dingin menelan hasil
mengecewakan di awal tahun 2022 ini. Dari awalnya
memimpin jauh di puncak
klasemen Serie A, Inter malah
terlempar ke urutan ketiga
dan berselisih jauh dari Milan
dan Napoli.
Di saat kedua rivalnya
tampil oke, Inter justru menurun dengan hanya mengoleksi
tujuh poin dari tujuh pertandingan terakhirnya. Maka dari
itu laga menghadapi Juventus
harus dimenangi.
Saat peluit panjang berbunyi, para pemain Inter
dan
pelatih Simone Inzag h i
m e r ay akannya
dengan suka
c i t a .
Maklum. kemenangan ini
sangat penting untuk mem-

bangkitkan moral para pemain, terlebih didapat atas
rival mereka.
“Ini langkah penting untuk kami. Kami mengejar
Milan dan Napoli, kami tahu
bahwa kami kerap kehilangan
poin belakangan ini. Tapi,
kami mencoba untuk bangkit
di sisa delapan laga. Saya tidak
merasakan tekanan, karena
jujur, kami tampil lebih baik
ketimbang yang saya perkirakan di fase saat ini, terkait
hasil, performa dan trofi,”
ujar Inzaghi kepada DAZN.
Hakan Calhanoglu mengaku gembira dengan kemenangan ini. Namun ia
mengaku timnya harus tampil
lebih baik lagi. “Mengalahkan
Juventus sangat penting. Tapi
masih ada AC Milan dan Napoli di atas kami. Tidak ada
cara lain, kami harus
tampil dengan
performa terbaik di lagalaga selanjutnya,” kata Calhanoglu di situs
klub.
vdp

HAKAN CALHANOGLU
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Pemain Manchester City

City Lakoni Laga Berat Kontra Atletico
Laga kontra Atletico Madrid bisa menjadi
ajang pembuktian bagi kualitas Pep Guardiola. Kedatangan tim tamu yang lebih
berpengalaman di pentas Eropa merupakan
tantangan tersendiri untuk Manchester City.
MANCHESTER (IM) Manchester City melakoni laga
berat melawan Atletico Madrid
pada leg 1 babak perempat final
Liga Champions, yang berlangsung di Etihad Stadium, Rabu
(6/4) mulai 02.00 WIB.
Pertemuan Pep Guardiola
dan Diego Simeone sebagai
pelatih masing-masing tim
berpeluang menyuguhkan laga
seru. Sebagai pelatih yang pernah menukangi Barcelona selama 4 musim di LaLiga sekaligus
orang asli Spanyol, Guardiola
sudah paham dengan karakteristik permainan anak asuh
Simeone. Dari pengalaman itu,
ia diprediksi telah menyiapkan
strategi jitu untuk menyingkirkan Los Rojiblancos.
Di sisi lain, Simeone sudah
membuktikan kualitasnya. Atletico
Madrid melangkah ke perempat

final setelah mengalahkan Manchester United di babak 16 besar
dengan agregat gol 2-1.
Bagi Guardiola trofi Liga
Champions untuk City, sangatlah penting. Pasalnya, ia belum
memberikan gelar bergengsi di
Eropa selama membesut tim
asal Inggris tersebut
Musim lalu, eks pelatih
Bayern Muenchen itu nyaris
saja mengangkat trofi UCL
namun kandas di final dari
sesama wakil Inggris, Chelsea.
Musim ini, Manchester
City sudah melangkah hingga
fase perempat final atau 2 tahap lagi menuju partai puncak
UCL. Riyad Mahrez dan tim
juga belum menemukan kesulitan yang cukup berarti selama
mengarungi Liga Champions
2021/2022 sejauh ini.
City lolos fase knock-out

