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Барселонаприема Интер с два гола изоставане на своя вЂћНоу КампвЂќ. Цяла Европа си
задава въпроса дали най-добрата атака в света ще успее да се справи с тактиката на
най-добрия тактик на планетата.В В първия мач не успяи миланският гранд взе заслужена
преднина от 3:1. Сега каталунците се нуждаят от два чисти гола, за да елиминират
вЂћнерадзуритевЂќ и да стигнат финала срещу Байерн.
В
По-рано през сезона Барса спечелисрещу Интер именно с 2:0. Тогава Интер не успя да се
противопостави на творчеството на каталунците, съгласувано с превъзходния план на Пеп
Гуардиола за мача. Двамата треньори обаче обявиха, че полуфиналните сблъсъци няма да
имат нищо общо. Като че ли са прави, най-вече го показатимът на Жозе Моуриньо в първата
среща. вЂћНерадзуритевЂќ демонстрираха невероятна стойка и съвсем заслужено успяха да
стигнат до пълен обрат, след като Педро изведе Барса на вЂћСан СировЂќ. Голове на
Снайдер, Майкон и Милито донесоха успеха за Интер.
В

През уикенда Барселонапобеди Херес с 3:1 у дома и запази аванса си от 1 точка пред Реал
(Мадрид) в надпреварата за титлата в Испания. Барса има страхотен рекорду дома вЂ“ както
в първенството, така и в Шампионската лига. На четвъртфинала срещу Арсенал каталунците
биха с 4:1.
В
Въпреки това Барса е наясно, че Интер са много по-интелигентни и по-силни от английския
тим. Това особено се отнася до халфовата линия, където ще се проведе реалнатабитка. В
първата среща италианците определено надделяха там. В
В
Не всеки ден се случва Барселона,които в момента изживяват страхотен период в историята
си, да допусне три гола, но италианският шампион Интер демонстрира миналата седмица,
чекаталунците са преодолими. вЂћНерадзуритевЂќ доминираха най-вече в колективните си
действия, където се изразява силата на тима. Освен че имаха предимство в халфовата линия,
играчите на Моуриньо държаха под напрежение през цялото време отбраната на Барса.
В
Интер влиза в мача католек фаворит и знае, че един гол ще постави Барса в много тежка
ситуация. Треньорът Моуриньо описа достигането на финал в Шампионската лига като
вЂћмечтавЂќ и наистина за един клуб, който не успя да стигне четвъртфиналитев
надпреварата за последните три години, достигането на финал след преодоляване на
Барселона ще бъде успех само по себе си.
В
Интер се цели да стигнефинал в КЕШ за първи път от 1972 г. Треньорът Жозе Моуриньо се
завръща вклуба, от където тръгна като асистент на Сър Боби Робсън и Лиус ван Гаал между
1996 и 2000 г. Португалецът изведе Порто до златото през 2004г., но отпадна с Челси на
полуфиналите през 2005 и 2007 г. Интересното е, че Интер никога не е печелил
полуфинал-реванш като гост в най-престижния европейски турнир.
В
вЂћНерадзуритевЂќ загряха спобеда с3:1 над Аталанта, което им помогна да си върнат
първото място в Серия &bdquo;А&rdquo;, благодарение на издънката на Рома, които загубиха
с 1:2 от Сампдория на вЂћОлимпиковЂќ.

Въпреки това Интер допусна голв първите 15 минути в събота и позволи на борещия се за
оцеляване тим да отбележи ранно попадение. Повторение на това невнимание може много
сериозно да се отрази на шампионите на Европа от 1964 и 1965 г.

