Séria A - Juventus - FC Janov: 1:0

Janovčania prišli do Turína ovenčení troma víťazstvami v rade a v tomto trende chceli
pokračovať aj v Turíne,kde sa im nepodarilo zvíťaziť od roku 1991.Pre Gasperiniho mužstvoto to
bol prestížny zápas,pretože pôsobil v Juventuse ako tréner mládežníkych mužstiev a navyše v
mužstve Janova hráva v súčasnosti aj niekoľko bývalých hráčov Bianconeri.Ranieri postavil to
najlepšie čo mal k dispozícii,do útoku sa vrátil Del Piero,ktorý podpísal novú zmluvu s klubom
do roku 2010,Ranieri poslal na ihrisko týchto hráčov:Buffon - Grygera,Legrottaglie, Chiellini a
Molinaro,záloha - Salihamidžič,Nocerino,Zanetti a Nedvěd a do útoku už spomínaní Del Piero a
Trezeguet.

Prvý polčas:V úvode zápasu začali lepšie hostia,ktorí sa dostali do šance už v 6 minúte, keď
Grygera urobil chybu a Di Vaio sa dostal takmer pred Buffona,dobre však zasiahol vracajúci sa
Legrottaglie,ktorý strelu zblokoval.Obe mužstvá nechceli urobiť chybu a tak sa to prejavovalo
hlavne na nepresnej rozohrávke.Prvá šanca domácich prišla v 18 min.keď na center Grygeru
naskakoval Trezeguet,ale loptu hlavou poslal len do náruče brankára Rubinha. Aktívny bol
najmä kapitán Del Piero,ktorý s a snažil niečo vymyslieť,v 21 min. po jeho prieniku do šestnásky
z pravej strany vznikla skrumáž a po Nocerinovej hlavičke,sa k lopte dostal Nedvěd a
akrobaticky chcel prekonať brankára hostí,čo mu však nevyšlo.FC Janov si príliš šancí zatiaľ
nedokázal vypracovať,po faule Chielliniho hostia zahrávali Boriellom priamy kop, ktorý skončil
vysoko nad bránou Juventusu. V 31 minúte potom prišla znovu Del Pierova pekná akcia a
šanca,keď sa predribloval až do šestnásky,kde v poslednej chcvíli neudržal rovnováhu po
súboji s Konkom,podarilo sa mu ešte vystreliť v páde na bránu a Rubinho,len z námahou loptu
vytlačil pred seba a dobiehajúci Nedvěd už nestihol loptu doklepnúť.Je dna z mála akcií hostí
prišla v 34 min. Di Vaio dostal peknú prihrávku z hĺbky poľa,jeho halfvolej,však preletel iba pred
bránou Buffona do autu.O dve minúty neskôr sa k lopte dostal na ľavej strane Nedvěd,ktorý
loptu dobre pridržal,zbavil sa obrancu a posiela pekný center do šestnástky a nikým nestrážený
Del Piero,pohodlne posiela loptu za chrbát Rubinha.Juventus sa tak v 36 minúte ujíma vedenia
1:0, bol to už 219 gól Del Piera,v drese Juventusu.Do konca polčasu sa už nič nestalo,zápas
zatiaľ nepriniesol pekný futbal,hostia mali iba dva malé náznaky šance Di Vaiom, inak Buffona
vážnejšie neohrozili
.

Druhý polčas: V zostave oboch mužstiev sa zatiaľ nič nemenilo,výrazné šance na začiatku
polčasu neboli ani na jednej ani druhej s trane,po jednom zahratom rohovom kope musel
Buffon loptu vytláčať nad,inak vážnejšie v doterajšom priebehu nezasahovať zatiaľ nemusel,
pribúdajúcimi minútami sa zvyšovala aj nervozita na obidvoch stranách, rozhodca ukázal
niekoľko žltých kariet.Najväčšia šanca hostí potom prišla v 53 minúte,keď prihrávku na Sculliho
chcel odvrátiť Molinaro,ktorý loptu zle odhlavičkoval a prihral ju Scullimu rovno na nohu,ktorý
sa ocitol sám pred Buffonom,lenže ponúknutú šancu nevyužil a dobre vybiehajúci Buffon, strelu
vyrazil. Nervozita sa prejavila aj medzi Del Pierom a Lucarellim kde sa skoro schyľovalo k bitke,
ale všetko sa to napokon upokojilo,Ranieri potom stiahol v 80 min. Del Piera a prišiel Palladino
a Zanetti bol vysriedaný Almironom.Koniec zápasu bol dosť emotívny,Nedvěd videl červenú
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kartu.(prvú kartu za slovné výroky a druhú na konci zápasu,za úder ľakťom.) Juventus sa
potom stiahol viac do obrany a sústredil sa na udržnanie jednogólového náskoku,čo sa mu aj
podarilo a zvíťazil tesne 1:0 a získal tri body a udržal si druhú priečku v tabuľke, za vedúcim
Interom. Zápas to bol iba priemernej úrovne s niekoľkými málo šancami, ktoré vedel využiť vo
svoj prospech len Juventus a zaslúžene vyhral. FORZA JUVE.

JUVENTUS-GENOA 1-0 (1-0)

GOLY: Del Piero 36 min.

JUVENTUS: Buffon; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Salihamidzic, Nocerino, Zanetti
(Almiron 80 min), Nedved; Del Piero (Palladino 78 min), Trezeguet.
NÁHRADNÍCI: Belardi, Criscito, Birindelli, Tiago, Olivera.
Manager: Ranieri.

GENOA: Rubinho; Konko, Bovo, Lucarelli; Rossi, Milanetto, Juric, Danilo; Sculli (Papa Waigo
70 min), Borriello, Di Vaio (Leon 54 min).
nÁHRADNÍCI: Scarpi, De Rosa, Bega, Coppola, Fabiano.
Manager: Gasperini.
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