CL preview: Juventus vs. Bayer Leverkusen
Napsal uživatel Guarrangaa
Pondělí, 30 Září 2019 22:37

Bayer Leverkusen přijede do Turína napravit domácí prohrů s Lokomotivem. A nepovede se jim
to. Prostě ne.

Poslední zápas Juve byl.. ..byl vlastně celkem fajn. Mně se fakt líbil. Gigi se stal svým 903.
odehraným zápasem rekordmanem a to ještě neřekl poslední slovo. De Ligt konečně odehrál
solidní zápas a Pjanić se zase trefil, čímž stal se 4. nejlepším aktivním hráčem v počtu gólů
mimo vápno. Před ním jsou jen Ronaldo, Messi a Ibrahiumović. A konečně nebyl důvod se
strachovat o výsledek do poslední vteřiny!

Snad to dnes bude pokračovat v podobném duchu, i když Bayer je soupeř výrazně těžšího
kalibru a navíc se jim venku obecně celkem daří. Kromě solidního Vollanda budou hosté
spoléhat hlavně na mladého Haverze, který byl v přestupovém období spojovaný snad se všemi
velkokluby (Juve nevyjímaje). V lize se Bayer drží na rozdíl jednoho bodu od čela, ale ve
skupinové fázi ligy mistrů doma překvapivě prohráli s Lokomotivem Moskva 1:2. Rozhodně tedy
mají co napravovat.

Sestava hostů bude oslabena pouze o zraněného Baileyho. Juventus na tom je v tomto ohledu
výrazně hůř. Když pomineme hráče mimo soupisku LM, tak je problém hlavně v obraně, kde
bude chybí Chiellini, De Sciglio a Danilo. Na pozici pravého beka tak opět nastoupí Cuadrado,
ale alespoň, že na levou stranu se vrací Alex Sandro. V útoku pak určitě nenastoupí Douglas
Costa, který léčí svalové zanění.

(Předpokládané sestavy jsou tématem mnoha diskuzí, tak je berte s rezervou. Je to trošku přání
a trošku opisování z italských webů.)
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Juventus Turín:
Szczesny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi – Ramsey Ronaldo, Dybala

Bayer Leverkusen:
Hradecky - Weiser, Dragovic, S Bender, Sinkgraven - Baumgartlinger, Aranguiz - Havertz,
Amiri, Volland - Alario
1. 10. 2019 21:00 Allianz Stadium, Turín
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