Del Neri: Očakávam kvalitnú reakciu...
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,, Tento týždeň je pre Juventus dôležitý z toho pohľadu, aby sme pochopili čo môžme urobiť,
povedal tréner na začiatku tlačovky."

Tréner si je vedomý , že naschádzajúce trri zápasy proti Cagliari, Manchestru City v EL a proti
Interu budúci víkend, môžu ovplyvniť sezónu Juventusu, ale zaťiaľ nie sú rozhodujúce, dôležité
je nájsť vieru v lepšie výsledky.,, Po porážke sa nesmieme vzdať, pretože jeden zápas nemôže
určiť absolútnu hodnotu mužstva, pokračoval Del Neri. Zápas proti Cagliari bude klásť dôraz na
psychiku. Výsledok 0:4 v Udine a prehra s Palermom 1:3 doma ukazujú, že toto mužstvo má
výkyvy smerom hore a aj nadol, ale keď na to príde, ukáže svoj charakter, vo štvrtok mužstvo
ukázalo, že chcelo byť kreatívne v oboch polčasoch. Očakávam preto zajtra reakciu vôle a
kvality."

Del Neri je presvedčený, že cesta prijatá mužstvom je správna. ,, Myslím si, že systém 4-4-2 je
správny, pretože povyšuje Krasiča aj ostatných hráčov. Nesmieme sláviť zápas s Udinese a
zahadzovať domáce zápasy, je jasné, že tomuto trendu sa musíme vyhnúť. Či sa hnevám a
mám obavy? Nie, pretože sme vždy pripustili góly v obrannej pozícii, horšie by to bolo, keby
sme dostali góly priamo z protiútokov a pri prečíslení súperom. V určitých situáciách nám chýba
potrebná agresivita a pozornosť."

Pokiaľ ide o zápas s Cagliari, tréner Del Neri neprezradil nič, pokiaľ ide o jedenástku mužstva,
ktoré zajtra proti Cagliari nastúpi. Obrat? Uvidíme, ako sú na tom niektorí hráči z ľavičky, lebo
táto možnosť je tu vždy. Čo môže dať Martinez Juve? V tejto chvíli menej, ale neskôr dodá
fyzickú silu a kvalitu. Musíme mať na pamäti, že futbal hrá 11 hráčov, ale keď treba, jeho miesto
môže zaujať iný. Sme toho názoru, že nie je netreba vytvárať dualismus, ale kompaktné
mužstvo, ktoré odovzdá svoje maximum."
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