Serie A preview: Juventus vs. AS Řím
Napsal uživatel Hwoarang
Sobota, 01 Srpen 2020 16:14

Poslední zápas je samozřejmě formalita, ale oslavy si samozřejmě užijeme.

Hoši jsem na dovolené, takže dávám preview z eurofotbalu. Fanděte i za mě.

Článek dostupný na:
https://www.eurofotbal.cz/serie-a/2019-2020/preview/juventus-fc-as-rim-586567/

Juventus v poklidu finišuje ligový ročník a plánuje se soustředit primárně na Ligu mistrů. Rád
by ale sezonu zakončil výhrou, což pro něj nebude zrovna snadné. Na Allianz Stadium totiž
zavítá AS Řím, které se poslední dobou vyznačuje stálou formou.
Devět titulů v řadě. To je neskutečná bilance, kterou se domácí Juventus může čerstvě
pochlubit. Poslední z nich si Stará dáma zajistila ve 36. kole, kdy jí stačilo porazit Sampdorii
Janov. To se jí povedlo bez větších potíží a o staronovém králi Serie A bylo rozhodnuto. Úplný
konec ligového ročníku ale ještě velí dohrát jedno utkání a bude to zápas dvou tradičních
rivalů. AS Řím se několikrát stavěl do role vyzyvatele, samozřejmě s velmi malou úspěšností.
Vzájemný respekt ale mezi oběma kluby panuje.
Závěrečný program Serie A nabídne několik spektakulárních soubojů a jeden z nich se
odehraje v Turíně. Domácí Juventus je samozřejmě opět favoritem, ostatně jak to u něj
většinou bývá zvykem. Pravdou ale je, že od té doby, kdy si zajistil mistrovský titul, trochu ubral
plyn. V posledních pěti duelech Juventus vyhrál jen dvakrát. Naposledy se musel poklonit i
před Cagliari, které mu dalo dvě branky a nedostalo ani jedinou.
Na hráčích je nicméně jasně vidět únava a také fakt, že je před nimi očekávaný duel s
francouzským Lyonem, který první vzájemný duel těsně vyhrál. I proto trenér Sarri zvažuje, že
nasadí větší množství mladíků.
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"Jsme jediný tým, který za dvanáct dní odehrál pět zápasů. To je prostě šíleně moc a zákonitě
se únava a vyčerpání musí projevovat. Pokud budeme moct, zvažuji, že do posledního kola
necháme nastoupit naši třiadvacítku. Cítím, že moji hráči nutně potřebují odpočinek. A
vzhledem k tomu, že nás čeká Lyon, na který musí být všichni stoprocentně připravení,
musíme využít všechno možné."
Proti svým někdejším spoluhráčům se v dresu Bianconeri nepostaví Miralem Pjanić, který v
minulém kole dostal žlutou kartu a sezona pro něj skončila. Alespoň se populární záložník za
hráči AS stavil, neboť Giallorossi prozatím využívají k přípravám tréninkové centrum Juventusu.
Kromě Pjaniće nebudou hrát ani zranění Khedira, Douglas Costa, Chiellini a De Sciglio.
Římané zůstali v Turíně od minulého kola, které je postavilo do zápasu proti domácímu FC
Turín. Potřebovali jej vyhrát, aby si s předstihem jednoho kola zajistili definitivu pátého místa,
které zaručuje přímý postup do Evropské ligy. A především díky skvělému výkonu Edina Džeka
se jim jejich cíl povedlo splnit. Římané porazili domácí Býky těsně 3:2 a mohli slavit tři body.
Teď by rádi oslavili další, i s pomocí kanonýra Džeka. Ten se v historické tabulce střelců AS
dotáhl na čtvrtého Rodolfa Volka, neboť nasázel už 106 branek. Dalším na řadě je Amedeo
Amadei, jenž dal branek 111. I díky němu vyhrálo AS šest z posledních sedmi ligových duelů v
řadě a další by si rádo připsalo proti Staré dámě.
K dispozici trenéru Fonsecovi nebudou hráči jako Lorenzo Pellegrini nebo Gianluca Mancini,
každý z odlišných důvodů. Římané navíc bojují s prostředím stadionu Juventusu. Na něm totiž
nevyhráli už více než deset let! V roce 2010 zde Giallorossi ještě jednou remizovali, ale od té
doby si na konto nepřipsali ani bod. Povede se Džekovi a spol. porazit třetí nejlepší obranu
ligy?

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - pravděpodobná sestava:
Buffon - Wesley, Demiral, Rugani, Coccolo - Muratore, Bentancur, Rabiot - Bernardeschi,
Higuaín, Zanimacchia

AS Řím - pravděpodobná sestava:
Fuzato - Ibañez, Smalling, Kolarov - Bruno Peres, Diawara, Veretout, Calafiori - Zaniolo,
Mchitarjan - Džeko
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