Séria A: AC Torino vs Juventus: 0:1

Prvý polčas: Ranieri na tento zápas opäť trochu premiešal zostavu Juventusu,niektorých
hráčov z posledného zápasu vystriedali iní,v obrane sa objavili opäť Grygera s
Molinarom,záloha opäť s Nedvědom, tentokrát sa Palladino obavil na kraji zálohy.V útoku , ako
sa predpokladalo sa objavil opäť kapitán Bianconeri Del Piero a Trezeguet.Zápas sa teda mohol
začať,obidve mužstvá hrali od začiatku veľmi pozorne,v 55 sekunde sa hneď dostal do šance
Trezeguet,ale jeho strela Sereniho neprekvapila,Juventus naznačil,že chce v tomto zápase hrať
na víťazstvo.Na obidvoch stranách bola veľká nervozita a obe mužstvá hodne kazili svoje
prihrávky,ale mierna prevaha bola na strane hostí,mužstva Juventusu.V zápase za aj dosť
faulovalo a hra bola často prerušovaná.Grella fauloval Molinara,videl žltú kartu a potom
Dellafiore stratil loptu a do šance sa dostal Del Piero,ale Sereni mu to prekazil.Nejaké výrazné
gólové šance v prvom polčase na oboch stranách neboli,jedna zo šancí domáceho Torina
prišla v 32 minúte po zaváhaní Legrottaglieho,keď bol šanci Recoba,ale Buffon ležiac na zemi
loptu perfektne vypichol v špičkou nohy na roh.Napätie v zápase narastalo,žiadne mužstvo
však neurobilo vážnejšiu chybu a tak polčas sa skončil bez gólov.

Druhý polčas: Začiatok druhého polčasu mal podobný priebeh ako v prvom,obe mužstvá hrali
zatiaľ v nezmenených zostavách.Do šancí sa dostal opäť kapitán bielo čiernych Del Piero,ale
bol faulovaný Comottom a bol z toho priamy kop,ktorý skončil na múre Torina,vzápätí sa do
šance dostalo aj Torino zásluhou Recobu,ktorý prihral Comottovi,ale Buffon šancu pohodlne
likvidoval.Obe mužstvá sa do mnohých šancí počas zápasu nedostávali a priebeh zápasu
naznačoval,že mužstvá si body podelia.V 69 minúte potom prišiel Almiron miesto
Zanettiho,ktorý podal včera dobrý výkon a o desať minút potom v 79 min. Salihamidžič, ktorý
striedal Palladina.Najväčšia šanca Juventusu prišla v 40 minúte,keď sa v šestnáske pekne
uvoľnil Del Piero a nahral Nedvědovi,ktorý loptu dobre netrafil,pretože bol tiesnený obrancom a
tak túto šancu z deviatoch yardov zahodil a poslal loptu nad bránu Sereniho.Obe mužstvá sa
zmierili s deľbou bodu,keď už v nadstavenom čase v 93 minúte,Buffon rozohral daľekú loptu až
na hranicu šestnástky,kde ju ešte obrancovia odvrátili späť na dobre stojaceho Almirona,ktorý
hlavou vracia loptu späť do šestnástky a tam číhajúci Trezeguet,ktorého neustrážil Dellafiore
prekonáva z prvej Sereniho v bráne Torina,ktorý bol bez šance.V mužstve Juventusu zavládla
obrovská radosť,nielen ľavičke,ale najmä medzi tifosi,pred ktorých prišiel strelec gólu a spolu s
nimi oslavoval víťazný gól Juventusu,gól ktorý znamenal dôležité body pre Juventus aj víťazstvo
v prestížnom derby a gól,ktorý vie streliť iba lišiacky Trezeguet.Bianconeri teda v tomto zápase
zvíťazili,pripísali si daľšie tri dôležité body,v tabuľke sa posunuli na druhú priečku,hneď za Inter
a môžu sa od utorka pripravovať na daľší ťažký duel,ktorý odohrajú s Fiorentinou v nedeľu,na
Stadio Artemio Franchiho vo Florenzii.FORZA JUVEEE.
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Séria A: AC Torino vs Juventus: 0:1

FC Turín - Juventus 0:1

Branky: 93. Trezeguet

Sestava Juventusu: Buffon - Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro - Palladino
(79. Salihamidzic), Nocerino, C. Zanetti (69. Almiron), Nedvěd - Trezeguet, Del
Piero

Sestava FC Turín: Sereni - Comotto, Natali (69. Rubin), Dellafiore, Lanna - P.
Zanetti (76. Motta), Corini, Barone, Grella - Recoba - Ventola (87. Bjelanovic)

DOWNLOAD BRANKY:

Branka Trezeguet
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