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Nejdůležitější a možná rozhodující zápas jarní části Serie A je tu.

V nedeľu 3.3.2019 budeme svedkami dlho očakávaného súboja medzi nami a SSC Neapol.
Každé mužstvo nastúpi do zápasu v rozdielnej pozícii. SSC je síce druhé v tabuľke, avšak až
13 bodov za nami. Majú za sebou sériu nie práve najlepších výsledkov a práve proti nám sa
budú chcieť vrátiť späť do boja o Scudetto. Bude to v každom prípade veľký zápas, ide o veľa
nie len o body v tabuľke, ale predovšetkým o prestíž.
Neapol z posledných 5 zápasov až 3 remizoval – v Miláne s AC, vo Florencii a prekvapivo
doma s FC Turín. Nijako ich to však nezlomilo a v poslednom ligovom zápase úplne jasne
zdolali nebezpečnú Parmu na jej ihrisku, kedy si odviezli tri body po víťazstve 4-0. V mužstve
skončil Marek Hamsik, zmenili systém a priestoru dostáva výrazne viac Zielinsky. Zdá sa, že aj
tato zmena mužstvu prospela. Napriek nespornému prínosu Mareka v Neapole, jeho éra
skončila a bolo to cítiť už minulú sezónu. Dosiahol tam všetko čo mohol, no už nemal mužstvu
viac čo ponúknuť. Neapol skutočne bez Mareka hra lepšie a aj preto si na nich budeme musieť
dať pozor. Na hrote hra Milik, ktorému sa v tejto sezóne darí aj strelecky, napokon za všetko
hovorí 14 strelených gólov. Nezaostávajú však ani Mertens a Insigne, kedy každý ma na
svojom konte po 8 gólov.
My nastúpime do zápasu v jasnej pozícii, kedy vedieme tabuľku práve pred SSC o 13 bodov. Aj
preto chlapci nemusia cítiť žiaden tlak na svojich pleciach, keďže aj v prípade prehry budeme
mat stále pohodlný 10 bodový náskok. Preto by sme mohli očakávať otvorený zápas, hoci ako
všetci poznáme Maxa, ten mužstvu až toľko voľnosti zrejme nedá a bude chcieť brat zo zápasu
aspoň bod. Aj preto očakávam z nasej strany aspoň zo začiatku opatrný zápas, na druhej
strane SSC sa bude chcieť doma vytiahnuť a ukázať pred vlastnými fanúšikmi. Toto by mohlo
vyhovovať práve nám a mohli by sme využiť možnosti na kontry, ktoré určite skôr ci neskôr
prídu. Ak by sa nám podarilo podobvat naplno v tomto zápase, zrejme by to bol jeden z
dôležitých krokov za 8. Scudettom v rade.
Šancu od začiatku zápasu by mali v strede dostať Bentancur a Matuidi. Prekvapením je trochu
Rodrigo, keďže jemu niekoľko posledných zápasov veľmi nevyšlo. Bude však mat možnosť
ukázať svoje schopnosti a kvalitu, ktoré nesporne ma. Verme, že sa mu to podarí a napodobni
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výkony zo začiatku sezóny, ktoré boli veľmi sľubné. Max bude zrejme ďalej skúšať Joaa
Cancela na ľavej strane zálohy. Je pravda, že smerom dopredu dokáže ukázať viac než
smerom dozadu, preto jeho posunutie na kraj zálohy dáva zmysel. Opäť však ostáva len veriť,
že sa mu bude dariť viac než v ostatných zápasoch. Verme, že všetci chlapci ukážu čo to
znamená hrať za Juve, že budú bojovať a nech už bude výsledok akýkoľvek, nechajú na ihrisku
srdce! FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!
Predpokladane zostavy podľa tuttosport.com
SSC Neapol (4-4-2)
Meret – Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam – Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski –
Milik, Insigne

Juventus (4-4-2)
Szczesny – Alex Sandro, Rugani, Bonucci, Caceres – Bernardeschi, Matuidi, Bentancur, Joao
Cancelo – Cristiano Ronaldo, Mandzukic
Miesto zápasu: Stadio San Paolo, Napoli
Dátum a čas zápasu: 3.3.2019, 20.30 CET
Rozhodca: Gianluca Rocchi
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