Roma - Udinese: Ciekawostki pomeczowe
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Ryk, potężny i decydujący. Roma jest bardziej żywa niż kiedykolwiek w
walce o czwarte miejsce, które jest synonimem awansu do Ligi Mistrzów.
Na Olimpico padło Udinese Igora Tudora, który jako trener zaliczył swoją
drugą porażkę w ósmym meczu w Serie A. Wczorajsza wygrana jest dla
Romy szóstą kolejką w domowych rywalizacjach z drużyną z Friuli.
Ostatnie niepowodzenie miało miejsce w październiku 2012 roku: porażka
2-3 z Zemanem i Guidolinem na ławkach.
Roma potwierdza dobry domowy trend w tym sezonie. Zaliczyła 13 zwycięstw w 21
ogółem rozegranych meczach, a także 5 remisów i 3 porażki. Dzeko i spółka zdobyli
66% goli na własnym stadionie czyli 50 z 76. Tylko w dwóch przypadkach piłka nie
trafiła do siatki rywali na Olimpico: ze Spal (20 października) i Realem Madryt (27
listopada). Obydwa mecze zakończone porażkami 0-2. Od spotkania przegranego z
Królewskimi zespół zaliczył 12 kolejnych domowych spotkań z co najmniej jednym
strzelonym golem. Jest też pozytywny zwrot jeśli chodzi o stracone bramki. Po raz
pierwszy w tym sezonie Roma zachowała dwa razy z rzędu w lidze czyste konto. Nie
zdarzyło się to od ostatnich spotkań sezonu 2017/2018: 1-0 z Cagliari, 0-0 z Juve i
1-0 z Sassuolo.
Wśród sekretów nowej Romy Ranieriego znajduje się bez wątpienia Antonio Mirante,
doświadczony bramkarz, który daje większe bezpieczeństwo defensywie. Były
bramkarz Parmy, Sieny i Bologni stracił tylko 6 bramek przez 630 minut gry: gola co
105 minut. Zaliczył 3 czyste konta w 7 spotkaniach. Z jednej strony boiska na
drugą, od bramkarza do napastnika: Edin Dzeko potwierdził bycie jedynym
Romanistą z podwójną liczbą goli w sezonie (13 ogółem) i zbliża się do El
Shaarawyego jeśli chodzi o bramki strzelane w lidze (8 przeciwko 9 Faraona).
Bośniak nie trafił na własnym boisku od 23 października, 3-0 w Lidze Mistrzów z
CSKA Moskwa). W Serie A nie strzelił w domu od 28 kwietnia 2018 (z Chievo).
Niespodziewanie były gracz City jest też najczęściej kartkującym graczem kadry we
wszystkich rozgrywkach, z 10 żółtymi kartonikami.
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