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Situace je vážná a my musíme vyhrávat.

Preview Udinese vs Juventus

Po rozpačitej remíze vo Florencii opäť raz hráme vonku. Tento krát cestujeme do Udine a
stretneme sa tam s miestnym Udinese. Pre asistenta Andreu Pirla, Igora Tudora, to bude
celkom známe prostredie, keďže mužstvo z Udine v nedávnej minulosti viedol ako hlavný
tréner. Podarí sa nám získať tak potrebne tri body?

Nikto z nás nebol zvyknutý, že pred koncom súťaže budeme ešte vôbec bojovať o miestenku do
Ligy Majstrov. Stále sa však budem vracať k Superlige a celkom pravdepodobnej možnosti, že
ani zisk desiateho Scudetta by nám miestenku ešte nemusel zaručiť. Dokonca postoj FIGC nám
môže priniesť nemalé problémy, keďže oficiálne sme sa účasti v Superlige nevzdali. FIGC hrozí
mužstvám, ktoré sa nevzdajú účasti v Superlige, že im neudelí profesionálnu licenciu. Žiaľ toto
nám reálne hrozí, no osobne by som sa tu až tak veľmi neobával, mame totižto v zálohe
mužstvo U23, ktoré hra síce Seriu C, no stále profesionálnu súťaž. V najhoršom prípade by
aspoň zopár srdciarov z „A“ mužstva, mohlo pomôcť mužstvu U23 s profesionálnou licenciou
prebojovať sa skoro späť do Serie A. V tomu sme ako Fénix, dokážeme povstať z popola a
dokážeme sa vrátiť silnejší! Napokon Calciopoli v roku 2006 a nasledujúce roky sú toho iba
dôkazom!
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Späť k zápasu v Udine. Nemali by sme mat žiadne vážnejšie absencie v zostave, na rozdiel od
nášho súpera, ktorému bude chýbať viacero opôr. Tento stav zrejme zapríčiní, že si proti nám
zahrá náš bývalý útočník – Fernando Llorente. V časoch keď za nás hrával som ho mal veľmi
rad, najmä keď sa dokázal obetovať natoľko, že v Bilbau pred prestupom k nám ho nenechali
hrávať pol roka, keďže sa s nimi nechcel dohodnúť na novej zmluve a k nám prišiel zadarmo. Aj
v dnešnom zápase by som mu prial nech sa presadí, no zároveň dúfam, že nám sa podarí
skórovať viac gólov než Udine ☺ Výsledkovo na tom nie sme najlepšie, aj prvý polčas vo
Florencii bol z nasej strany dosť zlý. Preto je veľmi ťažké čosi špeciálne očakávať od zápasu v
Udine. Povedal by som, že v našom prípade už teraz ide najmä o veľmi pragmatické zbieranie
bodov, aby sme skončili aspoň v prvej štvorke. Rozpis do konca sezóny máme náročný, preto
bude každé víťazstvo veľmi dôležité.

Udinese v posledných piatich zápasoch získalo iba 6 bodov za dve víťazstvá, zvyšné 3 zápasy
prehrali. My sme na tom o niečo lepšie, keď sa nám podarilo z piatich zápasov vyhrať tri, jeden
remizovať a jeden sme prehrali. Stále nedostávame veľa gólov, čo nám však trochu robí
problém je vypracovanie si dostatočného množstva gólových príležitostí a s nimi spojená aj
efektivita v zakončení. V Udine nám zrejme jeden gól na tri body stačiť nebude, bude preto
veľmi dôležité, aby sa konečne prebudili aj strelci, no najmä aby záloha začala pracovať
omnoho lepšie smerom dopredu. Či sa nám to podarí v Udine, uvidíme. Ja verím, že by sme o
dva góly vyhrať mohli, no problémy z predchádzajúcich zápasov nás nemôžu nechávať
pokojnými, a už vôbec si nemôžeme myslieť, že to príde samo. Budeme sa o tri body musieť
pobiť! Verím, že sa nám to podarí, rovnako tak ako aj zakončiť tento ročník pokiaľ možno čo
najvyššie v tabuľke!!! FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!

Pripomenutie si nášho víťazstva 6-2 na pôde Udinese v sezóne 2017/2018
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https://www.youtube.com/watch?v=2pzvtXW5luc

Predpokladane zostavy podľa whoscored.com:
Udinese (3-5-1)
Musso – Becao,Bonifazi, Nuytinck – Molina, Paul, Walace, Arslan, Larsen – Pereyra – Okaka

Juventus (4-4-2)

Szczesny – Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Danilo – Chiesa, Arthur, Bentancur, Cuadrado –
Morata, Cristiano Ronaldo

Dátum a čas zápasu: 2/5/2021, 6:00pm

Miesto zápasu: Udine, Stadio Friuli / Dacia Arena

Rozhodca nominovaný na zápas: Daniele Chiffi
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