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RADAR SURABAYA

Kompetisi Baru
Usai, Bursa Transfer
sudah Dimulai
MUSIM 2017-2018 baru saja usai.
Tapi klub-klub Premier League su
dah kembali disibukkan dengan me
ngincar pemain idaman. Hal tersebut
tak lepas dari sudah dibukanya bursa
transfer musim panas.
Klub-klub Inggris hanya bisa mela
kukan jual beli pemain incarannya
yang berlaga di liga domestik. Sedang
kan untuk transfer di seluruh dunia,
mereka baru bisa memproses kepinda
han pemain mulai 8 Juni mendatang,
seiring dibukanya Transfer Matching
Sistem (TMS) dari FIFA.
Perubahan jadwal transfer di Pre
mier League terjadi karena banyak
klub merasa terganggu dengan aktivi
tas transfer pemain ketika kompetisi
telah dimulai. Pada peraturan baru
ini, bursa transfer akan ditutup pada 9
Agustus, atau dua hari sebelum kom
petisi 2018-2019 bergulir.
Sesuai kesepakatan baru yang dite
rapkan FA bersama klub-klub peserta,
jendela transfer untuk musim baru
sudah resmi dibuka pada Kamis (17/5)
mulai pukul 00:01 waktu setempat.
Tapi mereka hanya bisa bertransaksi
pada pemain-pemain yang berasal dari
kompetisinya sendiri.
Hal tersebut dikarenakan adanya
perbedaan waktu pembukaan tran
sfer ditiap kompetisi besar di Eropa.
Sekadar informasi, Liga Prancis baru
membuka jendela transfernya pada 9
Juni mendatang.
Berbeda pula dengan Serie A Italia
dan Bundesliga Jerman yang baru
boleh bertransaksi pada 1 Juli. Se
ment ara La Liga Spanyol menjadi
komp etisi paling lama membuka
bursa transfer. Mereka baru melaku
kan aktivitas jual beli pemain pada 2
Juli. (pps/rak)
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NAPOLI HARGAI
KOULIBALY
RP 1,99 TRILIUN
NAPELS-Napoli dikabarkan mematok harga 120 juta
euro (Rp 1,994 triliun) untuk bek tengah andalannya,
Kalidou Koulibaly. Harga fantastis tersebut sebagai
upaya untuk memagari pemain Senegal itu dari upaya
klub-klub elite Eropa memboyongnya.
Koulibaly, yang datang ke San Paolo pada Juli 2014
dari klub Belgia, KRC Genk, termasuk pemain kunci
skuad Maurizio Sarri dalam tiga tahun terakhir. Penam
pilannya terbilang sangat impresif sehingga menjadi
incaran sejumlah tim raksasa Eropa, termasuk Real Ma
drid, Chelsea dan Manchester United.
Situasi ini membuat Napoli khawatir akan kehilangan
pemain andalannya tersebut, yang terikat kontrak
hingga Juni 2021. Menurut RAI Sport, Presiden Aurelio
De Laurentiis dan Sarri bertemu untuk membicarakan
situasi tim, termasuk masa depan Koulibaly.
Sejatinya, Napoli tidak memiliki keinginan menjual
pemain berusia 26 tahun tersebut pada musim panas
nanti. Namun, apa pun bisa terjadi dalam bursa
transfer sehingga Napoli mematok harga 120 juta euro
untuk mantan pemain FC Metz tersebut. Artinya,
Napoli tidak akan membuat pintu negosiasi jika ada
tawaran di bawah nominal itu.
Andai ada klub yang berani menebus harga fantastis ter
sebut, Koulibaly akan memecahkan rekor sebagai bek
termahal di dunia. Saat ini, rekor pemain belakang terma
hal masih dipegang pemain internasional Belanda, Virgil
van Dijk, yang bergabung dengan Liverpool pada Januari
2018 dengan harga 86 juta euro (Rp 1,431 triliun).
Koulibaly, yang lahir di Prancis, mengawali karier ber
sama klub lokal, Metz, pada Juli 2010 sebelum pindah ke
klub elite Belgia, Genk, pada Juli 2012. Dua tahun di
negara tersebut, dia bergabung dengan Napoli setelah
dibeli dengan harga 7,75 juta euro (Rp 128,989 miliar).
Musim ini, Koulibaly terlibat dalam 44 pertandingan
kompetitif yang dilakoni The Partenopei. Dia memberikan
kontribusi lima gol dan satu assist. Sayang, ambisi Na
poli untuk menjadi juara Serie A gagal terwujud karena
mereka kalah bersaing dengan Juventus, yang tujuh
musim berturut-turut meraih Scudetto. (olk/rak)
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FIRMINO AKAN
BERTARUNG MATI-MATIAN

