Coppa Italia preview: Juventus vs Inter
Napsal uživatel Ivan Barin
Úterý, 09 Únor 2021 12:45

Po týždni tu máme ďalšie Derby d'Italia, odvetu semifinále talianskeho pohára.

Do odvety vstupujeme s veľmi nádejným výsledkom z Milána, kedy sme nad Interom vonku
vyhrali 2-1. Tento výsledok nás o čosi bližšie posúva k finále, no stále je pred nami ešte 90
minút riadnej hracej doby. Podarí sa chlapcom viest sa ďalej na víťaznej vlne?

Tento rok mame rozbehnutý veľmi dobre. Až na ligové zakopnutie a prehru v Miláne s Interom,
ideme zatiaľ bezchybne a čo je dôležitejšie ideme iba s minimom inkasovaných gólov, čo je
prvý predpoklad úspechu. Druhým je fungujúca záloha, ktorá nám v posledných zápasoch
začala predvádzať hru, ktorú sme očakávali už od začiatku sezóny. Najmä Arthur začal podávať
výkony hodné jeho ceny a postupne sa stal neodmysliteľnou súčasťou našej zálohy. Posledný
ligový zápas proti AS Rím sme zvládli za tri body. Nebol to jednoduchý zápas a mnohí by mohli
naše víťazstvo označiť ako „škaredé“. Áno, je pravda že my sme neboli mužstvom, ktoré by na
ihrisku prispelo k atraktivite zápasu, avšak boli sme efektívny a klinicky. Presne toto nám na
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jeseň chýbalo – bolo vidieť na hráčoch, že chcú, hrajú, lietajú na ihrisku a bojujú, chýbal nám
však inštinkt zabijaka, ktorý sme v plnej miere predviedli proti AS, a do istej miery aj v prvom
zápase semifinále Coppa Italia v Miláne proti Interu. Hrali sme sa s nimi ako mačka s myšou,
nechali sme im priestor avšak iba do tej miery aby z toho nevyplývalo ohrozenie nasej brány a v
príhodnej chvíli sme udreli.

Inter bude musieť a my presne budeme môcť čakať na našu príležitosť, toto vyzerá byt zápas
ako šitý na typickú taliansku taktiku z 90tych rokov J Nijako sa nesnažiť byť prehnane
iniciatívny, vyčkávať na vhodný okamih, ktorý určite skôr ci neskôr príde a udrieť. V tom
momente však budeme musieť byt chirurgicky presný, lebo zase tých možností udrieť zrejme
veľa nebude. V každom prípade to nebude „iba taký obyčajný“ zápas a odhliadnuc od
skutočnosti, že to je už semifinále pohára, bude to predovšetkým prestížny duel, ktorý budú
chcieť vyhrať obe mužstvá. Tuto bude dôležité nepodľahnúť dojmu, že musíme niečo niekomu
dokazovať. Dôležitejšie než samotné víťazstvo bude uhrať výsledok, ktorý nás posunie ďalej a
to aj s ohľadom na skutočnosť, že cez víkend nás čaká ďalší ťažký súboj – a to na horúcej pôde
SSC Neapol. Nepotrebujeme nikomu dokazovať, že sme lepší než Inter – to všetci veľmi dobre
vieme, dôležitý bude výsledok ktorý nám zaručí postup.

Aj s ohľadom na výsledok z Milana a náš ďalší ligový zápas je možné, že nenastúpime v úplne
plnej sile, nepredpokladám však ani účasť viacerých hráčov z U23 mužstva. Bude to teraz
najskôr o rotácii hráčov, ktorí pravidelne sú s „A“ mužstvom, no skôr sedia na lavičke a pripadne
striedajú. V každom prípade aj na základe posledných zápasov si môžeme byť istý, že Andrea
to vyskladá tak, aby sme sa pobili o potrebný výsledok a zároveň pošetrili aj nejaké tie sily na
víkendový súboj proti Neapolu. Verím, že dnes to bude opäť náš večer a postúpime do ďalšieho
finále! FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!

Predpokladané zostavy podľa goal.com:
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Juventus (4-4-2)

Buffon – Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo – Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi –
Kulusevski, Cristiano Ronaldo

Inter (3-5-2)

Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian –
Lukaku, Lautaro Martinez

Dátum a čas zápasu: 9/2/2021, 8.45pm

Miesto zápasu: Allianz Stadium, Torino

Rozhodca nominovaný na zápas: Maurizio Mariani
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