Il Tempo: Zaniolo na Europę
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(Il Tempo - A.Austini) Wykluczona z walki o Ligę Mistrzów na dziesięć
meczów, które są jeszcze do rozegrania: jest czerwiec, ale jakby był
marzec, Roma już się poddała, czwarte miejsce nie jest do osiągnięcia,
lepiej spoglądać za siebie w tabeli i przygotować się do Ligi Europy, która
pozostaje jedyną możliwością, aby wrócić do bardziej prestiżowego
pucharu.

Nie zdarzyło się od 15 lat, od strasznego sezonu 2004/2005 z czterema trenerami
zmieniającymi się na ławce, że Giallorossi byli już wykluczeni na tym etapie
rozgrywek. W pierwszych dwóch latach amerykańskiej ery sprawy nie szły dużo
lepiej, ale nadzieja pozostawała żywa przez kilka kolejek więcej. Porażka na San Siro
postawiła krzyżyk, bilans Giallorossich w tym dziwnym i podzielonym 2020 roku jest
bezlitosny: sześć porażek w jedenastu meczach, zaledwie 16 zdobytych punktów w
porównaniu do 26 Atalanty, która startowała z tyłu. I tak, w dzień po "game over" na
San Siro, Fonseca musiał znaleźć właściwe słowa, aby spróbować zmobilizować
grupę, po tym jak porozmawiał w cztery oczy z szefującym Fiengą, obecnym w
Trigorii.

Jednak w dniu nastrojów bliskich czarnym pojawił się uśmiech: Zaniolo, który wrócił
do częściowych treningów z grupą po operacji kolana. Potrzebne będzie mu kilka
tygodni, aby wrócił do bycia dostępnym, ale nie jest wykluczone, że w czwartek, w
dniu jego 21 urodzin, Fonseca podaruje mu symboliczne powołanie na Udinese. To
będzie pierwszy z dziesięciu meczów, które posłużą jedynie w bronieniu się
przeciwko atakom Napoli (niedzielny rywal), Milanowi i mają nadzieję, że przed
nikim innym. Bowiem zajęcie siódmego miejsca oznacza konieczność gry w
eliminacjach Ligi Europy, ósmego znalezienie się poza pucharami.

Jedyny kuszący cel pojawia się w sierpniu: 10 lipca Roma i inne drużyny poznają
drabinkę pucharu do rozegrania w pojedynczych meczach w Niemczech, 5 lub 6
sierpnia zostanie rozegrane spotkanie 1/8 finału z Sevillą Monchiego. Zaniolo będzie
mógł ponownie zagrać, razem z Mkhitaryanem, Zappacostą i Kalinicem, z kolei w
przypadku Smallinga szuka się porozumienia z United, aby móc z niego korzystać
również w Lidze Europy. Tymczasem w czwartkowym meczu z Udinese zawieszeni
będą Pellegrini i Veretout, w składzie przewidzianych jest ponownie 5-6 zmian. Jest
honor do ocalenia.
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