Serie A preview: Juventus vs. Chievo Verona
Napsal uživatel Hwoarang
Neděle, 20 Leden 2019 18:01

Po zisku superpoháru se vracíme do ligy.

První z posledním, to bude debakl!...řekl by fotbalový fanoušek, který nesleduje Serii A. Protože
ti, kdo ji sledují, ví, že to zdaleka není tak jednoduché. Ne, vážně: asi nikdo nepředpokládá, že
bychom v tomhle zápase mohli ztratit body. Ovšem jakým způsobem vyhrajeme, to už je jiná
otázka.

Minimální pozitivum je v tom, že nastoupí věční náhradníci: Perin, Rugani, Bernardeschi, a tak
našemu týmu odpustíme i nějaký ten gól do sítě domácích, popř. chvilkové hledání se. Nic to
ale nemění na tom, že bychom všichni rádi viděli, jak konečně soupeře rozdrtíme a divákům a
fanouškům připravíme na vlastním stadionu opravdové představení dominance. No..uvidíme.
Snad "nejhorší" scénář (o prohře nebo remíze nemluvme) by byl, kdybychom v 15. minutě dali
gól a pak si 75 minut v krokovém tempu nahrávali míč mezi stopery. Soupeř by byl rád, že
nedostal rychtu, tři body doma a jediný, kdo by na to doplatil, by byl fanoušek....

Ale ne, tentokrát to bude jiné, věřme tomu!

Jak už jsme zmínili, zahrají si náhradníci. Na hrot se patrně zase postaví Dybala a bude si
sbíhat do hloubi pole pro balony, zatímco uprostřed zálohy bude buď Bentancur nebo Can. Ani
jeden z nich však neumí hru tvořit, proto bude na stoperu opět Bonnuci. Takže uvidíme...
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Na straně soupeře se do Allianz arény zase po nějaké době podívá bývalý bianconeri
Giaccherini, jehož kariéra po odchodu Conteho nabrala pozvolný pád.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC (433):
Perin - De Sciglio, Rugani, Bonnuci, Alex Sandro - Khedira, Bentancur/Can, Matuidi - Dybala,
Ronaldo, Bernardeschi

Chievo Verona (352):
Sorrentino - Depaoli, Rossettini, Bani, Tomović - Kiyine, Radovanović, Hetemaj - Giaccherini Pellissier, Meggiorini
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