Serie A preview: Juventus vs AS Řím
Napsal uživatel Hwoarang
Pátek, 05 Únor 2021 12:48

Boj o přední příčky v Serii A pokračuje.

Milánské kluby si před námi stále drží náskok, Inter se navíc díky včerejší výhře nad Fiorentinou
(jak jsme s ní mohli prohrát???) posnul na chvilku do čela. Tam ho ale pravděpodobně opět
vystřídá AC, které hraje zítra doma s posledním Crotone.

my máme dnes velkou šanci posunout se na třetí místo právě před římské AS. Proto musíme
vyhrát. Máme sice ještě zápas k dobru s Neapolí, ale ten může dopadnout jakkoli.

V týdnu jsme se namlsali pohárovou výhrnou nad Interem a držíme se velmi pěknou serii výher.
Nedá se asi říct, že tým už šlape na 100%, nedostatků je pořád dost, ale rozhodně se oproti
začátku sezóny zlepšujeme. Přichází to v pravý čas, protože brzy nás čeká Liga mistrů a Serie
A se pomalu přehupuje do své poslední čtvrtiny.

As Řím má o něco hroší bilanci než my, ale rozhodně ne špatnou. Proto jsou také na průběžné
třetí pozici. Co se týče vzájemných zápasů, tam to máme zhruba vyrovnané. Vzájemné zápasy
tak vždycky byly napínavé a většinou v nich šlo o hodně, často o titul. Co se týče sestav a
absencí, u nás to početně není tak hrozné, ale ne že by ti hráči nechyběli. Dybala stále není fit,
chlapec má letos opravdu smůlu, a vykartovaný je Bentancur, který se právě jakž-takž chytal
stabilní formu vedle Arthura. Až na neskutečně kiksy při rozehrávce od vlastní šestnáctky je u
něj v poslední době vidět progres, i když malý. Sestava je tak víceméně jasná, v útoku Ronaldo
s Moratou a uprostřed zálohy buď Rabiot nebo McKenie. Chiesa je jasný, na druhém kraji by
mohl běhat Kulusevski. Některé servery uvádějí ve stoperské dvojici Bonnuciho s DeLigtem, tak
se nechme překvapit.
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Juventus FC - 442:
Szczęsny - Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo - Kulusevski, McKennie, Arthur, Chiesa Morata, Ronaldo

AS Řím - 352:
Pau López - Mancini, Ibañez, Kumbulla - Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola
- Mchitarjan - Borja Mayoral
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