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RADAR SURABAYA

Jadwal Pertandingan
Liga Champions
Selasa (23/10)
23:55 WIB - AEK Athens vs Bayern Munich
23:55 WIB - Young Boys vs Valencia
Rabu (24/10)
02:00 WIB - Ajax vs Benfica
02:00 WIB - Shakhtar vs Manchester City
02:00 WIB - Hoffenheim vs Lyon
02:00 WIB - Real Madrid vs Plzen
02:00 WIB - AS Roma vs CSKA Moskow
02:00 WIB - Manchester United vs Juventus
23:55 WIB - Club Brugge vs AS Monaco
23:55 WIB - PSV Eindhoven vs Tottenham
Kamis (25/10)
02:00 WIB - Dortmund vs Atletico Madrid
02:00 WIB - Barcelona vs Inter Milan
02:00 WIB - Liverpool vs Crvena Zvezda
02:00 WIB - PSG vs Napoli
02:00 WIB - Galatasaray vs Schalke
02:00 WIB - Lokomotiv Moskow vs FC Porto

AEK Athena

Bayern Munich

Bayern Tak Mudah
Dihentikan
Athena AEK Athens kedatangan
lawan tangguh dalam matchday
ketiga fase grup Liga Champions
musim ini. Bayern Munich menjadi
tamu AEK Athena di Stadion
Olimpiade, Athena, Selasa (23/10).
Bayern Munich yang akhir-akhir ini
tampil kurang bagus akhirnya
kembali meraih kemenangan di laga
Bundesliga terakhir mereka. Di laga
tersebut tim asuhan Niko Kovac
sukses mengalahkan Wolfsburg
dengan skor 3-1.
Kemenangan itu tentu menjadi
modal yang bagus untuk Bayern
jelang lawatan mereka ke Ibu Kota
Yunani yang terkenal tak terlalu
ramah dengan tim tamu. Paling tidak
kini Manuel Neuer dan kawan-kawan
lebih tenang dari sebelumnya.
Di sisi lain AEK Athena justru tak
bisa meraih kemenangan di dua laga
terakhir mereka. Setelah kalah di
kandang sendiri dari Benfica di ajang
Liga Champions beberapa waktu lalu,
AEK kemudian hanya bisa bermain
seri saat jumpa rival domestik
mereka, Olympiakos.
Meski tampil dominan di Liga
Super Yunani, penampilan AEK
Athena masih mengecewakan di fase
grup Liga Champions. Hingga kini
tim berlogo elang berkepala dua itu
menjadi satu-satunya tim di Grup E
yang belum meraih poin. Hal itu bisa
dimanfaatkan oleh Bayern Munich
untuk bisa mencuri poin penuh di
kandang AEK.
Saat laga melawan Wolfsburg, Niko
Kovac menggunakan skema 4-1-4-1
dengan Thiago Alcantara dan James
Rodrigues sebagai duo gelandang
kreatif yang berdiri langsung di
belakang Robert Lewandowksi.
Strategi ini cukup berhasil dan James
mampu tampil apik dengan mencetak
satu gol. Jika sudah menemukan
ritme permainannya, bintang asal
Kolombia ini memang sangat susah
dihentikan. (iol/rak)

Manchester United

Juventus

Setan Merah
Optimistis Lewati
Juventus
Manchester-Laga super
big match akan digelar dalam
rangkaian gameweek ketiga Liga
Champions tengah pekan ini.
Manchester United dan Juventus akan saling beradu kekuatan
dalam memperebutkan tiga poin
krusial, di Stadion Old Trafford,
Rabu (24/10) dini hari WIB.
Jelang laga penting ini, kondisi
Manchester United kurang memuaskan karena
hanya
mampu memetik satu
k e m e nangan
dalam lima laga
terakhir
yang me-

