AS Roma Permalukan Empoli Hingga
4-2

Realitarakyat.com – AS Roma memetik poin penuh saat bertamu ke markas Empoli di
laga pekan ke-23 Serie A 2021-22 di Stadio Carlo Castellani, Senin (24/01/2022)
dini hari WIB. I Giallorossi sukses meraih kemenangan besar dengan skor 4-2.
Duel kedua tim berlangsung dengan sangat seru. Roma sempat mendominasi laga
namun Empoli enggan menyerah begitu saja dan merepotkan balik sang Serigala.
Gol AS Roma dicetak oleh Tammy Abraham, Sergio Oliveira, dan Nicolo Zaniolo.
Sementara gol dari Empoli dicetak oleh Andrea Pinamonti dan Nedim Bajrami.
Bertindak sebagai tim tamu, AS Roma langsung tancap gas dan mengambil inisiatif
menyerang. Akan tetapi, pasukan Jose Mourinho masih tampak bermain hati-hati
hingga laga memasuki menit ke-10.
Perlahan tapi pasti, I Giallorossi makin meningkatkan intensitas serangan.
Hasilnya, pada menit ke-24, Tammy Abraham mencatatkan namanya di papan skor usai
memanfaatkan scrimmage di depan muka gawang Empoli.
Unggul satu gol, AS Roma tak lantas mengendurkan serangan. Sebaliknya, tim tamu
makin bersemangat untuk menggempur pertahanan Empoli.

Hanya berselang 7 menit, Tammy Abraham kembali menggandakan kedudukan. Bermula
dari sepak pojok, ia yang berdiri bebas sukses menceploskan bola ke jala
Vicario. Gol skor berubah jadi 2-0.
Sergio Oliveira kemudian memperlebar keunggulan Roma. Ia menjebol gawang Empoli
dengan tendangannya dari dalam kotak penalti pada menit ke-35, memanfaatkan
situasi sepak pojok.
Dua menit kemudian Roma kembali mencetak gol. Kali ini melalui aksi Nicolo
Zaniolo dengan tendangan kaki kirinya melalui serangan balik, usai mendapat
assist dari Henrikh Mkhitaryan. Skor 0-4 ini bertahan sampai babak pertama
berakhir.
Di babak kedua, AS Roma kembali coba menyerang. Dua peluang mereka dapat dalam
tempo lima menit.
Namun Empoli kemudian bangkit. Pada menit ke-55 mereka bisa mencetak gol balasan
melalui tendangan kaki kiri Andrea Pinamonti, memanfaatkan assist dari Filippo
Bandinelli.
Empoli kemudian bisa menambah satu gol lagi. Pada menit ke-72, Nedim Bajrami
melepas tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola mengarah ke pojok kiri
gawang Roma.
Empoli kemudian terus berusaha menyerang dan mencetak gol lagi. Namun mereka
gagal menjebol gawang AS Roma. Skor 2-4 pun bertahan sampai akhir.
Dengan kemenangan ini, AS Roma sekarang mengoleksi 38 poin dari 23 laga dan naik
ke peringkat enam klasemen sementara Serie A 2021-22. Sementara Empoli tertahan
di posisi 12 dengan raihan 29 poin.
Susunan Pemain:
Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski,
Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.
Pelatih: Aurelio Andreazzoli
AS Roma (3-5-2): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira,
Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Abraham, Zaniolo.
Pelatih: Jose Mourinho.(Din)

