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Liga šliape rýchlym tempom a my sa tak postupne blížime k finále sezóny 2017/2018.

Od siedmeho Scudetta v rade sme už iba kúsok a zároveň tak ďaleko. Máme náskok šiestich
bodov a do konca ligy sa hrá ešte o osemnásť. Matematika je teda jasná, potrebujeme ešte
získať trinásť bodov!

A po prvé tri z nich by sme si mali ísť do Crotone. Samozrejme nebude to také ľahké ako ľahko
sa o tom píše. V každom prípade je potrebné povedať, že žreb máme lepší. Do záveru ligy
máme pred sebou už iba 3 zápasy s papierovo silnými súpermi (nie silnejšími než my!) – z toho
2x vonku, Inter a AS Rím. AS Rím pritom hrá ešte v semifinále LM, na ktorú bude musieť
vynaložiť ďalšie sily, ktoré mu práve v bojoch v Serii A môžu chýbať. A do tretice to bude priamy
súboj s SSC a to na domácej pôde. SSC to má o čosi horšie, čakajú ich tri súboje vonku – s
nami, Fiorentinou a Sampdoriou. Niekto môže namietať, že Viola a Samp nie sú kvalitatívne
tam kde kde Inter a ASR. Avšak stačí si spomenúť na náš zápas vo Florencii, kde treba uznať,
že sme vďaka účelnej hre brali všetky tri body, inak Viola bola objektívne lepšia a
nebezpečnejšia. Nehovoriac o Sampdorii na domácej pôde, kde je veľmi silná, napokon my
sme tam prišli o všetky tri body, keď sme prehrali 3-2, a to sme tie naše 2 góly dali v
nadstavenom čase!!!

Preto si myslím, že SSC to v závere ligy bude mat ťažšie. Napriek tomu budeme musieť ostať
koncentrovaní na našich súperov, na našu hru a výsledky. Máme to rozohrané veľmi dobre,
nemáme ani veľa zranených hráčov, sily a sústredenosť môžeme zamerať práve na siedme
Scudetto. Nebude tomu inak ani v Crotone. Na tento zápas aspoň podľa predzápasových
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prognóz nastúpime v rozostavení 4-2-3-1 a aj v plnej sile. Samozrejme na lavičke ostanú hráči,
ktorí by v inom klube hrali v základe, ale to svedčí iba o tom, že hĺbku kádra máme dostatočnú,
že Max Allegri môže rotovať hráčov a šetriť sily na ďalšie boje. Taktiež v prípade nevyhnutnosti
zmeny stratégie práve v tomto zápase, bude mať Max niekoľko alternatív, čo je veľmi pozitívne.

S Crotone máme zatiaľ veľmi pozitívnu bilanciu, zatiaľ sme s nimi všetky zápasy od roku 2006
vyhrali a dokonca sme ani neinkasovali žiaden gól od nich. To je však minulosť a v stredu sa
začne písať ďalší, novy súboj, ktorý všetko môže zmeniť. V tabuľke je Crotone iba bod za Spal,
ktoré je na sedemnástom mieste, zaručujúcom Seriu A aj v budúcom roku. Práve doma je
Crotone silné a z celkovo 27 získaných bodov až 19 získalo doma. Preto to nebude vôbec
ľahký zápas a Crotone doň vstúpi určite húževnato a s odhodlaním trápiť favorita čo najdlhšie.
Ak im toto vyjde, čas začne hrať proti nám a práve toto môže Crotone vyhovovať. Momentálne
forma je však na našej strane, Crotone z posledných 5 zápasov vyhralo 1 a až štyri prehralo.
Napriek všetkým faktom by som však nášho súpera nepodceňoval. Určite bude veľmi
zaujímavé sledovať v jeho drese jednu z našich mladých nádejí – Rolanda Mandragoru, ktorý je
v Crotone na hosťovaní. Uvidíme ako sa mu bude dariť, dúfajme že individuálne podá veľmi
dobrý výkon (prajem mu to) avšak verím, že konečný výsledok bude v náš prospech.

Predpokladane zostavy:

Crotone (4-3-3)

Cordaz – Davide Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella – Mandragora, Barberis, Stoian –
Trotta, Simy, Ricci

Juventus (4-2-3-1)

Buffon – Alex Sandro, Chiellini, Benatia, Lichtsteiner – Matuidi, Khedira – Mandzukic, Dybala,
Cuadrado – Higuain
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Miesto zápasu: Crotone, Calabria, Stadio Ezio Scida

Čas zápasu: 18.4.2018, 20.45 CET

Rozhodca: Michael Fabbri
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