dengan mudah sebagai juara
Grup A dan mengungguli PSG,
RB Leipzig, serta Club Brugge.
Selanjutnya, klub sekota Manchester United itu menekuk
Sporting CP (Portugal) lewat
keunggulan agregat mencapai
5-0 pada babak 16 besar lalu.
Kini, Manchester City bakal
diuji oleh tim dengan level yang
sama. Laga kontra Atletico
Madrid bisa menjadi ajang pembuktian bagi kualitas Guardiola.
Kedatangan tim tamu yang lebih
berpengalaman di pentas Eropa
merupakan tantangan tersendiri
untuk tuan rumah.
“ Atletico melewati babak
penyisihan grup yang sangat
sulit dan melawan United di
babak 16 besar selama 180
menit tampil lebih baik. Mereka
bermain dengan caranya dan
mampu memaksimalkan untuk
meladeni permainan Anda.
Kualitas yang mereka miliki
bisa berpotensi mempersulit
laga. Tapi paling penting, kami
bermain dengan gaya yang kami
miliki,” ujar Guardiola, dikutip
dari laman resmi UEFA.
Performa pemain City
sejauh ini masih cukup stabil
dengan meraih 3 kemenangan dari 5 partai terakhir.

Phil Foden dan kawan-kawan
juga tetap berdiri di puncak
klasemen Liga Inggris kendati
hanya unggul 1 angka saja atas
runner-up.
Jelang laga nanti, City menghajar Burnley 2-0 dalam penampilan away di Liga Ingggris, Sabtu
(2/4). Maka, para pemain tuan
rumah juga sedang panas dan
berpeluang memaksimalkan kesempatan bermain di kandang
sebelum melakoni laga tandang
pada leg kedua mendatang.
Guardiola diprediksi bakal
mengandalkan Riyad Mahrez,
Phil Foden serta Jack Grealish
berpeluang dipasang di lini depan.
Sedangkan Kevin De Bruyne,
Rodri serta Bernardo Silva bakal
beroperasi dari sektor kedua.
Sementara Atletico Madrid
boleh dibilang masih unggul
pengalaman jika dibandingkan
Man City. Di ajang Eropa, Los
Colchoneros pernah dua kali
runner-up Liga Champions
(2013/2014 & 2015/2016).
Selain itu trofi Europa League
2011/2012 dan 2017/2018
pernah disabet di bawah asuhan Diego Simeone.
Atletico pun diprediksi sudah
tahu cara untuk bisa melewati
terjangan Manchester City dalam

babak perempat final. Jelang laga,
Atletico Madrid bahkan meraih
hasil sempurna selama 5 partai
terakhir di semua ajang sebelum
terbang menuju Inggris.
Terbaru, Alavés menjadi
korban terakhir setelah digasak
Luis Suarez dan kawan-kawan
lewat skor 4-1 di Stadion Wanda Metropolitano, Minggu
(3/4) dinihari WIB dalam LaLiga 2021/2022.
“Kami harus berjuang keras
melawan City. Mereka adalah
salah satu favorit kuat untuk
ajang ini. Namun kami berada di
jalur yang bagus dan kami tidak
perlu melihat capaian di LaLiga
lagi. Misi lain ialah Liga Champions saat melawan tim yang luar
biasa dan bermain sangat baik,”
ucap Simeone, dikutip Marca.
Simeone berpotensi memasang duet João Félix dan
Luis Suarez sebagai penyerang.
Ia bisa saja lebih memperkuat
sektor pertahanan dengan
menampilkan 4 pemain sebagai
bek di belakang.
Laga lainnya adalah Benfica melawan Liverpool. Duel ini
juga diprediksi menarik, karena
Benfica bakal mengerahkan
kemampuan untuk memetik
kemenangan di kendang. vit

Aleix Espargaro Menang di Argentina Barca Susah Payah Atasi Sevilla
TERMAS DE RIO
HONDO (IM) - Aleix Espargaro dari tim Aprilia sukses menjadi pemenang MotoGP Argentina 2022. Pebalap 32 tahun itu menorehkan
akhir pekan yang sempurna
di Termas de Rio Hondo
Pada ajang balapan Senin
(4/4) dinihari WIB, Aleix berhasil mengalahkan Jorge Martin dari Pramac Ducati untuk
menggapai podium tertinggi
MotoGP Argentina. Padahal
ia hampir selalu di posisi kedua
sepanjang balapan. Posisi ketiga
ditempati Alex Rins SPA Suzuki
Ecstar (GSX-RR).
Hasil ini menciptakan sejarah bagi Aprilia dan Aleix.
Keduanya, baik pebalap dan
konstr uktor, sama-sama
mencatatkan kemenangan
perdana di kelas MotoGP.
Raihan ini semakin terasa
manis jika melihat catatan di
hari sebelumnya. Aleix Espargaro dan Aprilia juga berhasil menjadi yang tercepat di
sesi latihan bebas dan juga
mengunci pole position.
Pada sesi kualifikasi,
Aleix berhasil mencatat