Romelu
Lukaku

Head to Head
25-02-2003 Juventus 0-3 United
19-02-2003 United 2-1 Juventus
21-04-1999 Juventus 2-3 United
07-04-1999 United 1-1 Juventus
10-12-1997 Juventus 1-0 United
01-10-1997 United 3-2 Juventus
reka mainkan. Ini tentu menjadi
modal yang kurang bagus bagi
pasukan Jose Mourinho untuk
menghadapi tim besar seperti Juventus, juggernaut di sepakbola Italia
yang masih mencatat hasil 100 persen di kompetisi domestik dan Eropa
musim ini. Laga ini lebih
menarik karena keberadaan sosok Cristiano Ronaldo,
mantan winger Setan Merah
yang sekarang berkostum Zebra.
Meskipun demikian, striker
Manchester United (MU), Romelu
Lukaku mengusung optimisme
yang besar pada laga nanti. Pemain asal Belgia ini tidak ragu sedikitpun dengan kekuatan MU
meski belakangan ini melempem.
”Kami telah menunjukkan bahwa kami bisa bangkit, bahwa
kami masih punya keyakinan
kalau kami memang MU yang
dibicarakan semua orang,”
kata Lukaku dikutip Sports
Mole. Manchester United
saat ini sedang diterpa krisis menyusul performa
buruk di beberapa pertandingan. Belum lagi kisruh internal antara manajer Jose Mourinho
dengan beberapa pemain.
Tak ayal, situasi ini membuat MU tidak diunggulkan
saat menghadapi Juventus di
Old Trafford. Apalagi, kondisi
Juventus juga sedang bagus-bagusnya di kompetisi domestik.

Lukaku
menegaskan, para
pemain
MUakan terus berjuang untuk bangkit. Ia pun yakin, Setan
Merah bakal kembali ke jalur
yang semestinya. ”Kami selalu
bisa bangkit dan mengubah
pertandingan. Jika kami terus
bermain baik, harapannya akan
lebih banyak kemenangan,” tambah Lukaku.
Dari kubu Si Nyonya
Tua Juventus, Massimiliano Allegri tidak bisa menurunkan Emre Can. Gelandang asal Jerman itu
mengalami masalah pada
kelenjar tiroid. ”Emre Can
harus menjalani pemeriksaan medis karena masalah tiroid. Ada kemungkinan Can membutuhkan operasi,” tulis pernyataan resmi Juventus.
Emre Can menjadi satu di antara pemain yang diharapkan tampil
pada laga melawan Manchester
United. Hal tersebut karena pengalamannya yang pernah berkarier di Inggris.
Absennya Can bisa
menjadi kerugian bagi
Juventus, karena Sami
Khedira baru saja kembali tampil setelah menjalani proses pemulihan
cedera. Namun, Juventus
dipastikan akan tetap tampil ngotot untuk menundukkan Manchester United. (iol/rak)

Cristiano
Ronaldo

Prakiraan Susunan Pemain
Manchester United (4-3-3):

De Gea (g); Valencia, Smalling,
Lindelof, Shaw; Fellaini, Matic, Pogba;
Martial, Lukaku, Rashford.
Pelatih: Jose Mourinho

Juventus (4-3-3):

Szczesny (g); Cancelo, Bonucci, Chiellini,
Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi;
Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.
Pelatih: Massimiliano Allegri

PSG vs Napoli

Napoli Siap Tantang
Tuan Rumah

Gol Injury Time Icardi Menangkan Inter

James
Rodriguez

4

Milan-Inter Milan berhasil
memenangi laga dramatis Derby
Della Madonnina kontra AC Milan
dengan skor 1-0. Gol semata wayang dibuat Mauro Icardi di masa
injury time babak kedua.
Tambahan tiga poin ini membuat Inter naik lagi ke posisi ketiga,
setelah sempat digeser Lazio,
dengan 19 poin atau selisih enam
dengan Juventus di puncak. Milan
di posisi ke-12 dengan 12 poin dari
delapan laga.
Pada laga pekan kesembilan yang
dihelat di Giuseppe Meazza, Senin
(22/10) dinihari WIB, kedua tim
bermain agresif sejak menit awal.
Meski demikian, Inter lebih dominan dengan 57 persen ball possesion
serta membuat 14 attempts, empat
di antaranya on goal. Sementara,
Milan cuma bikin satu attempts on
goal dari total sembilan.
Laga sepertinya bakal berakhir
tanpa gol sebelum Icardi mencetak gol di menit ke-93!

