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Neapol se sice trápí, ale sranda to nebude.

Krátko po štvrťfinále Coppa Italia nás čaká ďalší náročný zápas. Cestujeme na juh Talianska a
v ďalšom kole Serie A nastúpime na pôde SSC Neapol. Že to nebude ľahký zápas je azda
všetkým jasné, avšak SSC to v tejto sezóne nejde tak ako by sami chceli, aj preto šance na
výhru sú vyššie než po minule roky! Potvrdíme to aj na ihrisku?
SSC má niekoľko kľúčových hráčov zranených, aj to je dôvod nie práve najlepších výkonov a
výsledkov v Serii A. Zámerne spomínam Serie A, v Lige Majstrov sa Neapolu práve celkom
darí. A toto môže byt ďalší kameň úrazu pre SSC v jarných bojoch. Hĺbku kádra nemajú
dostatočnú na to, aby mohli úspešne bojovať na oboch frontoch. Momentálne majú zranených
Mertensa, Ghoulama, Malcuita a Koulibalyho. V zásade štyria zranení hráči nemusia byt až
taká tragédia, avšak ide o hráčov základnej zostavy, dokonca by som si dovolil povedať, že
kľúčových hráčov. Za všetko hovorí aktuálna forma SSC, keď z posledných piatich ligových
zápasov prehrali až 4 a iba jeden vyhrali. Nepomohla ani výmena trénera, čo je na tom celom
pre SSC azda najhoršie.
My sme na tom presne opačne ako SSC, darí sa nám v lige, domácej pohárovej súťaži ale aj v
LM. V lige ťaháme šnúru piatich víťazstiev v rade a ak k tomu pripočítame aj Coppa Italia, tak
tých víťazstiev v rade je už 7! Vo výbornej forme zastihol začiatok roka aj Cristiana Ronalda,
ktorý strieľa góly pomaly na počkanie. Dokonca aj herný prejav sa zdá, že sa zlepšil. Nič lepšie
sme si na začiatok roka nemohli ani priať. Teraz iba udržať tento trend tak, aby sme aj do
jarných bojov v Lige Majstrov vstúpili s čo najlepšou pozíciou v ligovej tabuľke. Samozrejme,
zranenia sa nevyhýbajú ani nám, avšak hĺbku kádra máme dostatočnú na to, aby sme aj takéto
momenty dokázali zvládnuť. K dlhodobo zraneným Chiellinimu a Khedirovi sa žiaľ pridal aj
Demiral. Ten bude out do konca sezóny, čo je veľká škoda lebo sa rozohrával k výborným
výkonom. S menšími zraneniami laborujú Danilo a De Sciglio.
Samozrejme, sú to veľké straty no ako som písal vyššie, nemal by to byt nejaký zásadný
problém. Samozrejme, čim skôr sa nám zranení hráči vrátia do zostavy tým to bude iba lepšie –
a Chiellini s Khedirom by tak už čoskoro mohli byt k dispozícii. Napriek skutočnosti, že SSC je
mimo formu, proti nám sa určite budú chcieť vytiahnuť a ukázať. Nebude to vôbec ľahký zápas,
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hoci papierovo by sme ho mali zvládnuť. Papier však zvládne veľa, až na ihrisku sa ukáže kde
sú skutočne možností a sila oboch mužstiev. Ja verím, že v súčasnej forme sa nám podarí
Neapol poraziť a v nedeľu večer si odvezieme do Turína ďalšie tri body! FORZA JUVE!!! FINO
ALLA FINE!!!
Predpokladane zostavy podľa tuttosport.com:
SSC Napoli (4-3-3)
Ospina – Hysaj. Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui – Allan, Fabian Ruiz, Zielinski – Callejon,
Milik, Insigne
Juventus (4-3-1-2)
Szczesny – Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado – Rabiot, Pjanic, Bentancur –
Ramsey – Cristiano Ronaldo, Dybala
Miesto zápasu: Napoli, Stadio San Paolo
Dátum a čas zápasu: 26.1.2020, 8.45pm
Rozhodca nominovaný na zápas: Maurizio Mariani
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