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Derby della Molle

V Lige Majstrov sa nám skončila skupinová fáza a my pokračujeme ďalej v ligovom kolotoči. A v
nasledujúcom kole nás nečaká nič iné než Derby della Mole!!! Intenzívne, emotívne a
nesmierne bojovne derby. Práve toto derby predchádzajú mnohé hecovacky medzi hráčmi
oboch klubov, nehovoriac o fanúšikoch – ti sa už nie raz stretli v otvorenom súboji aj mimo
štadióna....

A inak tomu nebude ani dnes. Hovorí sa, že derby nemá favorita, ale papierovo je to myslím
celkom jasne. Je však dôležité nepodľahnúť dojmu, že už teraz mame tri body z tohoto zápasu.
Musíme byt veľmi opatrní, držať tempo zápasu v našich rukách a pokiaľ možno čo najskôr streliť
gól ci dva. My mame čo stratiť, pokým Turín môže proti nám iba získať a oni vedia toto veľmi
dobre.

Práve prehra v Berne by nás mohla priviesť opäť späť pevnými nohami na zem. Je veľká
pravdepodobnosť, že dostanú príležitosť aj hráči, ktorí pravidelne nehrávajú a budú tak mat
možnosť zabojovať o svoje miesto v zostave aj do ďalších zápasov. Takáto rotácia môže byt
dobra, práve preto že prinesie do mužstva entuziazmus hráčov, ktorí sa už určite nevedia
dočkať kedy vybehnú na trávnik. Zároveň, ti víťazenejší si budú môcť oddýchnuť a opäť získať
späť to správne zapálenie pre hru.

Turín ma celkom slušnú sezónu, dokonca by som povedal, že posledné 2-3 ročníky ma na
svoje pomery z posledných rokov až prekvapivo dobre. Nech to znie akokoľvek zvláštne som za
to rad, lebo konečne to derby ma nie len náboj derby, ale už aj svoju kvalitu. Dnes to bude
súboj šiesteho s prvým, čo znie veľmi zaujímavo, hoci rozdiel medzi nami a Turínom je
priepastných 21 bodov! Turín zaknihoval zatiaľ tri prehry v prebiehajúcom ročníku Serie A a
všetky tri práve doma, vonku ešte neprehrali. My sme naopak vonku ešte nestratili ani bod a
inkasovali sme dokonca v siedmych zápasoch iba 4 góly.
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Turín ma vo svojom mužstve niekoľko veľmi skúsených hráčov ako De Silvestri, Ansaldi,
Baselli, Andrea Belotti ci Roberto Soriano. V ich radoch však nájdeme aj niekoľko hráčov, ktorí
boli v minulosti akokoľvek súčasťou aj Juventusu – Iago Falque, Tomas Rincon ci Simone Zaza.
Predovšetkým Zazu som mal rad, hoci to nebol top hráč, bol to bojovník a vedel rozhodovať
dôležité zápasy. Bude dôležité ho ustrážiť predovšetkým pri protiútokoch ci štandardných
situáciách, kedy býva najnebezpečnejší.

Kamil Glik z Turína vyhlásil pred zápasom, že Juve nebude nikdy ako Turín, lebo nemá ten
vzťah k farbám a tradícii ako Turín. Jedna z hecovaciek, ktoré som spomínal na začiatku.
Najlepšiu odpoveď mu dáme na ihrisku, kde mu dokážeme, že ma pravdu, my nebudeme nikdy
ako Turín – my sme a budeme lepší!!! O histórii, tradícii a vzťahu k farbám netreba ani hovoriť,
sme starší klub, mame užasnú históriu a spojene s našimi farbami, ktoré nás spájajú s
najstarším profesionálnym futbalovým klubom Notts County! Toto Granata nebudú mat nikdy!!!
FORZA JUVE!!! Fine alla Fine!!!

Predpokladane zostavy podľa tuttosport.com

Torino (3-4-1-2)

Sirigu – Izzo, N’koulou, Djidji – Ola Aina, Rincon, Meite, Ansaldi – Falque – Zaza, Belotti

Juventus (4-3-3)*
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Szczesny – Joao Cancelo, Chiellini, Bonucci, De Sciglio – Matuidi, Pjanic, Emre Can –
Ronaldo, Mandzukic, Dybala

*neviem do akej miery veriť tejto zostave. Sú rôzne scenáre, počítajúce s tým, že chytať by mal
Perin, Joao Cancelo by mal byt zranený a aj v zálohe by sme mohli hrať s ďalšími zmenami.

Miesto zápasu: Turín, Stadio Olimpico Grande Torino

Dátum a čas zápasu: 15/12/2018, 8.30pm

Rozhodca: Marco Guida

Ešte niečo na navnadenie sa pred derby:
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Gól Enza Marescu a jeho provokácia fanúšikov Turína

https://www.youtube.com/watch?v=L3NS9I2Hkbg

https://www.youtube.com/watch?v=IrlHlaO8nik

https://www.youtube.com/watch?v=LwwYYR6uprE

https://www.youtube.com/watch?v=BoMStgcbpZE
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