Del Neri: "V Janove bude hustá atmosféra..."
Napsal uživatel mirito
Sobota, 20 Listopad 2010 20:27

Tréner Juventusu Luigi Del Neri poskytol na tlačovke deň pred zápasom s FC Janov dôležité
informácie, ktoré objasňujú ako je to s niektorými hráčmi a ich kondíciou...

Hneď na úvod rozprával tréner s novinármi o Milošovi Krasićovi, ktorého chce mať Del Neri
najskôr úplne uzdraveného predtým ako ho nechá hrať: "Ak je tu minimálne riziko tak hrať
nemôže a zostane na lavičke. Chcem aby sa Miloš cítil fyzicky perfektne predtým ako pôjde do
zápasu. V predchádzajúcich zápasoch tím ukázal, že vie pracovať dobre aj bez neho, takže ak
sa bude cítiť fajn bude hrať, inak zostane mimo."

Hráčom, ktorý však hrať určite nebude je Amauri. Brazílčan bude mimo hru 40-50 dní a to môže
tlačiť na Juve aby sa poobzeral po možnostiach v januárovom prestupovom období.

"Od tohto momentu je január ešte mesiac a pol pred nami a my teraz musíme myslieť na iné
veci ako je prestupový trh. Jediným problémom je, že Quagliarella nemôže hrať v Europa
League, ale napriek tomu, naši traja útočníci nám dávajú široké záruky."

Zápas proti Janovu bude obzvlášť komplikovaný, nie len pre kvality Rossoblu, ale aj pre
atmosféru aká čaká na Juventus na Stadio Marassi.

"Atmosféra je veľmi napätá a musíme byť pripravení na dôležitý zápas, komplikovaný na ihrisku
pre efekt aký majú fanúšikovia v Janove a pre pomoc, akú vedia odovzdať fanúšikovia tímu.
Musíme byť pripravení čeliť futbalovému boju, taktiež preto že sa stretneme s tímom, ktorý je
podporený poslednými výsledkami a ktorý siaha na ciele, ktoré boli pred dvoma týždňami
vzdialenejšími."

"Juventus musí začať proti Janovu so svojou identitou. Neviem či budú hrať so stredopoliarom a
dvoma útočníkmi, ako to obľubuje Ballardini, alebo pôjdu na ihrisko s rovnakým rozostavením
ako s Gasperinim, ale my sa nemôžeme adaptovať na nášho súpera a verím, že Janov urobí to
isté."
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Zápas začne o 12.30, v neobvyklom a zložitom čase: "Prvý problém je spánok, pretože
zvyčajne sa hráva o 14.30. Bude to vážne, dúfam že sa zajtra moji chlapci perfektne prebudia.
Všetko bude očakávané: sledovanie video materiálu, budíček, čas obeda. Tento týždeň sme
skúšali nový časový harmonogram a pomohol nám, nie je ľahké mať šesť jedál pred tým, čo
zvyčajne robíte."

Na Stadio Luigiho Ferrariho bude chcieť Juventus získať tri body. Bianconeri si na zápasoch u
súperov počínajú vždy dobre, aj keď vždy nezískajú plný počet bodov.

"Hrať vonku je mimochodom komplikované, ale vždy sme hrali dobrý futbal, vždy sme išli do
vedia prví, okrem zápasu v Bari. Mohli sme získať o dva body viac, ale to aj tak nezmení náš
momentálny cieľ, ktorý vždy zostáva byť veľmi blízko špici tabuľky, tak ako hrať v správny čas."

zdroj: juventus.com
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