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Sevilla hrá stále o postup do vyraďovacej fázy Európskej ligy a vôbec nie je bez šance na
postup. V našom prípade by mohli dostať ukázať sa chlapci, ktorí bežne nehrávajú. A kde je
lepšie zbierať skúsenosti než práve na európskej úrovni.

Sevilla stráca na tretiu Borussiu Moenchengladbach dva body. Postup teda nemajú vo svojich
rukách, musia sa spoliehať na výsledok z Manchestru, kde hrá Borussia svoj posledný zápas.
Aj táto skutočnosť hrá do kariet Seville, keďže ManCity bude favoritom toho zápasu. Práve Juve
môže dať šancu hráčom z lavičky, čo by Sevilla mohla využiť. Sevilla síce hlási niekoľko
zranených, no napriek tomu ovplýva zaujímavými menami vo svojich radoch. Niektorí z jej
hráčov boli v minulosti, alebo sú v spčasnosti spájaný práve s Juve – či už to je Fernando
Llorente alebo náš odchovanec Ciro Immobile, alebo Ever Banega, ktorý bol nedávno spájaný s
možný prestupom do Juve. V každom prípade Sevilla určite nenechá nič na náhodu a nastúpi v
najsilnejšom možnom a najmä v ofenzívnom zložení. Minuloročný víťaz Európskej ligy tak určite
nebude ľahkým súperom.

Juve sa nesie na vlne úspešných výsledkov v Serii A a aj v Lige Majstrov. V domácej lige
ťaháme šnúru piatich víťazstiev v rade, v Lige majstrov v základnej skupine sme na prvom
mieste a už máme istý postup do vyraďovacej fázy. Aj toto sú skutočnosti, ktoré by mohli
prispieť k tomu že Max Allegri dá priestor aj hráčom z lavičky. Určite väčšina fanúšikov by rada
videla v akcii od začiatku zápasu Ruganiho či Zazu. Sú to talentovaní futbalisti a mali by byť
prísľubom do budúcnosti nie len Juve ale aj talianskeho futbalu. Napriek všetkému však ani
Max nechce tento zápas len tak ľahko vypustiť a podľa predpokladaných zostáv nastúpime s
tým najlepším čo momentálne môžeme ponúknuť. Máme sa teda dnes večer na čo tešiť!

Predpokladané zostavy:

Sevilla (4-2-3-1)
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Sergio Rico - Mariano Ferreira, Rami, Kolodziejczak, Tremoulinas - Krychowiak, Iborra - Vitolo,
Banega, Konoplyanka – Llorente

Juventus (3-5-2)

Buffon - Bonucci, Barzaghli, Chiellini - Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Pogba, Alex Sandro Dybala, Morata

Miesto zápasu: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla

Čas zápasu: 20.45

Rozhodca: Szymon Marciniak (POL)

Zdroj: tuttosport, uefa.com & vlastný
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