Mauro Icardi kembali menunjukkan ketajamannya di laga Derby
della Madonnina. Buat AC Milan,
Icardi adalah teror yang sulit diatasi sejauh ini.
Ini menjadi kemenangan kelima
beruntun ’Biru Hitam’ di Liga Italia. Kini mereka duduk di peringkat
tiga klasemen sementara dengan 19
poin, hanya terpaut enam poin
dengan Juventus di puncak.
Icardi pun membuktikan ketajamannya. Setelah gagal membuat
gol pada empat laga, ia selalu
mencetak gol pada tiga pertandingan Serie A terakhir melawan
Fiorentina, SPAL. dan Milan.
Selain itu, striker 25 tahun ini juga
memperpanjang catatannya sebagai
tukang teror Milan. Pasalnya, pemain Argentina itu telah membuat
lima gol pada empat pertandingan
terakhir menghadapi Rossoneri.
Satu golnya itu juga membuat Icardi sudah mengumpulkan 104 gol untuk Inter di Serie A, meninggalkan

Christian Vieri dengan 103 gol. Total
sudah enam gol dibuat Icardi di
seluruh kompetisi musim ini, setelah
start buruknya di awal musim.
”Kami harus memenangi derby
itu, kami membicarakannya sepanjang pekan. Kami punya banyak peluang, ada yang mengenai
tiang, gol dianulir, jadi kami pantas menang karena apa yang kami
ciptakan selama 90 menit,” ujarnya dilansir Football Italia.
”Menang di menit ke-93 membuatnya jauh lebih menyenangkan.
Kami harus terus melanjutkan ini.
Sebelum jeda internasional saya sudah bilang Inter harus menang demi fans yang luar biasa di San Siro,
dan tentu untuk kami sendiri.”
”Kami harus konsisten menang
dan menjadikan itu sebagai rutinitas. Semua tergantung kami untuk
mencapai konsistensi itu. Kemudian kita lihat finis di mana akhir musim nanti. Kami harus terus menang,” pungkas Icardi. (fbi/rak)

Naples-Carlo Ancelotti, mengatakan kemenangan yang diraih Napoli di
partai melawan Udinese, Minggu
(21/10) menunjukkan kesiapan mereka
jelang laga berat melawan Paris
Saint-Germain.
Ia pun yakin partai tengah pekan
nanti akan menjadi penentu siapa yang
akan lolos ke babak 16 besar Liga
Champions.
Napoli akan melawat ke Paris, Kamis
(25/10) dini hari WIB. I Partenopei
datang ke Parc des Princes dengan
status pemuncak grup setelah mampu
meraih empat poin hasil dari satu
kemenangan dan satu hasil imbang.
“Pertandingan tadi menunjukkan
kedewasaan kami. Sebelum jeda
internasional, kami mampu meraih
tren positif. Saya senang karena kami
dapat melanjutkannya setelah jeda
internasional,” ungkap Ancelotti
kepada DAZN.
“Kemenangan tadi menunjukkan
bahwa kami telah siap untuk menghadapi pertandingan melawan
krusial PSG. Saya berani mengatakan
pemenang di partai nanti kemung
kinan besar akan melaju ke babak 16
besar Liga Champions. Kami harus
mampu melanjutkan tren positif ini
apabila ingin melaju ke babak 16
besar Liga Champions,” sambung
pelatih 59 tahun itu.
Setelah bertandang ke markas PSG,
Dries Mertens dkk akan menjamu Les
Parisiens di matchday selanjutnya.
Kedua partai ini menjadi sangat
krusial apabila Napoli ingin mempertahankan statusnya di Liga Champions
musim ini.
Pasalnya, mereka juga masih harus
bertandang ke markas Liverpool, Anfield
pada 12 Desember mendatang. Di partai
terakhir, mereka akan menjamu klub
asal Serbia, Crvena Zvezda/Red Star
Belgrade di San Paolo. (UEFA/rak)
layouter: alam

