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SPAL jsme v poháru zvládli i s náhradníky, nyní je třeba se vrátit naplno do ligy.

Po úspešnom zápase Coppa Italia a postupe do semifinále pokračujeme v ligovom kolotoči.
Sezóna sa nám preklopila do druhej polovice a my ju začíname v Janove proti miestnej
Sampdorii. Že to nebude vôbec jednoduchý zápas o tom azda niet pochyb. Získame ďalšie tri
body?

Rok 2021 nám nezačal vôbec zle keď z ôsmich zápasov sme až sedem vyhrali (s Janovom síce
až po predĺžení) a jedným z tých víťazných zápasov bolo aj finále talianskeho super pohára.
Prehrali sme akurát v Miláne s Interom. Ostatné zápasy sme zvládli a všetci veríme, že v tomto
trende budeme pokračovať aj naďalej. V Janove to bude veľmi náročné stretnutie, keďže
Sampdoria je momentálne rozbehnutá a po rozpačitom úvode sezóny začali zbierať body. Z
posledných piatich zápasov sa im podarilo vyhrať tri a dva prehrať. V domácom prostredí však
dokázali zdolať aj Inter Miláno, čo taktiež svedčí o ich sile. Určite sa budeme musieť mat na
pozore a maximálne sa sústrediť od prvého až do posledného hvizdu rozhodcu.

Sampdoria má množstvo skúsených hráčov vo svojich radoch, ktorých netreba bližšie
predstavovať a viacerí aj boli súčasťou nášho mužstva – Quagliarella, Ekdal, Candreva či
Audero. Aj z tohoto dôvodu môže mat tento zápas zvláštny nádych pre viacerých aktérov. Do
Janova budeme cestovať v psychickej pohode, v lige sme naposledy zdolali Bolognu, v pohári
sme vyradili SPAL a na popredné miesta útočíme zo zadu, nemusíme brániť svoje pozície, čo v
konečnom dôsledku môže byt výhoda. Mnohí zúžili boj o titul na súboj dvoch milánskych
mužstiev a tak my môžeme bez zbytočného tlaku hrať svoju hru, ktorá nám snáď na konci
sezóny prinesie ďalšiu trofej! Cesta je však ešte ďaleká a bude nás na nej čakať mnoho
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prekážok. Jednou z nich je aj Sampdoria.

Zoznam zranených hráčov, resp. tých ktorí nebudú môcť zasiahnuť do tohoto zápasu sa nám
trosku obmenil. Dybala je ešte stále zranený, takže do zápasu nezasiahne a žiaľ ani Dejan
Kulusevski, ten musí stáť kvôli kartám. Na zoznam zranených pribudol Bernardeschi, ten však
vzhľadom k jeho slabším výkonom zrejme nebude predstavovať až takú výraznú stratu.
Náročnejšie to bude nejako ustáť s útočníkmi – podľa danej situácie je viac než isté, že v útoku
nastúpime s Cristianom Ronaldom a Moratom. Ak na kraji zálohy bude hrať ešte aj Chiesa, tak
potom sa „vystrieľame“ zo všetkých útočníkov, resp. útočne ladených hráčov. Aj preto
predpokladám, že na lavičke uvidíme opäť niekoho z U23. Záloha sa nám časom pekne
vykryštalizovala a očakávam, že by sme mohli v strede poľa nastúpiť v zložení – Chiesa,
Bentancur, Arthur a McKennie. Obrana sa nám tiež dala konečne zdravotne dokopy a jej
zlozenie očakávam takéto – Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo.

Vyzerá to tak, že po úvodnom hľadaní sa, by sme mohli nájsť správny balans a rytmus. Najmä v
zálohe to vyzerá, že Andrea našiel ten správny mix. Obrana funguje si myslím, že veľmi dobre,
napokon inkasovala najmenej gólov v lige spolu s obranou Hellasu Verona. Smerom dopredu to
síce nie je žiadne terno zatiaľ, ale ani úplná tragédia. Hlavný problém bol práve v zálohe, kedy
sa lopty nedostavali k hráčom, ktorí by sa mali primárne starať o zakončenie. Tu však možno
vidieť celkom výrazné zlepšenie a toto by nám mohlo pomôcť k stabilnejším výkonom ako aj
výsledkom. Verím, že Sampdoriu môžeme poraziť, hoci to nebude vôbec jednoduché!

Predpokladané zostavy podľa whoscored.com:

Sampdoria (4-4-2)
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Audero – Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello – Candreva, Silva, Ekdal, Jankto –
Quagliarella, Balde

Juventus (4-4-2)

Szczesny – Danilo, Bonucci, De Ligt, Cuadrado – Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie –
Morata, Cristiano Ronaldo

Dátum a čas zápasu: 30/1/2021 6.00pm

Miesto zápasu: Genoa, Stadio Luigi Ferraris

Rozhodca nominovaný na zápas: Michael Fabbri

3/3