David Alaba
REAL Madrid disebut amat me
minati pemain Bayern Munich David
Alaba dan itu bukanlah sebuah rahasia
lagi. Hal ini dikatakan George Alaba,
ayah pemain tersebut.
Pesepakbola internasional Austria
berusia 25 tahun tersebut dikenal
sebagai pemain multifungsi karena
bisa tampil di beberapa posisi pada lini
tengah dan lini belakang. Belakangan
David Alaba santer dikaitkan dengan
Madrid dan Barcelona.
”Semua tahu Real Madrid sangat
tertarik kepada David. Tapi saat ini
kami belum bisa mengatakan apaapa,” kata George Alaba, yang juga
agen dari putranya, kepada AS.
David Alaba mulai tampil di tim
senior Bayern sejak 2009/2010. Dalam
kariernya sejauh ini Alaba cuma per
nah membela Bayern dan Hoffenheim,
yang sempat meminjamnya dari Die
Roten musim 2010/2011.
”Kita akan lihat apa yang terjadi di
musim panas. Saat ini belum waktunya
kami membahas siapa yang tertarik
kepadanya. Semua orang sudah tahu
mengenai minat Madrid, itu bukan
rahasia,” ucap George Alaba.
”Namun, saat ini belum ada apa-apa
yang bisa dikatakan. Ia harus me
nunggu dan melihat apa yang bakal
terjadi di akhir musim nanti,”
tuturnya. (as/rak)

LIVERPOOL - Roberto
Firmino menyatakan bila
timnya menjadi juara Liga
Champions maka hal itu
akan jadi momen yang sa
ngat spesial untuknya.
Firmino tampil gemilang
bersama Liverpool musim
ini. Setelah memastikan po
sisi empat besar di Liga Ing
gris, Liverpool punya ke
sempatan untuk mengakhiri
musim dengan trofi Liga
Champions di tangan.
”Tentu akan jadi momen
yang spesial bila memenang
kan final. Trofi tersebut akan
jadi trofi spesial karena itu
adalah trofi Liga Champions.
Bila kami berhasil meme
nangkannya, maka itu akan
jadi momen emosional bagi
saya dan seluruh tim,” kata
Firimino seperti dikutip dari
Football Espana.

Firmino mengakui tidak
mudah bagi Liverpool untuk
bisa mencapai partai pa
mungkas Liga Champions.
Karena itu Firmino berharap
timnya bisa menyelesaikan
perjalanan dengan baik.
”Kami benar-benar bekerja
keras untuk mencapai final
dan kami harus tetap fokus.
Kami tahu semua tentang
Real Madrid. Mereka adalah
tim yang hebat dan sebuah
tim yang selalu meme
nangkan titel juara.”
”Namun final adalah satu
laga penentuan dan Real
Madrid bakal menghadapi
Liverpool, tim yang punya
sejar ah hebat. Kami akan
bert ar ung hingga akhir,”
ucap Firmino.
Selain Mohamed Salah
yang jadi mesin gol Liver
pool mus im ini, Firmino

