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Pokračujeme ve stíhání prvního Interu.

Zatímco Milánské AC neochvěj klesá tabulku ligy níž a níž, jejich městský rival a náš odvěký
soupeř Inter tabulku suverénně vede. O tom, že na tom má podíl bývalý Juventino na jeho
laviče není pochyb , a tak bude letoší ročník snad o něco zajímavější.

SPAL je na tom mizeně. Se třemi body z pěti zápasů je předposlední a bude se sebou muset
rychle něco udělat, aby se dostal do poklidného středu tabulky, kde se usadil brzy po svém
postupu do nejvyšší soutěže. Nesmíme ale zapomínat na to, že v posledním měření sil jsme se
SPALEm prohráli (přestože tehdy už víceméně o nic nešlo).

My jsme v minulém zápase nastoupili v novém rozestavení se dvěma útočníky a ofenzivním
Ramseym a minimálně právě on s Dybalou byli nejlepšími hráči utkání. Vůbec se naopak
nedařilo Higuaínovi, který ale v sobotní zápase opět dostane důvěru. některé servery dokonce
uvádějí, že ofenzivní část základní sestavy bude identická jako v zápase s Brescií. To je
poměrně překvapivé tvrzení, protože Ronaldo by měl být fyzicky už zcela v pořádku. Co ale
stejné nebude, je složení obrany - v předešlém utkání se zranil Danilo, De Sciglio se stále léčí a
Alex Sandro je na toto utkání také mimo hru. Takže na beku bude muset nastoupit Cuadrado a
na druhé straně patrně Emre Can nebo Matuidi. Velká improvizace. protože Rabiot nepodal v
minulém utkání optimální výkon, počítá se uprostřed samozřejmě s Pjaničem, Khedirou,
eventuelně Bentancurem.

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC (442)
Szczesny - Emre Can, Bonucci, De Ligt, Cuadrado - Khedira, Pjanić, Matuidi - Ramsey Dybala, Higuain

SPAL 2013 - pravděpodobná sestava:
Berisha - Cionek, Vicari, Felipe - Tomović, Murgia, Missiroli, Kurtić, Sala - Petagna, Floccari
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