Coppa Italia FINALE: Lazio - Juventus
Napsal uživatel Hwoarang
Úterý, 16 Květen 2017 14:26

První vrchol letošní sezóny a první boj o titul. Ve středu večer se Juventus utká s Laziem, aby
obhájil vítězství v domácím poháru, a započal tak cestu za vysněmým "treble".

Oba týmy prošly do finále zajímavou a ne daleka snadnou cestou, oba týmy venkovní
semifinálové odvety prohrály 2:3. Zatímco Juventus v dvojzápase plném emocí postoupil přes
Neapol, Lazio v prestižním klání udolalo městského rivala AS. Lazio má navíc o něco lepší
formu než Juventus, který v posledních ligových utkání dost ztratil a zkomplikoval si titul v lize.

Jak víme, finále poháru je ale o něčem jiném nejen než liga, ale vlastně i než celý pohár. Do
pohárových zápasů nastupují z velké části náhradníci, zatímco ve finále už to pravdilem
nebývá. Trenéři většinou nechtějí ztratit pohár, když už se do finále dostali, a tak bez ohledu na
to, že finále vykopali náhradníci, v základní sestavě konečného utkání se objevují ti nejlepší.
Juventus musí současně myslet na to, že i přes skvěle rozjetou sezónu ještě žádnou trofej
nemá, čili se nabízí otázka:

- postavit to nejlepší, co máme, aby byl pohár jistý?

- nebo pošetřit hráče základní 11 na zápas s Crotone(a také na finále Ligy mistrů), abychom si
zajistili důležitější titul?
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Sestava proto zůstává velkým otazníkem. Pravděpodobnější ale je, že trenér Allegri udělá jen
menší změnu typu Lichtsteiner - Alves. Jestli někde ke změnám oproti obvyklé základní
jedenáctce musí dojít, pak je to záloha. Hrát nebude určitě zraněný Pjaca a Khedira,
vykarotvaný je Pjanič. nabízí se tedy buď dvojčlenná záloha Marchisio - Lemina, nebo tříčlenná
doplněná o Sturara. V útoku má mírné zdravotní obtíže Mandžukič, jehož start je otázaný. Na
straně Lazia zdravotní problém sužují Lukakaa a Parola.

Nehledě na sestavy věřme, že vše dopadne podle očekávání a první trofej bude doma už ve
středu!

Pravděpodobné sestavy:

Lazio (433):

Strakosha - Basta, Hoedt, Vrij, Radu - Lulič, Biglia, Milinkovič-Savič - Keita, Immobile,
Anderson

Juventus (4231):

Neto - Barzagli, Bonucci, Chiellini, Sandro - Lemina, Marchisio - Cuadrado, Dybala,
Mandzukič - Higuaín
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