waktu 1 menit 37,688 detik, sekaligus mencatat pole
position pertamanya untuk
Aprilia. Ia puas dengan kerja
kerasnya selama ini, yang
akhirnya membuahkan hasil.
“Ini bukan keberuntungan
atau balapan basah, sekarang
kami memimpin (klasemen).
Saya sungguh bahagia karena
saya merasa kejuaraan ini adalah
yang tersulit karena level persaingannya. Buat saya, jelas
saya senang bisa memenangkan balapan, tapi tak ada yang
berubah secara pribadi,” ujar
Aleix, dikutip Crash.
Kemenangan ini menjawab

penantian panjang Aleix Espargaro setelah 200 balapan.
Diawali Ducati pada 2009-2010,
lalu ke ART pada 2012/2013,
lalu Forward Yamaha pada 2014,
Suzuki pada 2015-2016 sebelum
berlabuh di Aprilia sejak 2017.
Butuh pengorbanan besar untuk
Aleix bisa meraihnya.
Hasil itu membawanya naik
ke posisi pertama klasemen
sementara MotoGP 2022 mengoleksi 45 poin dari tiga race.
Brad Binder dari tim KTM
berada di posisi kedua dengan 38
poin, sementara Enea Bastianini
(Gresini Racing) turun ke posisi
tiga dengan 36 poin. vdp
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BARCELONA (IM) Barcelona harus susah payah
mengalahkan Sevilla dengan
skor 1-0 pada lanjutan LaLiga
yang berlangsung di Camp Nou,
Senin (4/3) dinihari WIB, Barcelona tampil dominan dengan
banyak peluang diciptakan. Tapi,
cuma satu berbuah gol di menit
ke-72 yang dibuat Pedri.
Tak terkalahkan di 14 pertandingan liga terakhirnya,
Barcelona kini naik ke posisi
kedua klasemen LaLiga dengan
57 poin dari 30 laga, selisih
12 poin dari Real Madrid di
posisi puncak. Barcelona unggul head-to-head dari Atletico
Madrid (ketiga) dan Sevilla
(keempat) yang punya poin
sama di empat besar.
Barcelona memang layak
menang di laga ini. 19 tembakan mereka lancarkan ke
gawang Sevilla, termasuk enam
di antaranya tepat sasaran dan
satu membentur tiang.
Perebutan gelar juara Liga
Spanyol pun kembali ‘normal’.
Barcelona dan Madrid, dua
keku atan utama di negeri
matador itu, lagi-lagi bersaing
langsung meraih titel. Sembilan
laga tersisa (delapan laga untuk
Madrid), Barcelona pantang

menyerah.
“Untuk gelar LaLiga, selama masih memungkinkan secara matematis, kami akan terus
berjuang. Kami akan mencoba.
Rasanya tak mungkin Madrid
kehilangan poin sebanyak itu, tapi
kami akan mengerahkan segalanya
hingga akhir,” ujar pelatih Xavi
Harnandez dikutip ESPN.
Ia juga memberikan pujian
kepada Pedri. Proses terciptanya gol tersebut mirip dengan
yang dicetak Pedri ke gawang
Galatasaray di 16 besar Liga
Europa. Saat itu, ia juga lebih
dulu ‘menipu’ dua pemain
lawan yang mengiranya akan
segera menembak bola, baru
kemudian mencetak gol.
Di usia yang masih belia,
19 tahun, ketenangannya
bagaikan pemain senior. Namun Xavi merasa Pedri harus
lebih sering-sering melepaskan tembakan semacam tadi,
karena dirinya dinilai masih
kurang berani.
“Pemain hebat. Ketika
saya mengatakan itu, maksud
saya tidak banyak orang yang
mengerti bagaimana kami
bermain seperti dia. Dan gol
yang
dia cetak luar biasa.
Dia membuat
perbedaan,” ujar
Xavi. vdp
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