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Do roku 2020 jsme vstoupili parádně. Teď to jen potvrdit v Římě.

Ďalšie ligové kolo v roku 2020 na seba nenechalo dlho čakať a my cestujem do Ríma. Tam sa
nastúpime proti silnému AS. Na pôde nášho nasledujúceho súpera sa nám v minulosti až tak
nedarilo, podarí sa nám to teraz zmeniť?

V súbojoch, kedy bol AS Rím písaný ako domáce mužstvo sa nám veľmi nedarilo v poslednej
dobe. Naše posledné víťazstvo nad AS v Ríme sa datuje až do roku 2014! Ak si uvedomíme
súčasnú formu AS a naše kolísavé výkony, tak musí byt každému jasne, že tento zápas bude
nesmierne náročný. V boji o scudetto je to teraz veľmi tesné a s Interom máme rovnaký počet
bodov. Dovolím si povedať, že v ich prospech hrá aj skutočnosť, že z LM vypadli a je otázne do
akej miery budú brat zápasy v Európskej lige vážne. Predsa len, hlavný ciel azda všetkých
mužstiev v Taliansku ju zosadiť nás z domáceho trónu. A teraz ma Inter veľmi dobru príležitosť
– majú dobre rozbehnutú sezónu, Európska liga pre nich nie je až také lákadlo a tak sily môžu
plne sústrediť na zisk Scudetta. My podávame nevyrovnané výkony, najmä v lige, čo ich tiež
môže motivovať.

Avšak my sme Juventus a nikdy sa nevzdávame, bojujeme až do konca! To sme sa mohli
presvedčiť v nie jednej sezóne, napokon tituly nám vyhrávala najmä forma na jar a skutočnosť,
že naši súperi nemali dostatočnú hĺbku kádra a väčšinou na jar z bojov o Scudetto vypadli.
Uvidíme ako sa bude situácia vyvíjať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Pre nás bude
dôležité zbierať body – pokiaľ možno čo najviac, ideálne všetky až do osemfinále LM. Aby sme
si udržali súčasnú pozíciu, resp. ak by to bolo možné odskočili od našich súperov v boji o
Scudetto. Aj z tohoto dôvodu bude teraz výsledok z Ríma dôležitý. Zámerne hovorím o
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výsledku, lebo ten bude podstatný. Samozrejme ak k tomu pridáme aj výbornú a pohľadnú hru,
bude to iba niečo naviac. Avšak tri body sú momentálne najdôležitejšie, a to za akúkoľvek cenu
– hoci aj škaredej hry!

Absencii v oboch mužstvách bude minimum. Na oboch stranách sú dvaja hráči zranení. AS Rím
budú chýbať Cristante a Zappacosta, nám zase Khedira a Chiellini pre zranenia, zatiaľ čo
Bentancur bude stáť kvôli kartám. dobré správy sú, že dlhodobo zranený Giorgio Chiellini je už
na ceste späť o čom svedčí skutočnosť, že by mal figurovať na súpiske pre jarnú časť LM!
Rovnako tak do tréningového procesu sa zaradil aj Khedira. Naopak v pozadí sa šíria správy o
zranení Higauina, tak uvidíme ci stihne zápas v Ríme. Napriek týmto absenciám obe mužstvá
nastúpia v silných zostavách a s tým najlepším čo momentálne majú. Zaujímavejšie bude
sledovať s akou taktikou vyrukujú obaja tréneri. Pokým tréner AS Rím preferuje rozostavenie
4-2-3-1, Sarri v poslednej dobe hráva najmä 4-3-1-2. Bude to teda konfrontácia rôznych
herných stratégii. Obe mužstvá majú veľmi podobnú formu v lige, kedy z posledných piatich
zápasov majú rovnakú bilanciu 3 víťazstvá, 1 remíza a 1 prehra. Iba ťažko sa hľadá niečo čo by
aspoň na papieri mohlo prikloniť misku váh na jednu ci druhu stranu. Aj preto očakávam veľmi
vyrovnaný zápas a hoci by som si veľmi prial 3 body, podľa papierových predpokladov to vyzerá
skôr na remízový zápas. Ak by sa nám aj podarilo vybojovať všetky tri body, bude to iba veľmi
tesne.

No myslím si, že takéto zápasy nám svedčia, dokážeme ich zvládať omnoho lepšie ako zápasy
v ktorých nám o nič nejde. Úprimne, nech to znie akokoľvek zvláštne, som súčasnému stavu
rad – nič nie je 100%, musíme bojovať o každý jeden bod a náš super v boji o Scudetto
nepoľavuje ani v úsilí a ani vo výsledkoch. Toto sme tu už dlhšie nemali, preto si myslím že by
sme tomu mali byt radi – aspoň nás to lepšie pripraví a preverí do ďalších bojov ci už na
domácej scéne, alebo aj v Európe!

Predpokladané zostavy podľa tuttosport.com

AS Roma (4-2-3-1)

Pau Lopez – Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov – Diawara, Veretout – Zaniolo,
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Lorenzo Pellegrini, Perotti – Dzeko

Juventus (4-3-1-2)

Szczesny – Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado – Matuidi, Pjanic, Rabiot – Dybala –
Cristiano Ronaldo, Higuain

Miesto zápasu: Rím, Stadio Olimpico

Dátum a čas zápasu: 12/1/2020, 8.45pm

Rozhodca nominovaný na zápas: Marco Guida
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