CHL preview: Ferencvárosi TC vs. Juventus
Napsal uživatel Ivan Barin
Středa, 04 Listopad 2020 16:32

Po vybornom zapase a vysledku v lige ideme dalej a v LM nas caka dalsi super.

Tento krát cestujeme do Budapešti, kde na nás bude čakať miestny Ferencvároš. Samozrejme,
favorit zápasu je jasný, no nemožno v tejto fáze podceňovať nikoho, ani Ferencvaros.
Ferencvároš Budapešť sa do hlavne súťaže Ligy Majstrov dostal po dlhých rokoch, keď
naposledy boli v skupine LM v sezóne 1995/1996. Áno v sezóne kedy sme my vyhrali celú
súťaž! Symbolika? Možno, no bolo by pekné ak by sa nám podarilo v tejto súťaži dôjsť pokiaľ
možno čo najďalej. Predchádzajúci ročník maďarskej najvyššej súťaži vyhral Ferencvároš
celkom s prehľadom a náskokom 13tich bodov. Inak tomu nie je ani tento rok, v domácej lige sa
im darí keď zo siedmych zápasov majú 5 výhier a 2 remízy. Zjavne majú pevnú obranu, lebo v
siedmych zápasoch dostali iba štyri góly. Na druhej strane v útoku zase až tak nehviedzia keď
strelili iba 15 gólov. V Lige Majstrov takisto až tak nehviezdia, keď prvý zápas prehrali 1-5 na
pôde FC Barcelona čo však nebolo až také prekvapenie. Na domácej pôde ušli hrobárovi z
lopaty keď dokázali aspoň vyrovnať nepriaznivý vývoj zápasu proti Dynamu Kyjev. Už po
polčase prehrávali 0-2, no dokázali to zvrátiť a vyrovnať na konečných 2-2.
My sme do tohoto ročníka nevstúpili úplne ideálne. Mali sme viacero kľúčových hráčov
zranených, alebo ich odstavil Covid 19. Ovplyvnilo to samozrejme aj naše vystúpenie v LM, keď
sme síce zvládli prvý zápas v Kyjeve, no doma sme proti FC Barcelona zaváhali. Všetci vieme
veľmi dobre aký bol priebeh, no počíta sa konečný výsledok. V našom poslednom ligovom
zápase proti Spezii sme sa však dobre naladili na ďalšie zápasy. Herne aj výsledkovo nám
tento zápas vyšiel a preto je aj namieste byt optimistami pred zápasom v Budapešti.
Postupne sa nám vracajú aj dôležití hráči a až na drobné výnimky budeme môcť nastúpiť
skutočne s tým najlepším čo mame. Aj preto by som očakával, že dnes by to mohlo byt nie len,
že víťazstvo ale aj víťazstvo výraznejším spôsobom. Treba sa však mat na pozore, lebo cez
víkend nás bude čakať ďalší veľmi náročný zápas v lige proti Laziu. V lige si už nemôžeme
dovoliť zaváhať, preto možno očakávať že v prípade priaznivého vývoja zápasu, Andrea Pirlo
bude niektorých kľúčových hráčov šetriť. Uvidíme však až večer ako to cele vyjde, musíme však
byt optimisti – team sa dáva pomaly dokopy a kľúčoví hráči sa vracajú späť. Herne sme sa
pozdvihli a konečne sme sa aj gólovo výraznejšie dokázali presadiť. Toto všetko nám dáva
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dôvod očakávať celkom dosť od zápasu proti Ferencvárošu!!! Ja verím vo víťazstvo aspoň o 3
góly – 3-0 alebo 4-1 FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!
Predpokladané zostavy podľa tuttosport.com:
Ferencvaros (4-3-3)
Dibusz – Lovrencsisc, Blazic, Kovacevic, Heister – Laidouni, Kharatin, Somalia – Zubkov, Isael,
Nguen
Juventus (4-4-2)
Szczesny – Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo – Kulusevski, Arthur, Rabiot, McKennie –
Morata, Cristiano Ronaldo
Dátum a čas zápasu: 4/11/2020, 9.00pm
Miesto zápasu: Budapešť, Puskas Arena
Rozhodca nominovaný na zápas: Orel Grinfield (ISR)
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