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V neděli večer nás čeká derby d´Italia. Juventus přivítá milánský Inter.

23. kolo italské Serie A zakončí v neděli večer tradiční velké italské derby. Nejedná se sice o
souboj o titul ani o první místo, ale náboj utkání určitě mít bude. Kromě tradiční rivality, proti
sobě nastoupí argentinská útočná esa - na jedné straně domácí Dybala s Higuainem, proti nim
kapitán Interu Icardi. Higuain a Icardi jsou také na prvních příčkách tabulky střelců, ale lepší
formu má Gonzalo, který v posledních šesti zápasech pokaždé skóroval, zatímco Icardi si
munici tak trochu vystřílel v první polovině sezóny.

Pozice obou týmů jsou odlišné: Juventus využil zaváhání svých pronasledovatelů a na čele
tabulky opět odskočil, Inter se zatím marně snaží dostat na pozice zaručující postup do Ligy
Mistrů. Myšlenky na boj o titul mít tento rok opět nemůže. To by se ale mohlo změnit v sezóně
příští, protože majitelé milánského celku plánují velké nákupy. To je ale možná a kdyby, pro
tento zápas platí momentální forma a současný kádr. Zatímco trenérovi Juventusu bude chybět
Lemina a Benatia, Inter má marodku prázdnou. Znamená to tedy, že oba týmy nastoupí v těch
nejsilnějších možných sestavách. Juventus pravděpodobně naváže na své předchozí úspěchy
a nastoupí se čtyřmi útočnými hráči, na lavici asi zůstane Marchisio, který po zranění ještě není
v ideální formě. Každopádně mají bianconeri Interu co oplácet, poslední zápas totiž vyhrál Inter.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 4231
Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanič - Cuadrado, Dybala,
Mandžukič - Higuaín
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Inter Milán - 4231:

Handanovič - D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi - Gagliardini, Medel - Candreva, Brožović,
Perišič - Icardi
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