Opriţa: "Mergem la FC Argeş să luăm 3 puncte!
Duminică, 14 Aprilie 2019 11:41

Echipa noastră va disputa mâine seară un meci foarte important, în deplasare, la FC Argeş.
Partida contează pentru etapa a 30-a a Ligii a II-a şi va începe la ora 18.00.

Înainte de acest joc, antrenorul Mioveniului, Daniel Opriţa a declarat că aşteaptă un nou
rezultat bun al galben-verzilor, sperând ca elevii săi că continue seria celor trei victorii
consecutive.

"Va fi un meci între două echipe aflate în formă bună, fiecare venind după câte 3 victorii
consecutive şi cu un moral foarte bun. Există şi această rivalitate locală, ambele îşi doresc să
câştige şi sper să fie un meci plăcut. Orice se poate întâmpla într-un derby! Va fi o partidă la fel
de grea ca celelalte. Sunt meciuri la fel de grele şi cu FC Argeş şi cu Petrolul... toate sunt la fel
de grele, trebuie să le tratăm serios... Trebuie să tratăm şi această partidă cum le-am tratat şi
pe cele dinainte... cum am tratat jocurile cu Aerostar, cu U Cluj, adică foarte foarte serios. Avem
în momentul de faţă 4 rezultate pozitive şi pot spune că am crescut de la joc la joc, dar se poate
şi mai mult de atât. Dacă îţi doreşti lucruri măreţe, trebuie mai mult. Am crescut într-adevăr de
la joc la joc, dar mai avem de muncă, echipa poate să arate mult mai bine. În continuare
Coşereanu este nerefăcut şi vom vedea cu Ayza, dacă o să reintre. Aşteptăm şi suporterii la
acest meci să susţină echipa... sper să vadă un spectacol frumos şi să luăm cele trei puncte, să
le facem o bucurie, dar şi să continuăm parcursul bun din ultimele partide. Orice rezultat în
afara înfrângerii este un rezultat bun, dar mergem să câştigăm trei puncte, însă la egal nu
trebuie să considerăm un eşec... Jucăm în deplasare, cu o echipă care joacă foarte bine şi care
se putea bate la promovare dacă avrea dreptul. Au în componenţă jucători buni, cu
experienţă..." a spus Daniel Opriţa.
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