Opriţa: "Avem meci greu cu Farul, dar vrem să câştigăm"
Miercuri, 08 Mai 2019 15:04

Partida cu Farul de mâine, este una destul de grea prentru jucătorii Mioveniului, adversarul
venind cu gândul la puncte,

pentru a reuşi salvarea de la retrogradare în acest final de campionat.

Antrenorul argeşenilor, Daniel Opriţa şi-a avertizat jucătorii în privinţa dificultăţii acestui joc şi
aşteaptă ca aceştia să obţină o victorie şi să iasă din pasa mai puţin bună prin care trec.
"Jucăm un meci cu o echipă într-o situaţie dificilă, mai ales după ce au pierdut etapa trecută
acasă cu Petrolul. Au nevoie de puncte pentru a se salva de la retrogradare. Ne aşteaptă un
meci greu şi sper să nu mai avem problemele din celelalte jocuri, când au fost greşeli de arbitraj
împotriva noastră. Nu vreau să ne ajute nimeni, vreau doar să fim arbitraţi corect. Nu vreau să
ni se dea ceava, dacă nu ni se cuvine, şi mă refer la decizii din teren. Avem nevoie de victorie
în acest meci! Jucăm acasă şi sperăm ca în cele cinci partide care ne-au mai rămas de disputat
până la finalul campionatului să obţinem cât mai multe puncte. Din păcate avem două
indisponibilităţi importante în lot, Beţa, care este suspendat şi Coşereanu, care este nerefăcut
după accidentare. Atmosfera... normal că nu e aşa cum trebuie, când vii după 4 jocuri în care ai
luat doar un punct. Suntem dezamăgiţi, mai ales de meciul de la Daco - Getica, unde am făcut
unul dintre cele mai bune jocuri ale acestui sezon şi nu am reuşit din păcate să câştigăm şi
unde a fost acea eraore de arbitraj şi nu ni s-a dat un 11 m clar. Sper ca jucătorii să treacă
peste şi sperăm ca să se ia măsuri. Noi mergem înainte, vrem să câştigăm jocurile care au mai
rămas, nu sunt uşoare, dar putem chiar să facem maximum de puncte în aceste partide"
spunea Daniel Opriţa.
Antrenorul Mioveniului a vorbit şi despre programarea ciudată a jocului cu Farul, într-o zi de joi,
care nu are legătură cu restul etapei: "Pe noi ne programează cum vor. Am mai jucat marţi cu
Petrolul şi apoi vineri dimineaţă la Oradea. Noi nu avem nevoie... aşa ni se spune... să fie bine
pentru toţi... Noi trecem aşa cum vor alţii în campionatul ăsta!Păi să ne pună sîmbătă cu Brăila,
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dacă vor...!"
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