juga pun ya kontribusi gol
yang bes ar. Striker asal
Brasil ini telah mengemas
27 gol di seluruh kompetisi.
Khusus untuk Liga Cham
p i o n s , F i r m i n o t e l a h
mengoleksi 10 gol.
”Ini adalah musim pertama
saya di Liga Champions dan
saya ada di jajaran papan
atas pencetak gol terbanyak,
bersama Cristiano Ronaldo
dan Mohamed Salah. Saya
sangat gembira dengan
penampilan individu saya
dan juga tim ini.”
”Tahun ini adalah tahun
terbaik bagi saya sebagai
seo rang pesepakbola pro
fesional, namun saya masih
ingin mend apatkan hal
yang lebih baik, terus tum
buh dan berkembang,” kata
pemain berusia 26 tahun
ini. (sky/rak)

Roberto
Firmino

PARMA KEMBALI KE SERIE A
PARMA – Salah satu klub
besar Italia era 90-an, yakni
Parma Calcio 1913, akan
kembali berlaga di kompetisi
tertinggi Liga Italia 20182019. Hal itu dipastikan klub
berjuluk I Gialloblu itu sete
lah menempati posisi kedua
pada klasemen akhir Serie B
2017-2018, dengan koleksi
72 poin dari 42 laga.
Hasil yang diraih Parma
pada Serie B itu sangatlah
impresif. Bagaimana tidak,
tiga tahun yang lalu atau
pada Liga Italia 2014-2015,
Parma harus terdegradasi
langsung ke Serie D atau
kompetisi amatir Liga Italia.
Parma yang seharusnya
terdegradasi ke Serie B me
nerima hukuman tambahan
untuk berlaga di Serie D
karena mengalami kebang
krutan secara finansial, bah
kan I Gialloblu tidak mampu
untuk membayar gaji pe
main-pemainnya saat itu.
Liga Italia 2014-2015 meru

SUKSES:
Parma meraih
tiket promosi
setelah menang
2-0 atas Spezia
berkat gol
Fabio Ceravolo
dan Amato
Ciciretti di
Stadion Alberto
Picco.

pakan masa terkelam dalam
sejarah Parma.
Akan tetapi, Parma tam
paknya tidak mau berlamalama berada di Serie D dan
segera tancap gas untuk
mengejar target untuk se
gera promosi pada musim
2015-2016. I Gialloblu pun
hanya membutuhkan waktu

satu musim saja untuk be
rada di Serie D dan pada
musim 2016-2017 Parma
kembali berlaga di Serie C.
Ketika berlaga di Serie C
pun, Parma melakukan hal
yang serupa waktu di kom
petisi amatir Liga Italia mu
sim sebelumnya. Tim yang
bermukim di Stadion Ennio

Tardini itu mampu untuk
promosi kembali ke Serie B.
Parma yang telah sampai
di Serie B, tidak membuang
sia-sia kesempatan untuk
kembali tampil di Liga Italia
2018-2019. Keinginan kuat
Parma untuk kembali ber
laga di kompetisi tertinggi
Liga Italia, disalurkan de

ngan selalu tampil konsisten
pada tiap pertandingan yang
dijalani I Gialloblu.
Puncak dari perjuangan
Parma ialah ketika mampu
mengalahkan Spezia di
Stadio Alberto Picco dengan
skor akhir 2-0, Sabtu (19/5).
Gol yang dicetak Fabio Cera
volo menit ke-11 dan Amato
Ciciretti menit ke-61 cukup
untuk membawa posisi Par
ma melonjak dari peringkat
empat ke tempat kedua pada
klasemen akhir Serie B
2017-2018. Sedangkan juara
Serie B adalah Empoli yang
meraih poin 85.
Hasil itu pun sekaligus me
ngantarkan Parma untuk
kembali ke kompetisi ter
tinggi di Negeri Pizza pada
musim depan. Perjalanan
Parma dari bangkrut hingga
bangkit kembali dalam kurun
waktu tiga tahun, merupakan
prestasi tersendiri yang me
nunjukkan betapa kuatnya
mental I Gialloblu.(pps)
layouter: sapto adi

