Coppa Italia preview: Juventus vs FC Genoa
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Zápasový kolotoč je neúprosný a už v stredu hráme pohárový zápas v Janove.

Zvládneme ťažký kalendár a postúpime ďalej v domácom pohári? V akej zostave nastúpime,
dostanú šancu hráči z lavičky prípadne mládežníckych mužstiev?
Hoci Janov nie je v optimálnej forme a poraziť sme ich dokázali aj na ich domácej pôde, určite
tento zápas nebude jednoduchý a ľahký. Aj my máme svoje absencie v mužstve – McKennie,
Dybala, Alex Sandro, Cuadrado ci De Ligt sú azda tie najväčšie hviezdy, k nim ani Morata ešte
nie je 100% zotavený zo zranenia a v poslednom ligovom zápase sa nám zranil aj Chiesa. S
týmto bude ťažké postaviť dostatočne silnú zostavu aj na víkendový zápas proti Interu. Ako sa
popasovať teraz s pohárovým zápasom? Že šancu dostanú hráči z lavičky je jasné a veľmi
pravdepodobné je aj to, že dostane šancu niekto z našich mladých nádejí. Do základnej zostavy
by sa tak mohli pozrieť hráči ako Dragusin, Portanova a predpokladám, že rovnako ako
posledné dva ligové zápasy od začiatku bude hrať aj Frabotta. Kulusevski zrejme dostane
priestor v útoku. V každom prípade zrejme uvidíme veľmi mladé mužstvo Juventusu a celkom
možno aj mužstvo, ktoré budeme vídať najbližšie sezóny.
Aj pre toto môže byt pre nás ako fanúšikov tento zápas zaujímavý – budeme mat možnosť
vidieť budúcnosť Juventusu! Už nech to dopadne ako chce, bude dobre aby sme si vyskúšali
práve variant kedy budeme mat väčšinu základnej zostavy mimo. Tento zápas je na to ideálny,
budeme mat proti sebe stále kvalitné mužstvo zo Serie A, je to súťažný zápas v ktorom ide o
postup, no stále je to mužstvo proti ktorému by sme mohli uspieť aj bez hráčov základnej
zostavy.
Janov na tom nie je tento rok veľmi dobre. Napriek tomu, že majú celkom slušne poskladané
mužstvo v lige sa im veľmi nedarí. Pohár môže byt niečo kde si môžu napraviť trpkú chuť z ligy.
Na druhej strane pre Janov bude zrejme dôležitejšie sústrediť sa na záchranu v lige než na
domáci pohár. Celkom iné by to bolo ak by sa pohybovali v kľudnom strede tabuľky. Pre nás,
fanúšikov Juve, bude tento zápas zaujímavý aj preto, že v týchto dňoch doťahujeme prestup
záložníka Janova Rovellu. Ten veľmi pravdepodobne nastúpi aj v zápase proti nám. Ďalší hráč,
ktorý by nás mohol zaujímať je Gianluca Scamacca, útočník Janova o ktorého máme záujem v
tomto prestupovom okne, keďže máme deficit útočníkov. Takže tento zápas, hoci to v nabitom
programe môže znieť divne, prišiel celkom vhod.
Musíme ísť teraz od zápasu k zápasu, čaká nás ťažký program – teraz v stredu Janov, cez
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víkend Derby D’Italia v Miláne proti Interu a následne ďalšiu stredu zápas talianskeho super
pohára proti SSC Neapol, nuž a ďalší víkend opäť liga. Tréner Andrea Pirlo to nemá
jednoduché, výkony a výsledky treba vnímať v širšom kontexte. Osobne budem rád pomaly za
každú vydarenú akciu, každý dobrý výkon a nehovorím, že za každý strelený gól. Verím, že sa
nám podarí pokračovať v zbieraní bodov v lige a snáď aj postúpiť ďalej v Coppa Italia. V zápase
proti Janovu predpokladám tesný súboj, no výsledok 2-0 ci 3-1 by sme mohli uhrať. FORZA
JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!

Predpokladané zostavy podľa sportface.it:
Juventus (4-4-1-1)
Buffon – Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta – Bernardeschi, Bentancur, Rabiot,
Portanova – Kulusevski – Cristiano Ronaldo
FC Genoa (3-5-1-1)
Marchetti – Bani, Goldaniga, Masiello – Ghiglione, Sturaro, Radovanovic, Behrami,
Criscito – Zajc – Scamacca
Dátum a čas zápasu: 13/1/2021, 8.45pm
Miesto zápasu: Allianz Stadium, Torino
Rozhodca nominovaný na zápas: Daniele Chiffi
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