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LA DEA OPTIMISTIS JUNGKALKAN EL REAL

BERGAMO – Atalanta
akan menjamu Real Madrid di Stadion Gewiss, Bergamo, pada leg I babak 16

besar Liga Champions,
Kamis (25/2) dini hari
WIB.
Sebagai tuan rumah,

Atalanta mengusung optimisme tinggi. Para pemain La Dea yakin dapat memetik kemenangan karena tengah
dalam performa apik.
Sementara itu, sang
tamu tak dalam kondisi bagus.
Hal yang membuat
kubu La Dea optimistis di an-

Real Madrid
Hanya Punya 11
Pemain Senior
REAL MADRID – Real
Madrid akan tandang ke
Atalanta pada leg pertama
16 besar Liga Champion,
Kamis (25/2) dinihari WIB.
Zinedine Zidane tidak bisa
menurunkan skuat terbaiknya.
Real Madrid mengalami
krisis cedera. Terbaru, mereka kehilangan bomber
andalan, Karim Benzema.
Dalam daftar skuat yang
dibawa ke markas Atalanta, pemain Prancis tidak
diberangkatkan.
Karim Benzema sudah
absen kala Los Blancos
mengalahkan Real Valladolid 1-0. Tapi Zinedine
Zidane sempat berharap
pemainnya itu bisa fit pada leg pertama 16 besar
Liga Champions.
Akan tetapi, kondisinya
tidak kunjung membaik.
Absennya pemain Prancis
membuat skuat El Real
menipis. Mereka hanya

membawa
19 pemain
kali ini.
Bahkan hanya ada
11 pem a i n
senior
yang turut serta
dalam
rombongan. Sisanya, pemain seperti Benzema,
Sergio Ramos, Eden Hazard, Dani Carvajal, Marcelo, Federico Valverde,
Rodrygo, Alvaro Odriozol,
dan Eder Militao absen.
Kondisi ini membuat Zidane terpaksa memanggil
pemain akademi yang nihil pengalaman. Mereka
adalah bek kiri, Miguel
Guiterrez, bek tengah Victor Chust, Sergio Arribas
dan Antonio Blanco sebagai gelandang, serta striker Hugo Duro.
Krisis pemain yang dia

Duvan Zapata
lami Real Madrid tentu
akan menjadi masalah besar. Apalagi lawan yang
dihadapi adalah Atalanta,
kuda hitam Italia yang
musim lalu sukses menembus perempat final.

Menarik ditunggu, apakah Zidane berani memainkan para pemain
akademinya. Atau ia
justru tetap memaksimalkan pemain senior yang
ada. (uefa/rak)

Champions. Itu jadi memori indah yang dapat
membakar motivasi Rafael Toloi cs.
Meskipun
demikian, La Dea
tak bisa jemawa.
Madrid tidak datang dengan modal hampa. Italia
bukanlah neraka

bagi Los Blnacos. Buktinya, lima lawatan terakhir ke sana selalu berbuah kemenangan. Empat di antara lima lawatan itu pun dihiasi dengan
clean sheet. Jadi, andaipun menang, La Dea tak
akan berpesta gol seperti
tiga laga kandang sebelumnya. (opl/rak)

taranya
adalah
kesuksesan selalu mencetak setidaknya tiga
gol dalam tiga laga
kandang terakhir. Dua
di antaranya saat melawan Napoli yang tergolong lawan tangguh. Itu
modal apik karena Madrid tak akan diperkuat
Sergio Ramos, sang palang pintu utama.
Faktor lain yang membuat Atalanta tak gentar
adalah pengalaman musim lalu. Kala itu, mereka
sukses menang 4-1 dan 4-3
atas Valencia yang juga
berasal dari Spanyol pada
babak 16 besar Liga

Persebaya Akan Turunkan Pemain Muda
SURABAYA-Persebaya
Surabaya menggelar pertemuan internal antara manajemen dan tim pelatih.
Pertemuan tersebut guna
menindaklanjuti rencana
digelarnya turnamen Piala Menpora 2021.
Langkah pertama dalam
pertemuan tersebut adalah
penyelesaian seluruh kontrak pemain dan pelatih.
Keputusan tersebut sesuai
janji manajemen yang
akan memberikan kontrak
resmi setelah lampu hijau
kompetisi diberikan pihak
keamanan.
“Minggu-minggu ini kami akan menyelesaikan
semua administrasi baik
dengan pelatih maupun
pemain,” kata pelatih kepala Persebaya Surabaya,
Aji Santoso. “Setelah urusan administrasi selesai,
kemungkinan nanti awal

PERSEBAYA

PERSIAPAN: Pelatih Persebaya Aji Santoso dan asisten pelatih
Mustakim.

Maret tanggal 1 sudah
melakukan persiapan latihan untuk menghadapi
turnamen Menpora,” imbuhnya.
Aji Santoso memastikan
Persebaya Surabaya akan
tampil dengan kekuatan
penuh pemain lokal pada
Piala Menpora 2021 ini.
Keputusan tersebut

mengingatkan kembali
dengan kondisi Persebaya
Surabaya musim 2017
saat masih bermain di Liga 2. Ketika itu, perjalanan Persebaya berakhir
manis karena mereka
akhirnya menjadi juara
dan promosi ke Liga 1.
Persebaya Surabaya tampaknya ingin mengukur ke-

dalaman skuad bermain
ntuk menjadi patokan bagi
kompetisi Liga 1 2021.
“Persebaya tidak akan
menggunakan pemain asing di Piala Menpora ini,
full lokal. Meski begitu,
tentunya kami ingin maksimal dan berbicara di
ajang nanti,” tutur pelatih
berusia 50 tahun tersebut.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk
hasil terbaik meski tanpa
pemain asing,” imbuhnya.
Piala Menpora 2021 ba
kal menjadi ajang eksperimen Aji Santoso kepada
pemain-pemain muda.
Piala Menpora dijadikan
ajang Persebaya memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Supaya
ketika nanti mulai kompetisi pemain muda paling tidak telah memiliki jam terbang. (sam/bay/rak)
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