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Derby della Mole

V nadchádzajúcom ligovom kole nás čaká mestské derby. Napriek tomu, že Turínu sa
momentálne až tak nedarí bude to nesmierne náročný zápas, ako každé derby. Bude to zápas,
v ktorom síce papierovo budeme favoritom, avšak aj tu platí že derby nemá favorita. Do akých
farieb sa odeje Turín po sobote, 2.11.2019?
Tento zápas vyšiel takmer presne na deň narodenín Starej dámy. Aký krajší darček by mohla
naša rodina dostať než tri body z derby? Avšak o tie bude treba veľmi tvrdo zabojovať proti
húževnatému súperovi, ktorí rovnako ako Janov ma vo svojich radoch šikovných futbalistov.
Súčasné postavenie FC Turín v tabuľke vôbec nezodpovedá kvalite kádra aký má k dispozícii
Walter Mazzari. Turín hráva väčšinou v rozostavení 3-5-2, resp. 3-4-1-2, kedy sa snažia
využívať krídelné priestory na podporu útočníkov. V útoku majú naozaj vysokú kvalitu – Zaza,
Belotti, Falque, Verdi – to su všetko hráči, ktorí dokážu narobiť veľa problémov obranám súpera
a budeme si musieť dať na nich pozor. Je však pravda, že Turínu paradoxne zatiaľ robí veľké
problémy práve strieľanie gólov, keď v 10tich zápasoch dali zatiaľ iba 11 gólov. Týmto faktom
sa však nemôžeme nechať uspokojiť. Na domácom ihrisku z 5 zápasov prehrali iba 1 zápas,
dva vyhrali a dva remizovali, pričom skóre z týchto piatich zápasov majú 6:5. Síce nedali veľa
gólov, ale ani ich veľa neinkasovali. A na premieňanie šancí si budeme musieť dať v tomto
zápase nesmierny pozor, lebo na ihriskách súperov máme problém práve s touto fázou hry.
Vonku sme zatiaľ odohrali 5 zápasov, pričom sme tri vyhrali a dva remizovali so skóre 6:3. Šesť
gólov v piatich zápasoch nie je veľa, na tomto budeme musieť popracovať. Je dôležité, že
inkasujeme skutočne minimum gólov na ihriskách súperov, dokonca menej ako doma avšak ak
chceme zápasy vyhrávať, góly potrebujeme aj strieľať. Štatistika vzájomných zápasov na pôde
Turína jasne hovorí v náš prospech. Predovšetkým posledných 5 zápasov, z ktorých sme jeden
prehrali a zvyšné štyri sme vyhrali so skóre 10:4 pre nás. Z histórie a štatistík však žiť
nemôžeme a v sobotu večer budeme musieť byť plne koncentrovaní na toto derby od prvej až
do poslednej sekundy zápasu. Väčšie starosti so zraneniami nemáme a teda máme k dispozícii
všetkých kľúčových hráčov. Je však pravda, že navrátilci po zraneniach ešte pravdepodobne
nebudú pripravení na plnú záťaž počas 90tich minút, avšak bude dôležitá ich prítomnosť hoci aj
na lavičke. Moje posledné optimistické prognózy čo sa týka počtu našich strelených gólov akosi
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nevychádzali, tak tento krát to radšej nechám tak, no verím že tri body si odvezieme k nám
domov na Allianz Stadium.
Predpokladané zostavy podľa tuttosport.com
Torino (3-5-2)
Sirigu – Izzo, Lyanco, Djidji – Ansaldi, Meite, Baselli, Lukic, Ola Aina – Verdi, Belotti
Juventus (4-3-1-2)
Szczesny – Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado – Matuidi, Pjanic, Khedira –
Bernardeschi – Cristiano Ronaldo, Dybala
Miesto zápasu: Turín, Olympic Grande Torino Stadium
Dátum a čas zápasu: 2.11.2019, 9.45pm
Rozhodca nominovaný na zápas: Daniele Doveri
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