Serie A preview: Juventus vs Sampdoria
Napsal uživatel Hwoarang
Neděle, 20 Září 2020 13:27

Dnes večer vykročíme za desátým titulem v řadě.

Podivný ročník ligy teprve nedávno skončil, my jsme získali podivný titul s podivnou hrou a
začíná nový, možná stejně podivný fotbalový rok.

Běhm léta se klasicky množily zprávy o nejrůznějšíh přestupech, odchodech a příchodech,
každpádně revoluce se konala především na postu trenéra. S čím příjde naprosto nezkušený
trenér Pirlo, mohl by ses stát novým Guardiolou?

Systém hry se změní a změnit se musí, protože odešel režisér hry Pjanič. I když režisér je
možná silné slovo, Miralem se sice snažil hru řídit, ale Pirlův post mu nikdy nebyl vlastní a bylo
to znát. Taktéž absence hráče tipu Vidal, který by bořil vše, co mu přijde do cesty, občas dával
góly, ale především čistil hru práve pro Pjaniče se podepsala na podivném systému, kdy
Bosňan dělal hlavně to, co neuměl. Bránil, skákal do hlavičkových soubojů a jen velmi málokdy
se dostal k opravdovému tvoření hry a předfinálním či finálním přihrávkám.

Pirlo trenér bude muset středovou hru postavit na někom úplně jiném. Na bentancurovi či
Arthurovi?

A probudí se konečně Ramsey či Rabiot, nebo budou záhy nahrazeni McKenniem a dalšími
příchozími?
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Co naše hra na křídla, která vůbec nesvědčí Dybalovi, pro kterého je naopak ideální hra na dva
útočníky, přičemž on je ten podhrotový.

Jak naloží Pirlo se stopery? Máme dva zkušené staříky a vedle nich dva mimořádně
talentované mladíky, kteří musí hrát, jinak zakrní či odejdou.

Probudí se kraje naší obrany? Spící Sandro a podivný Danilo, či stále zraněný De Sciglio?

Odpověď na všechny tyto otázky budeme získávat postupně minimálně v první polovině
sezóny. Těšíte se?

pro dnešní zápas jsou každopádně ze zdravotních důvodů mimo De Light, Dybala,
Bernardeschi a nově i Alex Sandro.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 352:
Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini - Cuadrado, Rabiot, Arthur, Ramsey, Pellegrini Kulusevski, Ronaldo

UC Sampdoria - 442:
Audero - Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello - Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto - Bonazzoli,
Quagliarella
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