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Že bychom byli mistry už v sobotu?

V rýchlom slede za sebou nasleduje ďalší súťažný zápas. Tento krát to bude v Serii A a
pocestujeme do Ferrary, kde sa stretneme s miestnym S.P.A.L
Super to bude náročný, SPALu sa začalo v posledných zápasoch dariť, kedy z posledných 5tich
zápasov až tri vyhral. Z toho práve doma dva krát zdolali rímske mužstvá – AS aj Lazio. Pre
mužstvo akým je SPAL, pri všetkej úcte, sú to veľké výsledky, aj preto sa budeme musieť mat
na pozore aj my. Domáci sú namočení v boji o záchranu, preto potrebujú každý bod. My mame
pohodlný 20 bodový náskok na cele tabuľky a ešte k tomu sme aj práve v rozohranom
štvrťfinále Ligy majstrov. Z týchto dôvodov to pre nás nebude ľahký zápas, na jednej strane
SPAL si bude brúsiť na slušný výsledok, na strane druhej Max Allegri zrejme bude šetriť
najväčšie hviezdy na odvetu proti Ajaxu.
Hoci teda pravdepodobne nenastúpime v tej najsilnejšej zostave, budeme v zápase favoritom.
Priestor dostanú zrejme hráči, ktorí doposiaľ až tak často nehrávali a podľa posledných sprav aj
viacerí mladici budú opäť na lavičke, no niektorí zrejme nastúpia aj v základe. Bude to pre nich
výborná príležitosť sa ukázať a možno práve oni prinesú do mužstva a samotného zápasu aj tu
správnu bojovnosť a odhodlanie podať výborný výkon a pobiť sa o všetky tri body.
Je pravda, že na zisk ôsmeho Scudetta v rade nám bude stačiť aj remíza. Ak teda správne
počítam, v prípade výhry SSC ti budú mat 67 bodov, v prípade nasej remízy, my budeme mat o
18 bodov viac, teda 85. Aj keď by sme všetky ostatne zápasy prehrali (čo sa samozrejme
nestane) a SSC by všetky zostávajúce zápasy v lige vyhral, tak sa nám bodovo „iba“ vyrovnajú.
V takom prípade by o titule rozhodovali vzájomné zápasy, no a tie sme v tejto sezóne oba
vyhrali! Takže pani a dámy, stačí nám jediný bod a mame ďalšie Scudetto!!!
Aj pre toto si myslím, že minimálne bod si zo zápasu vo Ferrare odnesieme. Bude to pre nás
bod, ktorý nám zabezpečí titul a pre SPAL to bude taktiež veľmi vzácny výsledok a zisk
dôležitého bodu v boji o záchranu. Ak si vezmeme do úvahy šetrenie niektorých hráčov,
súčasnú dobru formu SPAL, remíza by nebola vôbec prekvapením. Napriek tomu verím, že si
odvezieme domov všetky tri body, lebo MY SME JUVENTUS!!! FORZA JUVE!!! Fino alla Fine!!!
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Čo povedal ešte k zostave Max Allegri (zdroj calciomercato.com/en)
„Zajtra budú viacerí hráči oddychovať a s mužstvom pocestuje na zápas viacero mladíkov.
Niektorí z nich možno zasiahnu do hry už od začiatku zápasu – napriklad Nicolussi alebo
Coccolo. V zápase proti SPAL bude určite hrať Kean, bude to pre neho dôležitý zápas, aby sa
znovu ukázal v tom najlepšom možnom svetle. Už ci bude hrať v utorok proti Ajaxu, to sa ešte
uvidí. Na druhej strane Cristiano Ronaldo sa iba teraz vrátil po zranení, v zápase proti SPAL
hrať nebude, nechceme nič riskovať. Ďalším hracom, ktorý v sobotu nastúpi bude aj Juan
Cuadrado a v bránke sa predstaví Perin.“

Aj z týchto slov možno predpokladať nasledovnú zostavu:
Rozostavenie 4-3-3
Perin – De Sciglio, Rugani, Coccolo, Spinazzola – Khedira, Bentancur, Matuidi – Dybala,
Kean, Cuadrado
Predpokladaná zostava podľa tuttosport.com
(síce slova Maxa Allegri na tlačovke naznačovali niečo iné, tak uvidíme)
S.P.A.L. (3-5-2)
Viviano – Cionek, Vicari, Bonifazi – Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Missiroli, Fares – Antenucci,
Paloschi
Juventus (4-4-2)
Szczesny – Alex Sandro, Rugani, Bonucci, De Sciglio – Spinazzola, Khedira, Bentancur,
Bernardeschi – Mandzukic, Dybala
Miesto zápasu: Ferrara, Stadio Paolo Mazza
Dátum a čas zápasu: 13.4.2019, 3.00pm
Rozhodca: Daniele Doveri
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