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V poslednom kole sezóny 2018/2019 narazia na seba mužstvá, ktorým už nejde v zásade o nič.

Možno jednotlivcom o získanie postu najlepšieho strelca ligy, ku ktorému ma bližšie náš bývalý
hráč Fabio Quagliarella. Zosadiť z tejto pozície by ho chcel Cristiano Ronaldo, no na to by
potreboval asi malý zázrak.
Dôvodom je skutočnosť, že Fabio má náskok piatich gólov pred Cristianom Ronaldom a je iba
veľmi málo pravdepodobné, že by sa CR7 čo i len priblížil k Fabiovi v počte strelených gólov v
tomto ročníku ligy. Viac ako zápasové hodnotenia zamestnávajú najmä fanúšikov bianconeri
špekulácie kto bude novým trénerom mužstva. Mená lietajú v kuloároch rôzne, od Mourinha,
cez Sarriho, Conteho, Inzaghiho, , Deschampsa, Pochettina až po Guardiolu. Z času na čas
niektorí z možných kandidátov tieto správy vyvrátia a následne sa zase objaví akási špekulácia.
Aj preto pokým to nebude isté, môžeme si ako fanúšikovia iba priať niektorého z kandidátov.
Späť k zápasu – za posledné tri roky sme odohrali so Sampdoriou šesť zápasov a v nich veru
nebola núdza o góly. Dovedna ich padlo v tých posledných šiestich zápasoch až 22, čo je
priemer 3,66 gólu na zápas! Ak si vezmeme skutočnosť, že je to posledný zápas sezóny, v
ktorom nikomu už o nič nejde, môže nám to dať nádej, že opäť uvidíme veľa gólov a snáď aj
čo-to pre oko diváka. A to aj napriek slabším výsledkom oboch mužstiev v posledných
zápasoch, Sampdoria má z posledných piatich zápasov bilanciu 0-2-3 a my zase 1-3-1. Bol by
to pekný zaver ligy pre mužstvá samotné, ako aj pre fanúšikov.
Koniec ligy sa nesie vo zvláštnom duchu, kedy sezónu už iba dohrávame. Chýba tomu náboj,
napätie a odhodlanie. Verím však, že tento posledný súťažný zápas si chlapci užijú a v podobe
dobrého futbalu dajú darček aj nám fanúšikom. V každom prípade nemožno poprieť skutočnosť,
že mysle sú už nastavené a hľadia na ďalšiu sezónu. Kto bude nový tréner? Aké posily vedenie
privedie? Kto naopak odíde? Ako bude postavený náš systém / hra? To všetko sú veľké
otázniky, na ktoré by sme radi poznali odpovede čo najskôr. Chce to však čas, preto budeme
musieť byt trpezliví. Na druhej strane bude dôležité nájsť nového trénera dostatočne včas, aby
dokázal svojim spôsobom vstúpiť do prestupov a budovania kádra. Rovnako tak aby dokázal
nastaviť mužstvo na určitý herný systém. Osobne som presvedčený, že vedenie už niekoho má
– a ak nie na 100% tak sú veľmi blízko k dohode, pochybujem, že by riskovali začiatok prípravy
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bez hlavného trénera. Nech je tak či onak, teraz ideme do Janova a verím, že ten zápas bude
prijemným zakončením stále úspešnej sezóny!!! (treba si vážiť každý jeden titul a trofej!)
Predpokladané zostavy (podľa tuttosport.com):
Sampdoria (4-3-1-2)
Rafael Cabral – Sala, Ferrari, Colley, Junior Tavarers – Praet, Vieira, Linetty – Ramirez –
Caprari, Quagliarella
Juventus (4-3-3)
Szczesny – Spinazzola, Rugani, Bonucci, De Sciglio – Bentancur, Pjanic, Can – Dybala,
Cristiano Ronaldo, Cuadrado
Miesto zápasu: Janov, Stadio Luigi Ferraris
Dátum a čas zápasu: 26.5.2019, 6.00pm
Rozhodca nominovaný na zápas: Luigi Nasca
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