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A máme tu derby d’Italia, a hneď v siedmom kole Serie A!

Veľký zápas dvoch veľkých rivalov a v súčasnosti aj prvého teamu s druhým. Čo viac si
môžeme ako fanúšikovia priať? Azda už iba výborný výkon a víťazstvo!!!
Bude to nádherný večer na legendárnom štadióne s dvoma výbornými mužstvami. Je potrebne
povedať, že Inter spravil kus prace a štart do sezóny ich zastihol skutočne vo výbornej forme.
Majú plný počet bodov a iba dva inkasovane góly – výborná vizitka mužstva pod vedením
Conteho. Je však potrebné povedať, že skutočne vážnu prekážku zatiaľ nemali, keď v lige hrali
postupne proti Lecce, Cagliari, Udinese, AC Milano, Laziu a Sampdorii. Azda vážnejší super bol
iba Lazio. Lecce, Milano, Udinese a Sampdoria sú dokonca v spodnej časti tabuľky, Sampdoria
dokonca posledná. Cagliari síce porazili na ich pôde, ale neboli jednoznačne lepší a víťazstvo
uhrali až po penalte. Takže to postavenie v tabuľke môže byt trosku zavádzajúce, takže skúšky
pre Inter ešte iba prídu – a prvá hneď v nedeľu
Ďalší veľmi dôležitý moment je, že hrajú aj Ligu Majstrov a skupinu nemajú veru veľmi ľahkú –
BvB, Barcelona a Slávia. Zatiaľ dokázali zachrániť v závere zápasu bod proti Slávii, čo tiež
niečo hovorí kde by skutočne mohli byt kvalitatívne. Liga je však liga, určite nemôžeme Inter
podceniť. Na druhej strane by som ich ani veľmi nepreceňoval, je stále iba začiatok ligy. Napriek
všetkému, hovorí sa že do tohoto derby idu v roli favorita Čo je podľa mňa dobre. Sú na prvom
mieste tabuľky, nestratili ani bod, inkasovali len dva góly a lietajú v oblakoch po takomto štarte
do sezóny. Nech sú favoritom, my sa radšej sústreďme na seba, na zodpovedný výkon a
výsledok príde. Je lepšie útočiť na prvé miesto, než ho brániť a napokon všetci si ešte veľmi
dobre pamätáme sezónu 2015/2016, kedy Inter veľmi dlho bojoval o prvé miesto s Neapolom a
AS Rím. Dokonca niekedy okolo Novembra / Decembra sme na nich mali stratu 12 bodov a
pohybovali sme sa okolo 10teho miesta v tabuľke. Liga sa skončila tak, že sme ju vyhrali a na
konci sme nie len zmazali bodovú stratu na Inter, ale sme v tabuľke mali o 24 bodov viac!!! Toto
mi dáva nádej a skutočne pokoj pred derby – najmä voči kadejakým vyhláseniam ci už
Interistov alebo novinárov. Ono teraz sa ešte o titule ani zďaleka nerozhoduje, nie je preto
dôvod ani na paniku a tlak. Môžeme do zápasu nastúpiť skutočne s čistou hlavou, v Lige
Majstrov si ideme po postup, v lige sa nám darí získavať body, herne sa zápas k zápasu
zlepšujeme. Teraz stačí odviesť na ihrisku zodpovedný výkon a bojovať – tak aby sme si po
zápase mohli povedať bez ohľadu na výsledok, že sme hrdí na to, že sme Juventus!!!
Obe mužstvá hrali cez týždeň zápasy v Lige Majstrov. Inter prehral na pôde Barcelony 1-2,
kedy viedol 1-0, no toto tesné víťazstvo neudržal, keď dvoma gólmi vývoj zápasu otočil Suarez.
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Nám sa darilo o čosi viac keď sme doma zdolali Bayer Leverkusen 3-0. Čo sa vyťaženosti týka,
tak zdá sa že Inter zatiaľ nechystá veľké zmeny v kádri a zostava ostáva viac-menej veľmi
podobná zostavám z predchádzajúcich či už ligových alebo pohárových stretnutí. V
predpokladanej zostave podľa tuttosport dokonca príde iba k jedinej zmene, keď v útoku
nahradí Sancheza Lukaku, ktorý v Barcelone nehral pre menšie zranenie. Inak by mal Inter
nastúpiť v rovnakej zostave.
My tých zmien budeme mat o máličko viac. V bráne sa očakáva, že nastúpi Gigi Buffon, v útoku
zase že sa objaví po boku CR7 Paulo Dybala a podhrotového hráča by mal hrať Ramsey. V
posledných zápasoch práve súhra týchto troch hráčov fungovala veľmi dobre a dokázali vpredu
vymýšľať veľmi pekné akcie. Uvidíme do akej miery sa zostavy pomenia, toto sú zatiaľ iba
predpokladané zmeny. Mám však pocit, že zatiaľ my zostavu rotujeme viac než Inter, čo tiež
môže svedčiť aj o väčšej hĺbke kádra, čo by nám v dlhodobej súťaži mohlo byt iba výhodou.
Samozrejme, niektoré zmeny sú vynútené aj zraneniami, ale stále to svedčí o tom, že keď sa
nám zraní nejaký hráč, máme dostatočne kvalitnú náhradu v širšom kádri. Zatiaľ toto o Interi
nemožno povedať, aj preto bude zaujímavé sledovať ako dlho vydržia ťahať v takom tempe v
akom vleteli do začiatku ligy.
Trochu štatistiky z derby d’Italia
Počet zápasov Juve Remízy Inter Počet gólov Juve
Serie A
172
82
44
46
247
Coppa Italia
31
14
7
10
48
Celkovo *
248
110
61
77
353
*Súčet zápasov rôznych ďalších turnajov

Počet gólov Inter
200
38
321

Predpokladané zostavy podľa tuttosport:
Inter (3-5-2)
Handanovic – Skriniar, De Vrij, Godin – Asamoah, Brozovic, Sensi, Barella, Candreva –
Lukaku, Martinez
Juventus (4-3-1-2)
Buffon – Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado – Matuidi, Pjanic, Khedira – Ramsey –
Cristiano Ronaldo, Dybala
Miesto zápasu: Miláno, Stadio Giuseppe Meazza
Dátum a čas zápasu: nedeľa, 6.10.2019, 9.45pm
Rozhodca nominovaný na zápas: Gianluca Rocchi
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