Supercoppa: Juventus vs. Lazio
Napsal uživatel Ivan Barin
Neděle, 22 Prosinec 2019 12:26

V ziimním období si zaletíme pro superpohár do teplých ropných krajin.

Vo finále talianskeho Superpohara nastúpime proti Laziu Rim. Laziu, ktoré prechádza
momentálne veľmi úspešným obdobím. Herne a aj výsledkovo sa im veľmi darí. My sme na tom
podobne, hoci od nás sa stále očakáva „niečo viac“. Práve pre tieto dôvody sa mame na čo
tešiť!
Prvý krát sa súboj o taliansky superpohár odohral v roku 1988. Odvtedy sme mohli byt
svedkami už 31 stretnutí, z ktorých sa 21 hralo v Taliansku a až 11 zápasov sa odohrali mimo
Talianska. Ani tento krát tomu nebude inak, keď sa zápas odohrá v Saudskej Arábii. A ešte
trosku k štatistikám – Juventus je rekordérom v pocte získaných Superpoharov! Získali sme ich
už osem. A najčastejšími finálovými zápasmi sú práve naše zápasy proti Laziu – už sme ich
mohli vidieť štyri (rovnako tak aj finále Inter vs AS Roma sme mohli vidieť štyri krát). V tých
štyroch zápasoch sme dva krát uspeli my a dva krát Lazio, takže bilanciu v pocte víťazstiev
mame vyrovnanú.
Lazio Rím je rozbehnuté a veľmi pravdepodobne nastúpi vo finále v zostave v akej nastúpili
proti nám aj v Serii A. Ich klasická formácia 3-5-1-1, resp 3-5-2 ostane nezmenená a veľký
pozor si budeme musieť dať predovšetkým na Immobileho, Luisa Alberta ci Sergeja Milinkovica
– Savica, ich azda najväčšie hviezdy momentálne. Lazio hra nepríjemný a fyzicky veľmi
náročný futbal. Aj preto si myslím, že z nasej strany by bolo dobre nasadiť predovšetkým
fyzických hráčov a hráčov, ktorí sa neboja ísť do súbojov – napríklad Matuidiho ci Bentancura.
To by mohli byt naše zbrane ako eliminovať typickú hru Laziu. Napokon v prvom polčase v
ligovom zápase to z nasej strany nebola vôbec taká tragédia, ako by sa podľa výsledku 1-3
mohlo zdať.
My sme už v Saudskej Arábii niekoľko dni, takže mužstvo už malo čas sa aklimatizovať na
miestne podnebie. Nejaké nove zranenia nás netrápia a tak bude môcť Maurizio Sarri počítať s
osvedčenými hráčmi. Szczesny síce bol zranený a jeho štart je stále otázny, ale brankársky
post mame vyriešený výborne, takže ci nastúpi on alebo Buffon, myslím že sa tam nemáme
čoho obávať. V zálohe by som predpokladal, že by mohli nastúpiť Matuidi, Pjanic a Bentancur,
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podľa mňa momentálne asi to najlepšie čo môžeme do zálohy postaviť. Vpredu by nebolo
žiadnym prekvapením ak by nastúpil veľmi úspešný a produktívny trojuholník Dybala, Cristiano
Ronaldo a Higuain. Herne aj výsledkovo sme na to podľa posledných zápasov dobre a k tomu
sa nám už začali vracať späť aj maródi. Teda samé dobre správy. Už to iba zúročiť a získať
ďalšiu trofej do nasej zbierky! Verím, že to bude večer výborný zápas, ktorý ukáže vysokú
kvalitu oboch mužstiev a najmä, že to bude zápas so šťastným koncom pre nás!!! FORZA
JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!
A ešte niečo, aby sme sa ako fanúšikovia naladili na večerné finále! Pripájam linka na
atmosféru v sektore hosti pri finále Coppa Italia z roku 2015, kedy sme hrali práve proti Laziu.
Taliansky pohár sme v tom roku aj získali, rovnako ako aj Superpohar za rok 2015!
https://www.youtube.com/watch?v=rkb0G9RSzg8
Predpokladane zostavy podľa superscudetto.it:
Juventus (4-3-1-2)
Szczesny – Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio – Bentancur, Pjanic, Matuidi – Dybala –
Cristiano Ronaldo, Higuain
Lazio (3-5-2)
Strakosha – Luiz Felipe, Acerbi, Radu – Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto,
Lulic – Correa, Immobile
Miesto zápasu: King Saud University Stadium Riyadh
Dátum a čas zápasu: 22/12/2019, 5.45pm
Rozhodca nominovaný na zápas: Gianpaolo Calvarese
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