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Jsme už jen pár kroků od deváté trofeje v řadě. Udine nám nesmí stát v cestě.

Zápas, v ktorom sa môže rozhodnúť o Scudette!!! A netreba k tomu veľa, „iba“ vyhrať
v Udine nad miestnym Udinese Calcio. Nič viac, nič menej. A v tomto prípade je treba tomu
podriadiť všetko – aj za cenu, že predvedená hra bude výsostne účelná iba s cieľom zisku
troch bodov. Všetko sa však rozhodne až večer na ihrisku, držme teda chlapcom palce nech
večer môžeme oslavovať zisk deviateho Scudetta v rade!
Pre zaujímavosť spomeniem situáciu zo sezóny 2001/2002. Boj o Scudetto bol neúprosný
a veľmi napínavý. Pred posledným kolom bol na cele Inter so 69 bodmi, my sme boli na
druhom mieste so 68 bodmi a tretí AS Rím mal 67 bodov. Skutočne Grande Finale! A kde
sme hrali? Na pôde nášho dnešného súpera, v Udine. Nuž a ako to skončilo? My sme svoj
zápas v Udinese zvládli a vyhrali sme 2-0! Už v druhej minúte zápasu sme sa ujali vedenia,
keď hlavička Davida Trezegueta skončila v sieti. Nuž a kto poslal center na hlavu Trezegola?
Nebol to nikto iný ako Antonio Conte  Druhy gól pridal o 9 minút neskôr Alessandro Del
Piero.
Inter hral zápas posledného kola v Ríme proti Laziu. Viedli 1-0 po góle Christiana Vieriho,
ktorý dorazil loptu do siete potom ako rohový kop nešťastne odvrátil Angelo Peruzzi práve
pred Vieriho. Lazio však vyrovnalo gólom Karla Poborskeho no Inter si vedenie strhol chvíľu
na to na svoju stranu, keď skóroval Luigi Di Biaggo. Bolo 1-2 a Inter kráčal za Scudettom. Do
polčasu sa však Laziu podarilo vyrovnať po chybe Vratislava Greska. Gól strelil opäť Karel
Poborsky. V druhom polčase sa však gólostroj nezastavil. Skazu Interu dokonal ich bývalý
hráč – Diego Simeone a posledný klinec do rakvy im zabil nikto iný než Simone Inzaghi. Lazio
vyhralo 4-2! A čo lepšie, AS Rím svoj zápas taktiež zvládol a vyhral nad Turínom vonku 1-0.
Tabuľka sa tak teda úplne prehodila, pred posledným kolom prvý Inter skončil až na tretom
mieste, tretie AS Rím sa v konečnej tabuľke posunulo na druhé miesto a my sme získali
Scudetto!!! To bol zaver ligy. A inak už len tie mena, ktoré boli súčasťou tohto úžasného
predstavenia hovoria aká kvalitná liga Serie A bola! Snáď sa to čoskoro zmení k lepšiemu.
Tu si to celê môžete pozrieť:
https://www.youtube.com/watch?v=pmr_r8ImB_g
Ale teraz späť do súčasnosti. Posledné zápasy sme mali kolísavé výkony a aj výsledky. No
v poslednom zápase sme sa herne a aj výsledkovo prebrali, zdolali sme silne Lazio ktoré tým
definitívne vypadlo zo súboja o Scudetto. K tomu Cristiano Ronaldo dobehol Cira
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Immobileho na cele tabuľky strelcov. Čo viac si želať. Azda už iba potvrdenie Scudetta a to
rovno dnes. Nastúpime síce proti šestnástemu celku tabuľky, no Udinese začalo posledné
zápasy predvádzať veľmi slušnú hru a získava body aj proti silným súperom. Nebude to preto
jednoduchý zápas. Zisku Scudetta však bude treba teraz podriadiť všetko – hoci by sme mali
získať tie tri body iba premenenou penaltou (samozrejme regulárne nariadenou).
Napriek všetkej túžbe, aby sme Scudetto potvrdili už dnes stále mame pohodlný náskok aj
pre prípad, že by sa to dnes nepodarilo. Do konca ligy nám okrem tohoto zápasu ostáva
odohrať ešte dva zápasy doma proti Sampdorii a AS Rím a vonku na pôde Calgary. Je velmi
pravdepodobne, že niekde už tie potrebne body získame. Sme v skutočne ideálnej pozícii,
iba si to teraz nepokaziť. Verím, že mame dostatočne skúsené mužstvo na to, aby sme to
uhrali a opäť raz prepísali históriu. A potom, potom sa už iba sústrediť na LM – a tam ísť od
zápasu k zápasu. Nakoniec možno tato sezóna dopadne až nad očakávania dobre, nechajme
sa prekvapiť. FINO ALLA FINE!!! FORZA JUVENTUS!!!
Predpokladane zostavy podľa tuttosport:
Udinese (3-5-2)
Musso – Rodrigo Becao, De Maio, Nuytinck – Stryger Larsen, De Paul, Fofana, Jajalo, Sema –
Lasagna, Teodorczyk
Juventus (4-3-3)
Szczesny – Alex Sandro, Chiellini, De Ligt, Danilo – Matuidi, Pjanic, Bentancur – Cristiano
Ronaldo, Higuain, Dybala
Dátum a čas zápasu: 23/7/2020, 7.30pm
Miesto zápasu: Udine, Stadio Friuli / Dacia Arena
Rozhodca nominovaný na zápas: Massimiliano Irrati
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