Барселона (вероятен състав): 1.Виктор Валдес, 2.Даниел Алвеш, 3.Жерар Пике, 18.Габриел
Милито, 22.Ерик Абидал, 16.Серхио Бускетс, 6.Шави, 24.Яя Туре, 10.Лионел Меси, 9.Златан
Ибрахимович, 17.Педро
Контузени: Андрес Иниеста
Под въпрос: няма
Наказани: Карлес Пуйол
На картон от наказание: Даниел Алвеш, Жерар Пике
В
Интер (вероятен състав): 12.Жулио Сезар, 13.Дъглас Майкон, 25.Валтер Самуел, 6.Лусио,
4.Хавиер Санети, 19.ЕстебанКамбиасо, 8.Тиаго Мота, 10.Уесли Снайдер, 9.Самуел Ето`о,
22.Диего Милито, 27.Горан Пандев
Контузени: няма
Под въпрос: няма
Наказани: Деян Станкович
На картон от наказание: Валтер Самуел, Хавиер Санети, Самуел Ето`о
Съдия: Франк де Блеекере (Белгия)
В
Досегашнисрещи между двата отбора
07.05.1959 г., Панаирнакупа, 1/4-финали
Барселона вЂ“ Интер 4:0
1:0 Еуложио Мартинес (11), 2:0 Енрике Рибелес (34), 3:0 Рамон Алберето Вилаверде (77), 4:0
Жоан Сегара (81)
30.09.1959 г., Панаирнакупа, 1/4-финал
Интер вЂ“ Барселона 2:4
0:1 Еуложио Мартинес (7), 1:1 Еди Фирмани (50), 1:2 Ласло Кубала (52), 2:2 Марио Мерегети
(59), 2:3 Мартинес (74), 2:4 Кубала (89)
14.01.1970 г., Купа на УЕФА, 1/8-финали
Барселона вЂ“ Интер 1:2
0:1 Роберто Бонинсеня (9), 1:1 Хосеп Фусте (21), 1:2 Марио Бертини (34)
04.02.1970 г., Купа на УЕФА, 1/8-финали (реванш)*

Интер вЂ“ Барселона 1:1
1:0 Бонинсеня (15), 1:1Карлос Рексач (29)
18.02.2003 г., ШЛ, втора групова фаза
Барселона вЂ“ Интер 3:0
1:0 Хавиер Савиола (7),2:0 Филип Коку (29), 3:0 Патрик Клуйверт (67)
В 26.02.2003 г., ШЛ, втора групова фаза
Интер вЂ“ Барселона 0:0
16.09.2009 г., ШЛ, групова фаза
Интер вЂ“ Барселона 0:0
24.11.2009 г., ШЛ, групова фаза
Барселона вЂ“ Интер 2:0
1:0 Жерар Пике (10), 2:0 Педро Родригес (26)
20.04.2010 г., ШЛ, полуфинал
Интер вЂ“ Барселона 3:1
0:1 Педро Родригес (19), 1:1 Уесли Снайдер (30), 2:1 Дъглас Майкон (48), 3:1 Диего Милито
(61)
Баланс: 9 мача, 4 победи за Барселона,2 победи за Интер, 3 равенства, г.р. 16:8 в полза на
Барса
*Заб. Срещата е прекратена малко след началотозаради недостатъчна видимост, след което е
преиграна.

В
Любопитнифакти
* Барселона постигна домакинко 0:0 с градския съперник на Интер вЂ“ Милан, на същия етап
от надпреварата преди 4 години. Каталунците обаче продължиха напред и по-късно
спечелиха трофея, след като бяха записали победа в първия мач в Милано.
В
* В последните си 8 мача домакински мача в ШЛ, Барселона постигна шест победи с повече
от два гола разлика, каквато сега ще е достатъчна на тима да заличи загубата с 1:3 впървия
двубой. Една от тези срещи бе победата с 2:0 над Интер в груповата фаза през този сезон.
В
* Лионел Меси вкара 17 гола в 22 мача през този и миналия сезон на Шампионската лига. Той
завърши като голмайстор на турнира преди година с 9 попадения, а сега е лидер в листата с 8
гола.
В
* Интер спечели последните си 6 мача в Шампионската лига, като в тях допусна едва два
гола.
В
* Интер спечели три от последните си 4 гостувания в Шампионската лига, но не успя да вкара
голпри последните си три гостувания на испански отбори. вЂћНерадзуритевЂќ имат11 загуби
в последните си 15 визити в Испания, като записа 2 победи.
В
* Нападателят на Интер Самуел Ето`о се завръща на вЂћКамп НоувЂќ, където вкара 13 гола в
19 мача заБарселонав Шампионската лига преди да се присъедини към Интер през миналото
лято.

