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Napsal uživatel Hwoarang
Neděle, 21 Únor 2021 11:19

Špička tabulky je nemilosrdná a je třeba bojovat o každý bod. S Crotone to ale musí být tři.

Proti poslednímu Crotone bychom se měli zahojit a vynahradit si tak dvě důležité porážky s
Neapolí (jak jsme s tímhle týmem mohli prohrát???) a Portem. Obě zavdaly příčinu k debatám
ohledně naší hry, především zálohy a její spolupráci s útokem. Debaty neutichají, protože
zranění nás provází stále. Arthur a Dybala, dva nejkreativnější hráči, jsou stále mimo hru.
Morata, McKenie, ti, kteří patří k tomu nejlepšímu, co momentálně máme do hry
pravděpodobně nezasáhnou také. Bonucci a Chielinni, no, tam nás asi tlačí pata nejméně,
protože v Demiralovi a Deligtovi už máme dobré nástupce a tuto stoperskou dvojici bychom
rádi viděli hrát častěji.

Uprostřed zálohy tedy nestoupí Bentancur a Rabiot, dvojice, ze které máme všichni obavy, ale
co už. Nikdo jiný tam momentálně není. Do hry se vrátí Ramsey, ten ale také formu chytá velmi
pomalu. Takže naše jediná jistota je Chiesa, jednoznačně náš nejlepší nákup. I když toho půlku
pokazí, jeho zápal a snahu by mu mohlo mnoho našich hráčů závidět a jak je vidět, nese to
ovoce v podobě nastřílených gólů. S Ronaldem vepředu nastoupí Kulusevski, který bude mít
opět možnost se ukázat a "využít" tak zranění Dybala a nemoci Moraty.

Crotone je tabulce poslední, přijede na Allianz stadium bránit bodík a poslední vzájemné
zápasy varují před tím, že to jde.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 442:
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Buffon – Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro – Chiesa, Ramsey, Bentancur, Rabiot –
Kulusevski, Ronaldo

FC Crotone - 433:
Cordaz – Rispoli, Djidji, Golemić, Luperto – Molina, Cigarini, Reca – Messias, Di Carmine,
Ounas
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