Maringá FC faz último treino e viaja para Curitiba
Qua, 22 de Janeiro de 2014 13:27 -

Terminou há poucos instantes, no CT Vale da Zebra, o último treino do Maringá Futebol Clube
(MFC) antes do jogo contra o Paraná Clube, válido pela segunda rodada do Campeonato
Paranaense.
O clima na manhã desta quarta-feira (22) era de descontração nas atividades mais leves
propostas pela comissão técnica já pensando no desgaste da viagem até Curitiba, marcada
para hoje ainda, após o almoço.
Após um coletivo ocupando meio campo do CT e que envolveu toda a delegação, o técnico do
MFC, Claudemir Sturion, comentou sobre o próximo desafio do time maringaense: encarar
outro grande clube da capital e, desta vez, fora de casa.
“Temos que estar prontos a todo momento. Fizemos um trabalho recreativo agora de manhã e
agora é concentrar bastante, fazer uma boa viagem e tentar sair com uma boa vitória na
partida contra o Paraná ”, afirmou.
Ainda sobre a expectativa para os próximos jogos em Curitiba – o MFC encara também na
capital o J. Malucelli no próximo domingo (26) – o técnico disse que continuará mantendo as
mesmas estratégias dentro de campo. “Vamos jogar da mesma maneira que a gente vem
jogando, não tem por que mudar. Continuaremos com marcação forte e velocidade na hora que
sair com a posse de bola
”, revelou Sturion. Para ele,
é difícil falar em metas nesta miniturnê em Curitiba. Mas espera da sua equipe,
independentemente do adversário e local, sempre a vitória. “
Sobre nossos objetivos nos dois jogos fora de casa, é difícil falar. Depende muito da partida, do
momento, se tomamos um gol logo de cara, por exemplo, a estratégia já precisa ser mudada.
De repente se saímos na frente, é outra a estratégia. Mas o objetivo maior mesmo é buscar as
duas vitórias fora de casa
.” {jcomments off}
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