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Nepresvedčivé výsledky pokračujú a liga napreduje vysokým tempom ďalej.

Tento krát zavítame na ihrisko nevyspytateľnej Spezie. Po štyroch kolách máme v kolónke
výhier nulu, podarí sa nám tento nepriaznivý stav zmeniť?

Trápime sa predovšetkým výsledkovo, herne to ani zďaleka nie je také zlé ako je naše
postavenie v ligovej tabuľke. Aj preto už každý ďalší zápas musíme brať veľmi pragmaticky,
nehrať na krásu ale na body. Čo je celkom jasné, je skutočnosť že hráči ako keby fyzicky
nestíhali odohrať v plnom nasadení 90minút. Predpokladám, že to je zrejmé aj Maxovi a preto
budú v našom ďalšom zápase kľúčové tieto momenty: 1) čo najskôr sa ujať vedenia 2) pokiaľ
možno rozhodnúť zápas ešte v prvom polčase 3) v druhom polčase a najmä s blížiacim sa
záverom vhodne zvoliť striedania – podľa vývoja zápasu.
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Samozrejme takto to vyzerá veľmi jednoducho, no to je asi to posledné čo možno povedať o
zápase v Spezii, určite nebude jednoduchý. My však musíme hrať svoju hru – tak ako v prvom
polčase s ACM, možno v prvých 60-70 minútach. Práve náš posledný zápas nám fanúšikom
ukázal, že na tom herne vôbec nie sme zle. Aj z tohoto dôvodu si myslím, že toto je skôr iba
výsledková kríza než nejaká herná. Okrem dlhodobo zranených by nám nemal chýbať nikto,
môžeme teda nastúpiť v plnej sile, pripadne nechať oddýchnuť hráčov, ktorí budú dôležití práve
na víkendový zápas proti Sampdorii. Myslím si, že máme dostatočne široký káder, aby sme aj
toto zvládli. Osobne by som rád videl v akcii Chiesu, ktorého bojovnosť nevyhnutne
potrebujeme. V obrane očakávam, že namiesto Chielliniho nastúpi De Ligt. Zálohu čakám, že
Max nechá nezmenenú, rovnako tak aj brankársky post.

Spezia je v tabuľke nad nami, no tiež žiadna sláva. Posledný zápas v Benátkach vyhrali 2-1, no
predtým zaknihovali dve prehry a jednu remízu. Predovšetkým prehra na pôde Lazia 6-1 bola
veľmi krutá. V štyroch zápasoch dali 5 gólov no dostali až 10. Avšak z tých 10 inkasovaných
gólov, dostali až 6 pri spomínanej prehre s Laziom vonku. Aj toto svedčí o tom, že prekonávať
ich obranu nebude nijako jednoduché. Vysoká prehra s Laziom vyzerá byť skôr výnimkou. Pri
našom trápení sa s premieňaním šancí to môže byť problém. Aj pre to budeme musieť byt
klinický – využiť maximálne šance, do ktorých sa dostaneme. Je možné, že budú 1-2 šance a
my ich budeme musieť 100% využiť! Už z tohoto vidno, aký náročný zápas to bude. Ja verím,
že sa už konečne chytíme aj výsledkovo a že práve toto bude náš odrazový mostík k šnúre
víťazstiev!!! FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!

Predpokladané zostavy podľa eurosport.it:
Spezia (4-3-3)
Zoet – Amian, Nikolaou,Hristov, Ferrer – Maggiore, Bourabia, Bastoni – Verde, Manaj, Gyasi
Juventus (4-4-2)

Szczesny – Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro – Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot –
Dybala, Kean
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Dátum a čas zápasu: 22/9/2021, 18:30

Miesto zápasu: La Spezia, Stadio Alberto Picco

Rozhodca nominovaný na zápas: Gianluca Aureliano
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