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Naše zápasy v březnu.

2/3 Coppa Italia semifinále
Fiorentina vs Juventus 0-1
6/3 Serie A 28.kolo
Juventus vs Spezia 1-0
12/3/ Serie A 29. kolo
Sampdoria vs Juventus
16/3 Liga Majstrov osemfinále odveta
Juventus vs Villareal
20/3 Serie A 30. kolo
Juventus vs Salernitana
Hoci to tak nemusí vyzerať na prvý pohľad, súťažný zápas sme v riadnom hracom čase prehrali
naposledy ešte 27/11 v roku 2021 proti Atalante Bergamo!. Odvtedy sme zaknihovali 13
víťazstiev, 6 remíz a jeden zápas sme prehrali v predĺžení (Supercoppa proti Interu). No v
riadnom hracom čase aj toto bola remíza, tak by sme to mohli vnímať, že posledných 20
zápasov sme neprehrali a máme 13 víťazstiev a 7 remíz. Čo nie je vôbec zlé si myslím. Iste
tých remíz by mohlo byť o čosi menej, ale predsa len to môže svedčiť o istom trende a
smerovaní.
Dovolím si tvrdiť, že sme na správnej ceste dostať sa späť na čelo a ak to nebude tento rok,
som presvedčený, že ďalší rok nám už Scudetto neujde. Je vidieť, že Interu aj SSC dochádza
dych, Miláno síce občas spraví výsledok, no je tiež náchylné strácať body v rozhodujúcich
momentoch.
Za daných okolnosti pohľad na tabuľku nie je vôbec taký tragický ako to zo začiatku sezóny
vyzeralo. Na prvé miesto strácame 7 bodov, iste Inter ma zápas stále k dobru, ale aktuálny stav
je takýto. Čo v konečnom účtovaní nemusí byt nedosiahnuteľné, hoci väčšina z nás už najskôr
na Scudetto nemyslí. Účasť v prvej štvorke by nám však s veľkou pravdepodobnosťou ujsť
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nemala a po kostrbatom štarte do sezóny, je toto cieľ ktorý by sa nám malo podariť splniť. Hoci
osobne ešte verím, že náskok na prvé miesto je dostihnuteľný.
V neposlednom rade je potrebné spomenúť, že okrem ligy sme stále v hre aj v Coppa Italia a aj
v Lige Majstrov, čo sú ďalšie pozitívne správy. Horšie to už vyzerá so zoznamom zranených
hráčov. Na ten nám pribúdajú hráči rýchlejšie, než sa tí už zranení zotavujú. O to príjemnejšie
som prekvapený, že sa nám darí držať celkom slušnú formu – najmä výsledkovú. Verím, že
marec zakončíme postupom do štvrťfinále Ligy majstrov a ziskom ďalších dôležitých šiestich
bodov v domácej lige. To sa nám bude opäť o trochu lepšie vstupovať do ďalšieho mesiaca.
FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!
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