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Zaváhali jsme doma se Sassuolem a nyní to musíme napravit v Římě. Což nebude lehké.

Boj o Scudetto pokračuje! V 15. kole talianskej Serie A cestujeme do Ríma, kde sa stretneme s
miestnym Laziom. A môžeme povedať, že v prípade výhry sa posunieme späť na čelo tabuľky,
keďže náš prenasledovateľ v boji o Scudetto, Inter, stratil body doma s iným rímskym klubom –
AS.
Mame to teda v našich rukách. A teoreticky je to veľmi jednoduché, stačí vyhrať v Ríme a
budeme späť na cele tabuľky. Na ihrisku to však také ľahké určite nebude. Budeme hrať totižto
na pôde tretieho mužstva tabuľky. Lazio od prehry v Miláne s Interom ťahá šnúru 9tich zápasov
bez prehry, z ktorých až 7 vyhralo! Dokonca v posledných piatich zápasoch nestratilo ani bod.
Čo sa týka zranení, tak tie hráčov Lazia obchádzajú a tak bude môcť dnes večer nastúpiť v plnej
sile. Už tieto fakty naznačujú, že ten zápas bude veľmi náročný a aby som bol úprimný, zrejme
aj bod by bol dobrý. V každom prípade, je dobre že súboj o Scudetto je konečne zaujímavý.
Napokon ak by sa Laziu podarilo dnes večer vyhrať, dotiahnu sa na nás na tri body.
Nám sa výsledkovo relatívne darí , hoci posledný domáci zápas nám nevyšiel a uhrali sme iba
remízu so Sassuolom. V novom ročníku sme ešte v súťažnom zápase neprehrali, čo treba
vyzdvihnúť. Mame za sebou niekoľko nie ľahkých zápasov a zatiaľ ideme za naplnením našich
predsezónnych cieľov. Je dôležité, že sme si nie len zabezpečili postup do ďalšej fáze LM, ale
že sme si aj poistili prvé miesto v tabuľke. Serie A je dlhodobá súťaž, ak budeme par týždňov
mimo prvého miesta, nič sa nedeje, dôležité bude byt na prvom mieste po 38.kole. My sme na
tom so zraneniami horšie než Lazio, za to však mame dostatočne široký kader, aby sme
dokázali eliminovať stratu hoci aj hráčov základnej zostavy. Pre tých, ktorí dnes večer na zápas
v Ríme nastúpia bude dôležitá koncentrácia na zápas, lebo proti nám bude stáť nesmierne
ťažký super. Myslím si, že očakávať dnes večer pekný futbal netreba, Sarri sa bude chcieť vrátiť
na prvé miesto. A to znamená, že hoci aj škaredým futbalom, výsledok bude treba dosiahnuť.
Mnoho sa už povedalo o Sarrim, jeho štýle a že nehráme dobre. Nuž, kým tu bol Conte, mnohí
nadávali, že sa na to nedá pozerať. Nahradil ho Allegri a opäť sa našli nemalé skupinky
fanúšikov, ktorým sa nepáčila predvádzaná hra. Tak prišiel Sarri a je to znovu o tom istom, že
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viacerým fanúšikom sa predvádzaná hra nepáči. Nuž ale každý z tých trénerov tu dosiahol
veľké výsledky. Conte nás vrátil späť na ligový trón, dokonca nás tam usadil na dlhšie. Allegri to
ešte vyšperkoval ďalšími titulmi v lige ci v coppa Italia, dokonca nás dostal 2x do finále LM.
Sarri je tu krátko, aby získal nejakú trofej, ale verím tomu, že na konci sezóny, aj tato bude pre
nás opäť úspešná. Mnoho kritiky sa vznáša nad niektorými hráčmi, no je dôležité povedať že ak
hráča nevidno, neznamená že si neodvádza svoju prácu. Mam na mysli najmä Bernardeschiho.
Vo Florencii sme ho poznali v inej pozícii, u nás ma iné úlohy, nie je v ofenzíve tak vidieť.
Napriek tomu si myslím, že odvádza kus čiernej roboty, ktorú však nie je tak vidno. A takto by
sme mohli pokračovať ďalej, ale to by bolo na extra článok
V každom prípade, musíme chlapcom veriť a hnať ich dopredu za tromi bodmi aj dnes večer! Ja
som presvedčený, že dnes odvedú maximum preto, aby sme si tri body priviezli do Turína!!!
FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!
Predpokladane zostavy podľa tuttosport.com
Lazio (3-5-2)
Strakosha – Luiz Felipe, Acerbi, Radu – Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva,
Lulic – Correa, Immobile
Juventus (4-3-1-2)
Szeczesny – De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Cuadrado – Matuidi, Pjanic, Bentancur –
Bernardeschi – Cristiano Ronaldo, Dybala
Miesto zápasu: Stadio Olimpico, Roma
Dátum a čas zápasu: 7/12/2019, 8.45pm
Rozhodca nominovaný na zápas: Michael Fabbri
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