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Už dnes večer se může rozhodnout o titulu italského mistra. Juventusu stačí z dnešního zápasu
bod, ale i ten bude nesmírně těžký, protože ho bude muset uhrát venku proti římskému AS.

Máme pred sebou posledné kolá Serie A a už v tomto aktuálnom môžeme získať historické,
šieste Scudetto v rade! Nebude to však vôbec jednoduché, hoci na jeho zisk nám stačí aj bod,
cestujeme totiž do Ríma a stretneme sa s miestnym AS!

Už nejakú dobu kraľujeme v Taliansku. Snaha sa nám vyrovnať prichádza možno pre niekoho
prekvapivo z Ríma a Neapola, nie z Milána (hoci by sa nám tiež radi vyrovnali). Zatiaľ sa to
však ani Rímu a ani Neapolu nepodarilo. Držia s nami krok, treba povedať., že patria v
Taliansku k špičke, avšak zatiaľ nedorástli na to, aby získali Scudetto. Zámerne píšem
nedorástli, lebo herne, zázemím či kvalitou kádra sa nám môžu pokojne rovnať. V čom máme
oproti nim navrh je mentálna sila mužstva. Vidno to aj pri rozhovoroch, ktoré máme možnosť si
čítať. Naši hráči prejavujú rešpekt každému súperovi, sú si veľmi dobre vedomí toho, že nesmú
podľahnúť dojmu, že sú neporaziteľní. A ak sa tak aj stane, veľmi rýchlo sa z toho spamätajú a
vrátia sa späť nohami na pevnú zem. V slovách hráčov našich súperov v boji o Scudetto je cítiť
až prehnanú nanávisť voči Juve a čierno-bielym farbám. Ich jediným cieľom je poraziť, pokoriť
Juventus, nič viac a nič menej. Práve toto ich zväzuje v tom, aby spravili ten ďalší, pre nich tak
potrebný krok k získaniu Scudetta. Dokážu vyhrať jednu, dve bitky, ale nie celú vojnu o
Scudetto...
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A práve toto bude aj naša sila v zápase v Ríme proti AS. Musíme rešpektovať silu a kvalitu AS,
určite sa ich však nemôžeme zľaknúť ak chceme uspieť. Našou hrou, taktickou vyspelosťou,
schopnosťou útočiť a brániť spolu ako team, verím že dokráčame k vytúženému bodu, ideálne k
trom. Hoci Max nemôže postaviť to úplne najlepšie čo by mohol, hĺbka nášho kádra mu dvoľuje
hráčov na jednotlivých postoch rotovať. Inak tomu nebude ani teraz, hoci máme pred sebou
dôležitý zápas. Khedira sa potrebuje zotaviť z ľahšieho zranenia, preto by ho mal v základnej
zostave nahradiť buď Machisio alebo Rincón. Zmeny by mali nastať aj v zložení obrany, kedy sa
očakáva že nastúpia Asamoah, Benatia a Lichtsteiner, pokým Dani Alves, Chiellini a Alex
Sandro ostanú na lavičke náhradníkov. Ofenzíva by mala ostať nezmenená v zložení
Cuadrado, Dybala, Mandžukič a Higuaín.

Rotovanie hráčov je nevyhnutné, napokon už v stredu 17.5. hráme v Ríme ďalší dôležitý zápas.
Budeme hrať finále Coppa Italia proti miestnemu Laziu a približne o dva týždne hráme finále LM
v Cardiffe. Teraz sa ukazuje ako dôležité je mať mužstvo kvalitné aj do hĺbky. AS Rím by mal
nastúpiť v najsilnejšom zložení až na útok, kedy sa im zranil strelec Edin Džeko. Toho by mal
na hrote zastúpiť Diego Perotti. Máme na čo tešiť, zápas sa bude hrať v nedeľu, večer, obe
mužstvá nastúpia naozaj v silnom zložení a pôjde v tomto zápase o zisk Scudetta, čo viac si
ako fanúšikovia môžeme priať??? Azda iba víťazstvo!!! FORZA JUVE!!!!

Predpokladané zostavy podľa tuttosport.com:

AS Roma (4-2-3-1)

Szeczesny – Emerson, Fazio, Manolas, Juan Jesus – De Rossi, Paredes – Salah, Nainggolan,
El Shaarawy – Perotti

Juventus (4-2-3-1)

Buffon – Asamoah, Benatia, Bonucci, Lichtsteiner – Rincon, Pjanic – Mandžukič, Dybala,
Cuadrado - Higuaín

Miesto zápasu: Stadio Olimpico, Roma
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Čas zápasu: 8.45pm CET

Rozhodca: Luca Banti
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