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Po heroické a hektické výhře v Lize mistrů se vracíme do Itálie. Juventus zavítá na půdu
Frosinone.

Bitva obra s trpaslíkem. Předposlední Frosinone s jedním bodíkem a zatím stoprocentní italský
mistr s drtivou ofenzivní silou. Italskou soutěž už ale sledujeme natolik dlouho, abychom věděli,
že zápasy s posledními týmy tabulky nejsou nikdy jednoznačnou záležitostí.

Patrně to bude nedostatečnou motivací a ztrátou koncentrace. Aby ne, motivovat tým plný hvěz
a zápas s trpaslíkem je opravdu těžké. Možná i proto trenér na dnešní zápas zařadí do základní
sestavy hráče, kteří mají tu nejlepší motivaci: poprat se o místo v základní sestavě. Těšit se tak
můžeme především na Emre Cana, který se ukázal ve velice dobrém světle v zápase ve
Valencii, šanci by měl dostat i Bentancur, a samozřejmě na Dybalu. Ten v systému jedním
hrotovým útočníkem a dvěma křídly nemá místo, jeho ideální pozice je second striker a hraní
hlouběji uprostřed zálohy. Do dnešního zápasu by měl nastoupit v útočném tandemu s
Ronaldem a na to se nejde netěšit. Podobně tomu bude v obraně, kde by se měl objevit věčný
náhradník Rugani. Do hry nezasáhne Costa, jednak dostal 4 zápasy stop, jednak je vážněji
zraněný. Dále zraněný Khedira, De Sciglio i Spinazzola.

V sestavách se servery liší, někde se uvádí 442, jinde 424. Nechme se tedy překvapit jednak
úvodní sestavou, jednak stylem hry, se kterým na Frosinone vyrukujeme. A kdo bude kapitán,
když nenastoupí Chiellini? (snad ne Bonucci)

Pravděpodobné sestavy:
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Frosinone Calcio - 352:
Sportiello - Goldaniga, Salamon, Krajnc - Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro Perica, Ciano

Juventus FC - pravděpodobná sestava:
Szczesny - Cuadrado, Rugani, Benatia, Alex Sandro - Emre Can, Bentancur, Pjanič, Matuidi Dybala, Ronaldo
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