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PSIM Uji Coba
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SERIUS - Pemain PSIM menjalani latihan di Stadion M andala Krida, Selasa (14/2).

25 kita akan uji coba (melawan PSIS). 
Lokasinya belum tahu, apakah di sana 
atau di sini,” jelasnya.

Sementara itu dalam latihan kemarin, 
tim pelatih sudah mulai masuk ke latih
an pola penyerangan. Erwan dan Ananto 
memberikan materi penyerangan mulai 
dari blok belakang serta lini kedua.

Latihan pola penyerangan ini akan di
maksimalkan selama sepekan ini. “Hari 
ini kita mulai latihan pola serangan. Tadi 
pagi di blok belakang dan sore ini blok 
tengah," ucapnya.

Pertahankan Edo
Nasib-Edo Dwi Nurcahyo hingga saat ini 

belum jelas, karena belum ada rekomendasi

dari tim pelatih. Namun demikian, setelah 
diberi kesempatan lebih dari sepekan, tim 
pelatih melihat pemain asal Pacitan terse
but mulai menunjukan progres positif.

Erwan pun mengaku M o masih akan 
dipertahankan. Pemain bertubuh gem
pal tersebut mpnurut Erwan hanya ku
rang percaya diri saja dan perlu menda
patkan kesempatan lebih.

“Edo tetap kita pakai. Kalau diberi ke
sempatan, dia bisa berkembang, karena 
hanya kurang percaya diri saja,” kata 
Erwan. Tim pelatih menyerahkan sepe- 

' nuhnya kepada manajemen, sebab slot 
yang tersisa hanya satu pemain untuk 
posisi siriJcer.(has)

Ajaki/Persibas
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lah PSIS Semarang, PSIM 
kembali mendapatkan 
ajakan laga uji coba dari 
sesama klub Liga 2. Kali 

ini ajakan uji coba datang 
dari Persibas Banyumas. 

Namun jadwal laga uji coba 
dengan tim beijuluk Laskar Bawor ter
sebut belum bisa kapan akan dilaksa
nakan.

Pelatih PSIM, Erwan Hendarwanto 
mengakui sejumlah tim memang ingin 
mengajak anak asuhnya uji coba se
bagai persiapan menghadapi kompetisi 
Liga 2. Terakhir kita mendapat ajakan 
dari Banyumas. Tapi kita belum tahu 
kapan akan dilaksanakan,” katanya se
usai memimpin latihan di Stadion Man- 

I dala Krida, Selasa (14/2).
Sementara itu untuk laga uji coba me

lawan PSIS, sejauh ini informasi yang 
diterima oleh Erwan akan dilaksanakan 

4 pada akhir bulan ini. Namun pihaknya 
belum mengetahui apakah akan di- 

I  laksanakan sekali atau dengan sistem 
f home dan away.
f  Selain melawan tim selevel, menurut 
f Erwan skuatnya juga mengagendakan 

uji coba dengan klub lokal seperti yang 
sebelumnya sudah dilaksanakan saat 
meladeni PS HW UMY.

“Kalau tidak ada perubahan, tanggal


