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Vsadené do pracovného týždňa máme tento krát osemfinále talianskeho pohára, v ktorom
nastúpime proti Udinese.

Zdanlivo jasná záležitosť, avšak na ihrisku to tak nemusí byt. Samozrejme sme papierovým
favoritom, musíme to však potvrdiť aj večer na ihrisku.

Zápas to ľahký nebude, lebo budeme mat proti sebe húževnatého súpera, s viacerými
talentovanými hráčmi a najmä súpera, ktorému posledné zápasy ide karta. Darí sa im zbierať
body a hoci to na začiatku sezóny tak nevyzeralo, ak im súčasná forma vydrží celkom reálne
môžu pomýšľať aj na európske poháre. A jedna z možných ciest je aj cez taliansky pohár...

Lenže do cesty sa sme sa im postavili my a zrejme ani v Udine si nikto nemysli, že by cez nás
mohli prejsť. Azda len ti najvernejší fanúšikovia Udinese, hoci zrejme si to skôr prajú ako by
tomu skutočne verili. Tu nesmieme podlahnut dojmu, že už sme vo štvrťfinále. Najmä preto nie,
že sa hra na jeden zápas. Každá chyba sa tu kruto trestá, napokon sme to mohli vidieť minulý
rok.

Formu majú dobru obe mužstvá, napokon Udinese z posledných piatich ligových zápasov
dokázalo vyhrať 3, 1 remizovali – proti silnému Neapolu a iba jediný prehrali, práve u nás. My
nijako nezaostávame a mame štyri výhry a jednu prehru na pôde Lazia. Takže zjavne tento
osemfinálový duel zastihol obe mužstvá v dobrej forme. Čo môže byt pre samotný zápas len
dobre. Uvidíme však čo spravia rošády v oboch zostavách, lebo nie len my ale aj Udinese
chystá viaceré zmeny. Čo sa rozstavenia týka, tak podľa predzápasových prognóz to vyzerá
tak, že stavia na istotu, avšak šancu dostanú viacerí hráči, ktorí nedostavajú veľa príležitostí v
zápasoch Serie A. Z tých najväčších hviezd by od začiatku mal hrať iba Lasagna, na lavičke by
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mali ostať Mandragora aj De Paul. Uvidíme aký to bude mat vplyv na hru Udinese.

Maurizio Sarri príde s výrazne väčšími zmenami. Hneď prvou je zmena rozostavenia, hoci iba
menšia, keď nebudeme hrať 4-3-1-2 alebo trochu modifikovane na 4-3-2-1. V bráne by mal
dostáť od začiatku priestor Buffon. Obranná formácia by mala nastúpiť v zložení Danilo, Rugani,
De Ligt a De Sciglio. Ani záloha sa nevyhne zmenám, hoci nastúpia už viac-menej preverení
hráči ako Bentancur, Emre Can a Rabiot. V takomto zložení je možné sa obávať o to, ako hra
záložnej formácie bude vyzerať no na druhej strane, bez toho aby získali spolu aj zápasovú
prax, nie je možné aby napredovali. Predsa len tréning je niečo iné. Azda najväčšou zmenou
prejde útočná formácia, keď pod hrotom budú operovať Douglas Costa a Bernardeschi, pokým
na hrote by mal nastúpiť Higuain. Práve na útočnú formáciu v tomto zložení som veľmi zvedavý.
Hoci to nie je to najsilnejšie čo môžeme ponúknuť, verím tomu že sa chlapci chytia šance a
ukážu čo v nich je. Napokon nie sú to žiadny zelenáči a už nie raz ukázali v minulosti aký majú
potenciál.

Hoci nastúpime vo výrazne zmenenej zostave, ci už takticky ale aj personálne, sme stále
favoritom, a to aj pre to že mame silnú lavičku. Ktokoľvek z nej by v ktoromkoľvek inom teame
Serie hra hrával pravidelne v základe. Bude dôležité nepodľahnúť dojmu, že to bude ľahký
zápas, hoci to tak vyzerá. Ti čo dostanú šancu budú musieť ukázať, že si zaslúžia byt v
bielo-čiernom drese a že je možné sa na nich spoľahnúť aj v ostatných zápasoch nie len Coppa
Italia, ale aj Serie A. V každom prípade verím v pozitívny výsledok a postup ďalej do štvrťfinále!
FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!

Predpokladane zostavy podľa ilsussidiario.net:

Udinese (3-5-2)

Nicosla – Ter Avest, De Maio, Opoku – Larsen, Walace, Jajalo, Barat, Sema – Lasgna,
Nestorovski
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Juventus (4-3-2-1)

Buffon – Danilo, Rugani, De Ligt, De Sciglio – Bentancur, Emre Can, Rabiot –
Bernardeschi, Douglas Costa – Higuain

Miesto zápasu: Turín, Allianz Stadium

Dátum a čas zápasu: 15/1/2020, 9.45pm

Rozhodca nominovaný na zápas: Gianluca Aureliano
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