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"Calcio": Começam hoje as semifinais da Copa da Itália

As semifinais da Copa da Itália de futebol temporada 2009/2010 começam hoje com o duelo entre a Internazionale e a
Fiorentina, enquanto amanhã terá Roma e Udinese. Os jogos da volta serão em 14 deste mês.

O confronto entre os "nerazzurri" e os "viola", às 17h45 pelo horário de Brasília, coloca frente a frente os dois melhores
treinadores da Itália, e entre os melhores do mundo.

No comando do grupo de Milão, José Mourinho, conquistou diversos títulos do Campeonato Italiano, já Prandelli não
teve a mesma sorte, mas, principalmente, pela diferença financeira, estrutural e de nível técnico dos atletas dos dois
times, e não pela competência de ambos.

Mourinho tem como objetivo a conquista da Champions League, competição que o clube não conquista desde 1963/1964,
competição em que os rivais de logo mais também estão participando.

Para o jogo de hoje, cheio de surpresas, ainda mais fora de campo, a Internazionale convocou: Goleiros: Francesco
Toldo, Júlio César e Paolo Orlandoni; Defensores: Ivan Cordoba, Javier Zanetti, Lucio, Maicon, Marco Materazzi, Walter
Samuel e Davide Santon; Meio-campistas: Ricardo Quaresma, Thiago Motta, Wesley Sneijder, Sulley Muntari, Rene
Krhin, MacDonald Mariga e Esteban Cambiasso; Atacantes: Diego Milito, Goran Pandev, Mario Balotelli e Marko
Arnautovic.

As ausências foram Samuel Eto'o e Dejan Stankovic, ambos fora de forma.

Já a Fiorentina chamou: Goleiros: Frey, Avramov e Seculin; Defensores: Felipe, Natali, Comotto, Gamberini, De
Sivestri, Pasqual, Meio-campistas: Bolatti, Gobbi, Jovetic, Ljajic, Marchionni, Montolivo, Santana, Vargas, Agyei
Atacantes: Babacar e Gilardino.

Zanetti e Kroldrup estão fora da partida.

Apenas dois atacantes foram chamados porque Mutu está preventivamente suspenso pela direção do clube de Firenze,
Acosty não vem sendo convocado e o brasileiro Keirrison foi contratado nos últimos dias. Com isso o esquema será
mais defensivo.
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