CL preview: Malmö FF vs. Juventus FC
Napsal uživatel Ivan Barin
Úterý, 14 Září 2021 09:24

Pro Juventus začíná nový ročník Ligy mistrů začíná. Malmö už muselo zabojovat v předkolech.

Po nie najlepšom štarte do novej sezóny nás čaká prvý zápas v Lige Majstrov. Cestujeme na
sever Európy, do Malmö. Je veľmi ťažké predpokladať čo nás čaká, samozrejme napriek
nepriaznivému štartu do sezóny, stále sme favoritom. Potvrdíme túto našu úlohu?

Žiaľ do Ligy Majstrov nevstupujeme v najlepšej forme, začíname však novú súťaž a musíme ísť
postupne od zápasu k zápasu. Herne to z našej strany nie je tak tragické ako to naznačujú
samotné výsledky. Aj preto musíme veriť, že vo Švédsku si konečne pripíšeme naše prvé
víťazstvo. Pomôcť k nemu by nám už mohli aj navrátilci z Južnej Ameriky. Zaujímavé vśak bude
sledovať koho postaví Max do brány. Szczesneho slabšie výkony pretrvávajú už dlhšie a
evidentne mu nepomohla ani reprezentačná prestávka. Opäť sa do brány pýta Perin, no nám
neostáva nič iné než len dúfať, že už konečne dostane priestor. Do zápasu s určitosťou
nenastúpia Chiesa, Bernardeschi, Kaio Jorge ci Arthur. Najmä absencia Chiesu bude chýbať,
no Bernardeschi v reprezentácii podával slušné výkony a tie dokázal preniesť aj do ligových
zápasov, aj preto je škoda, že ho neuvidíme na ihrisku. Arthur je dlhodobo zranený a Kaio
Jorge zatiaľ vôbec čaká na svoj debut v našom drese, preto ťažko hodnotiť ako vážne nám
bude jeho prítomnosť chýbať.

Malmö je rozohrané, v lige už odohrali 18 zápasov a stále bojujú o titul. Toto môže byť ich veľká
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výhoda. Dávajú v priemere 2 góly na zápas a inkasujú približne 1. Z tohoto porovnania a
vzhľadom k našej výsledkovej kríze to celkom reálne môže byť aj remízový zápas. Malmö bude
rado určite za každý jeden získaný bod – a zvlášť proti favoritovi ako sme my. Určite to na ich
pôde nebudeme mať jednoduché, no budeme musieť zabojovať aby sme konečne ani nie tak
herne, ale najmä výsledkovo prebudili. Stále sme iba na začiatku sezóny a všetko je pred nami,
netreba teda panikáriť. Ako to spomenul aj Giorgio – treba prestať rozprávať, ale začať
pracovať. Verme teda, že dnešným zápasom sa začína tvrdá práca, ktorá začne prinášať aj
svoje ovocie! FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!

Predpokladané zostavy podľa whoscored.com

Malmö FF (4-2-3-1)
Diawara – Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Olsson – Rakip, Innocent – Birmancevic,
Christiansen, Rieks – Colak

Juventus (4-4-2)
Szczesny – Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Danilo – Rabiot, Bentancur, Locatelli, Cuadrado –
Morata, Dybala

Dátum a čas zápasu: 14/9/2021, 9pm
Miesto zápasu: Malmö, Eleda Stadion
Rozhodca nominovaný na zápas: Artur Soares Dias
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