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Liga ubieha neskutočne rýchlo, hrá sa každý tretí či štvrtý deň. Aj preto už v stredu nastúpime
na zápas 33.kola proti Sassuolu.

Po posledných rozpačitých výsledkoch by to chcelo opäť plný zásah a priviesť domov do Turína
tri body. Podarí sa nám to?

Ľahké to určite mať nebudeme. Ako každé iné mužstvo aj Sassuolo sa bude chcieť proti nám
vytiahnuť. Sassuolo je momentálne rozbehnuté a zbiera body kde sa dá, napokon štatistiky
posledných piatich zápasov hovoria za všetko. Sassuolo vyhralo až 4 krát a iba raz remizovalo,
pričom má z týchto posledných piatich zápasov skóre 14:8. A to nehrali proti slabým súperom,
práve naopak – až tri zápasy hrali na pôde súperov – vo Florencii, v Bologni a napokon v Ríme
s Laziom – všetky tri zápasy vyhrali. Následne doma porazili ešte Lecce a remizovali s
Hellasom Verona. Už iba tieto čísla hovoria za všetko a skutočne sa budeme musieť mať na
pozore. Po našich posledných dvoch zápasoch sa až natíska povedať, že by sme sa mali
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zobudiť. Verím však, že aj pre hráčov takýto kolotoč zápasov nie je vôbec jednoduchý. Na
druhej strane však treba povedať, že ak Sassuolo dokáže zvládnuť takto výborne 5 zápasov v
rade, musíme to dokázať aj my. Iste ak si vezmeme posledných 10 zápasov, tak tu sme už lepší
my. Ono so štatistikami sa da hrať všelijako a ohýbať ich tak ako si kto želá J

Aj preto sa netreba nechať zmiasť tými výsledkami. Je dôležité ísť od zápasu k zápasu, zbierať
body a pozerať sa predovšetkým na seba. Nevyužité príležitosti odskočiť Laziu môžu mrzieť, no
nemali by mrzieť dlhšie ako 10minut. Máme pred sebou ďalší dôležitý zápas a najmä potrebu
udržať na čele tabuľky aspoň taký náskok aký máme teraz, lebo v ďalšom kole privítame doma
práve Lazio! Až do posledných dvoch zápasov boli naše výsledky 100%, možno predvádzaná
hra nebola vždy ideálna, ale aspoň sme zbierali body. Proti Milánu sme hrali 60 minút naozaj
výborne, potom nepochopiteľný výpadok a zápas sa zvrtol úplne opačne. Stáva sa, nejako by
som to veľmi neriešil. Proti Bergamu sme trochu zaspali úvod a už sa to viezlo s nami. Napriek
tomu mužstvo ukázalo charakter, druhy polčas bol už lepší a hoci sme opäť prehrávali, dokázali
sme si vytvoriť dostatočný tlak, aby sme si vybojovali penaltu v nadstavenom čase. O jej
platnosti nebolo žiadnych pochyb. A práve táto skutočnosť nás môže naštartovať do ďalších
bojov – nevzdali sme sa a bojovali až do konca – FINO ALLA FINE!!!. Iste remíza doma s
Bergamom asi nie je to čo sme čakali, no napokon aj ten bod je dobrý a pomohol nám navýšiť
náskok na Lazio. Nemôžeme čakať, že každú sezónu prejdeme bez prehry. Napokon
prechádzame určitým obdobím prestavby mužstva, kedy je potrebne ho aj omladiť a napriek
tomu sa nám stále darí bojovať o Scudetto, to je výborné!

Hoci to tak nevyzerá, skutočne postupne omladzujeme mužstvo – Demiral, De Ligt, od budúcej
sezóny Kulusevski, Arthur a aby som nevynechal aspoň jedno meno v útoku – Dybala, to sú
hráči, ktorí budú tvoriť kostru mužstva najbližších možno 5-6 rokov. K tomu ešte treba pripočítať
aj mladých hráčov z U23, ktorí teraz bojovali v play off Serie C, kde vypadli s Carrarese vo
štvrťfinále po výsledku 2-2. Inak tu zrejme o postupujúcom rozhodlo iba lepšie postavenie v
tabuľke po základnej časti, čo je škoda. Ale zase naši mladi chlapci ukázali, že dokážu bojovať
aj na mužskej úrovni a čím viac takýchto zápasov budú mat v nohách, tým lepšie budú
pripravení aj na prechod do „A“ mužstva.
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Ak si to vezmeme z tohoto pohľadu, tak pokles výsledkov a do určitej miery aj predvádzanej hry
je pochopiteľný a asi z toho netreba robiť až takú veľkú drámu. Teraz bude dôležitý zápas v
Sassuole, uhrať tam tri body a dobre sa zregenerovať a pripraviť na Lazio. Hoci v tak nabitom
programe pomedzi samotne zápasy asi nie je veľa času na trénovanie ak sa hráči majú aj
zregenerovať. Ja verím, že chlapci teraz tieto dva nadchádzajúce zápasy zvládnu a najmä, že
vybojujú tak dôležitých 6 bodov! Po zápase v Miláne sa mi už veľmi do tipovania nechce, no
výsledok 1-2 pripadne 1-3 pre nás by som bral J

Predpokladane zostavy podľa tuttosport.com:

Sassuolo (4-2-3-1)

Consigli – Muldur, Chiriches, Peluso, Rogerio – Magnanelli, Locatelli – Berardi, Defrel,
Haraslin – Caputo

Juventus (4-3-3)

Szczesny – Danilo, Chiellini, Bonucci, Cuadrado – Rabiot, Pjanic, Bentancur – Cristiano
Ronaldo, Dybala, Bernardeschi

Dátum a čas zápasu: 15/7/2020, 9.45pm
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Miesto zápasu: Sassuolo, Mapei Stadio Citta del Tricolore

Rozhodca nominovaný na zápas: Paolo Valeri
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