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Máme tu zápasy Serie A, ktoré sa hrajú cez týždeň a my v stredu privítame na našom štadióne
hráčov FC Janov. Po strate dvoch bodov v Lecce fanúšikovia nečakajú nič iné než jasné
víťazstvo.

Janov je však nepríjemný súper, ktorý sa určite bude chcieť vytiahnuť a nám ako favoritovi
pokiaľ možno čo najviac znepríjemniť cestu za troma bodmi, ideálne nejaký ten bodík získať pre
seba.
FC Janov nemožno nijako podceňovať, hoci momentálne na tom v tabuľke nie sú najlepšie. Aj
ja sám som očakával pred sezónou od tohoto mužstva o niečo vyššie priečky, predovšetkým
preto že vo svojich radoch majú niekoľko zaujímavých hráčov. Ak začneme v zadných radoch,
tak tu majú nášho bývalého hráča Domenica Criscita, rovnako tak aj hráča, ktorý je v Janove od
nás na hosťovaní Cristiana Romera. Za zmienku však stoji aj Cristian Zapata. V zálohe sú zase
Lasse Schone, Ricardo Saponara a nemôžeme zabudnúť ani na Stefana Sturara. Stefano síce
u nás o svojom potenciále nijako nepresvedčil, no v zápasoch proti nám sa mu akosi
podivuhodne darí. V útoku má Janov zase mladých a talentovaných Pinamontiho a Kouameho.
Týchto dvoch mladíkov ešte doplňa veľmi skúsený Pandev. Už z tohto vymenovania skutočne
skúsených ale aj talentovaných hráčov možno pochopiť, že vo vedení ani náhodou nemôže byt
spokojnosť so sedemnástou priečkou v tabuľke. Aj preto vedenie Janova pristúpilo k výmene
trénera a neangažovali nikoho iného než Thiaga Mottu. Či nová metla dobre metie neviem, ale
zjavne táto výmena hracom Janova pomohla keď hneď prvý zápas pod novým trénerom vyhrali.
My sa budeme musieť mať na pozore, lebo príde k nám síce sedemnáste mužstvo tabuľky, ale
nie sú to žiadni zelenáči. Majú vo svojich radoch skúsených aj talentovaných hráčov, ktorí sa
budú chcieť proti favoritovi ukázať. My sme v predchádzajúcom kole iba remizovali na pôde
nováčika z Lecce. Aj preto je na mieste očakávať, že v tomto zápase nie len že budeme brat
všetky tri body, ale že aj herne predvedieme výborný výkon. Tento zápas hoci to tak nevyzerá,
môže byt aj pre nás celkom dôležitý. Inter začína pociťovať rovnaké problémy aké postihovali
SSC Neapol v posledných rokoch (hoci nie tak skoro ako teraz Inter) – účasť v Lige Majstrov a
chýbajúca hĺbka kádra. K tomu SSC nastúpi v tomto kole proti výborne hrajúcej Atalante, takže
skutočne môže byt tento zápas v prípade nášho víťazstva dôležitým v zmysle bodového
odskočenia od našich prenasledovateľov v boji o deviate Scudetto v rade. Maurizio Sarri chystá
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opäť zmeny v zostave aj v zaujme rotácie kvôli nasej účasti v Lige Majstrov. Tuto mu nemožno
nič vytknúť, hoci z niektorých predpokladane zostav sa točí hlava. Verím však, že Maurizio to
namieša dobre a v stredu večer uvidíme výborný futbal a pokiaľ možno aj veľa gólov v sieti FC
Janov. Takže chlapci z Janova nachystajte si veľké tašky, lebo zajtra sa ide na nákup!!!
Predpokladané zostavy podľa superscudetto.it (ponúkajú 2 alternatívy možných zostav):
Juventus (4-3-3)
Buffon – De Sciglio, Demiral, De Ligt, Danilo – Khedira, Bentancur, Rabiot – Cuadrado,
Dybala, Cristiano Ronaldo
Juventus (4-3-1-2)
Buffon – Cuadrado, De Ligt, Demiral, Alex Sandro – Khedira, Bentancur, Matuidi –
Bernardeschi – Dybala, Cristiano Ronaldo
FC Janov (3-4-1-2-)
Radu – Romero, Radanovic, Zapata – Ghiglione, Schone, Cassata, Ankersen – Pandev –
Pinamonti, Kouame
FC Janov (4-2-3-1)
Radu – Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen – Schone, Radanovic – Lerager, Pandev,
Kouame - Pinamonti
Miesto zápasu: Turín, Allianz Stadium (píše sa to hrozne, ale keď za to Allianz platí...)
Dátum a čas zápasu: 30.10.2019, 9.00pm
Rozhodca nominovaný na zápas: Antonio Giua
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