Serie A preview: Juventus vs Inter
Napsal uživatel Guarrangaa
Pátek, 14 Květen 2021 18:22

Interu už o nic nejde, nám jde o všechno.

Inter jakožto vítěz letošního ročníku Serie A jede do Turína, kde Juve zkusí zabojovat o čtvrtou
příčku zajišťující postup do Ligy mistrů. (Těžko se předešlá věta psala. Je to nezvyk, ale pro
jednou to zkousněme.)

Domácí „to“ navíc nemají ve vlastních rukou. Tedy ani výhra v obou posledních kolech nemusí
nic zaručovat. Neapol/Atalanta nebo AC musí zároveň podělat závěr sezony. Takový závěr
čekal málokdo. Nicméně viníky zatím nehledejme i na celkové bilancování je brzo. Soustřeďme
se na dnešní zápas, protože jde o hodně.

V minulém ligovém utkání proti Interu jsme sice prohráli 2:0 (Vidal, Barella), ale oproti tomu v
semifinálovém dvojutkání Coppa Italie jsme po výsledcích 1:2 a 0:0 postoupili do středečního
finále. Dopadnout to může samozřejmě jakkoliv a sám jsem překvapen, že jsme u sázkových
kanceláří vedeni jako favoriti. (2,15 - 3,80 3,40)

Ani nepamatuji, kdy jsme naposledy mohli napsat, že Pirlo má pro zápas k dispozici
pravděpodobně kompletní kádr bez jediného vážného zranění. Ohrožený start vzhledem k
návratu po zranění je jen u Chiesy a Demirala. Na druhé straně jsou pravděpodobně mimo hru
Kolarov, Vidal a Sanchez, kteří ale stejně většinou nepatří do základní sestavy. Takže v tomto
ohledu bude dnešní klání bez výmluv.
Následující hříšníci prý nebudou moci hrát v posledním kole, pokud dnes dostanou žlutou kartu:
Ronaldo, De Ligt, Bonucci, McKennie, Lukaku, Young, Darmian

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus (4-4-2): Szczesny - Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado, Arthur, Rabiot,
Chiesa - Dybala, Ronaldo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen,
Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku

15.05.2021 18:00 Allianz Stadium, Torino
Zdroj: whoscored.com, footbalitalia, vlastní
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