Serie A Preview: Juventus FC vs. Janov CFC
Napsal uživatel Hwoarang
Pátek, 19 Říjen 2018 21:32

Po reprezentační pauze se vracíme zpět do Itálie, Juvenuts přivítá Gryfy z Janova.

Článek nestíháme napsat, čili zde dáváme odkaz na preview z Eurofotbalu.

Přímý odkaz: http://www.eurofotbal.cz/serie-a/2018-2019/preview/juventus-fc-janov-cfc-537023/

Kdo zastaví nebo alespoň přibrzdí suverénní Juventus? Na tuto otázku v Itálii stále neznají
odpověď. Zaskočit Starou dámu se tentokrát pokusí CFC Janov se staronovým koučem
Ivanem Jurićem. Svěřencům chorvatského kouče se však v Turíně dlouhodobě nedaří.
Po reprezentační přestávce se na fotbalové scéně opět představí dominující Juventus, který v
předešlých osmi kolech neztratil ani bod. Juventus má před druhou Neapolí už šestibodový
náskok a nikdo nepochybuje, že opět získá Scudetto, letos navíc ještě snadněji, než v
předchozích sezonách. "Četl jsem, že můžeme vyhrát každý zápas, ovšem to se nestane.
Příliš vysoká očekávání vám snižují energetickou hladinu. Zítra hrajeme proti Janovu a z
posledních čtyř zápasů doma jsme je třikrát porazili jen 1:0. Musíme se dostat zpátky do
tempa, protože první zápas po reprezentační přestávce bývá vždycky nejnebezpečnější,"
prohlásil na tiskové konferenci trenér Staré dámy Massimiliano Allgeri.
Janov po nečekané domácí porážce od Parmy sáhl k ještě více nečekanému řešení a vyměnil
trenéra. Davida Ballardiniho přitom nahradil starý známý Ivan Jurić, který už u týmu několikrát
během krátké doby působil. Jinými slovy Janov předvedl trenérskou rošádu á la Palermo.
Co tím však sleduje, není úplně jasné, neboť Janovu se pod Ballardinim vesměs dařilo.
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Janovu aktuálně patří dvanáctá příčka, ale situace ve středu tabulky je tak vyrovnaná, že
aktuální umístění nic moc neznamená. Vždyť Grifové ztrácejí na evropské poháry pouhé dva
body.
Staronovou premiéru zažije Ivan Jurić na půdě nejtěžšího možného soupeře, tedy Juventusu.
Italského mistra čeká už v úterý zcela klíčový dvojduel s Manchesterem United, takže proti
Janovu se chce na megašlágr nejvíce naladit.
Juventusu stále absentuje Sami Khedira, německý záložník nebude na zápas s Janovem
připraven a neměl by stihnout ani utkání s Manchesterem. Dalším marodem je Spinazzola,
který však do základu Allegriho jedenáctky nepatří. Dobrou zprávou pro Ivana Juriće je
zdravotní stav jeho hráčů, ani jeden není na marodce, takže chorvatský lodivod se může opřít o
to nejsilnější.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 433:
Szczesny – Alex Sandro, Bonucci, Benatia, Cancelo – Emre Can, Pjanič, Matuidi –
Bernardeschi, Ronaldo, Mandžukič

Janov CFC - 352:
Radu – Biraschi, Gunter, Criscito – Pereira, Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazović – Piatek,
Kouamé
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