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Na pozápasovej tlačovke bol tréner Conte spokojný s výkonom mužstva, no strata dvoch
bodov mrzí...

Conte: ,,Som spokojný s výkonom, pretože nechceli prehrať, ale pamätajme, že je tu viac
lepších tímov, takže nás slogan sa nemení - Musíme pracovať!"

,,Nesmieme sa klamať, ani klamať fanúšikov, reči niekedy bolia totiž viac ako porážka. Musíme
sa naďalej zlepšovať a pracovať na kondícii, pretože toto mužstvo bolo posledné dva sezóne
siedme."

,,Moji hráči mi dávajú možnosti viacerých taktických variácií, a to nám pomáha byť
nepredvídateľní. Záložníci ako Pirlo, Marchisio a Vidal, nezabúdajme ani na Pazienzu a
Marroneho, mi umožňujú hrať viacerými spôsobmi. Počas hry sme sa vrátili k nášmu obvyklému
systému, lebo sme chceli vyhrať. Inkasovaný gól? Bergessio sa dobre uvoľnil, dobre sa
pohyboval na ihrisku a robil nám problémy. Musíme to prebrať aby sme videli naše chyby."

Krasić: ,,Som šťastný z gólu, je to môj prvý v sezóne. Venujem ho tímu a spoluhráčom, ktorí mi
boli v tomto období blízki, čo aj ukázali pri oslave gólu. Škoda, že som si nezachoval chladnú
hlavu aj pri konci zápasu pri útočení. Ak by som bol prihral, mohli sme dať druhý gól, a šli by
sme jasne do vedenia v tabuľke."

Pepe: ,,Nemôžem to len tak nechať keď nevyhrám. Minul som, som nahnevaný, lebo sme
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remizovali po dobrom druhom polčase, mali sme 4 či 5 dobrých šancí, to nie je fér..."

,,Hráme iným systémom ako v minulej sezóne, teraz nie som piatym obrancom, som sviežejší
keď mám behať po lajne."

Pirlo: ,,Stratili sme dva body, tak ako v stredu. V prom polčase ukázali viac odhodlania a dobre
bránili. Potom sme my zmenili tempo a vyrovnali sme, skúšali sme aj vyhrať. Nedokázali sme
to, ale stále sme tu a to je dôležité. Teraz sa musíme dobre pripraviť na ďalší zápas."

,,Dnes som mal dobrý zápas, tvrdo ma bránili, a tak som sa snažil vytvoriť viac miesta pre
spoluhráčov. Dobre som zapadol do Conteho systému, lebo vždy mám veľa nápadov, kde
poslať loptu, čo na kraj alebo dopredu."

zdroj: juventus.com
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