Liga majstrov - Preview: Juventus - Galatasaray

Stará Dáma sa dnes pokúsi na domácom ihrisku napraviť nevydarený štart do nového ročníka
Ligy majstrov spred dvoch týždňov, keď v prvom zápase v Kodani remizovali iba 1:1. Pre
Juventus sú dánske mužstvá akoby zakliate, pretože rovnaký výsledok zaznamenali turínčania
aj v uplynulom ročníku LM so vtedajším dánskym majstrom Nordsjaellandom.

Bianconeri dnes večer nastúpia na svoj druhý zápas v skupine B proti Galatasaray Istanbul a
pokúsia sa svoju reputáciu po nevydarenom zápase v Kodani napraviť. V podobnej situácii je
však aj Galatasary, ktorý v prvom zápase doma prehral s Realom Madrid vysoko 1:6 a preto by
dnes večer z Turína rozhodne nechceli odísť naprázdno. Fanúškovia oboch mužstiev sa preto
majú dnes večer načo tešiť, vypredaný Juventus Stadium čaká búrlivá atmosféra, všetci dúfajú,
že so štastným koncom pre Juventus.

Galatasaray Istanbul pricestoval včera do Turína už s novým trénerom, ktorým sa stal v
pondelok Talian Roberto Mancini, bývalý tréner Interu a posledne Manchestru City. Mancini
podpísal s klubom trojročný kontrakt a nahradil tak na ľavičke Galatasaray búrliváka Fatiha
Terima, ktorý bol prepustený pre zlé výsledky, turecký veľkoklub je v domácej súťaži
momentálne až na desiatom mieste. Prehra v LM doma s Realom Madrid bola len posledkou
kvapkou. Tréner Mancini má v mužstve niekoľko veľmi kvalitných a skúsených hráčov, ako
Sneijder, Drogba, či Yilmaz s Altintopom.

Teamové novinky a predpokladané zostavy

V domácom mužstve sú dlhodobo zranení Pepe a Caceres. Dobrou správou pre trénera
Conteho je to, že v základnej jedenástke nastúpi Tevez, ktorého štart dnes večer bol otázny.
Avšak podľa správ sa Tevez zo zranenia členku natoľko zotavil, že dnes môže nastúpiť. (V
poslednom ligovom zápase proti AC Torinu si Tevez zranil pravý členok, potom ako ho zo zadu
vcelku brutálne a nešetrne atakavoval Immobile.). Ostatní hráči sú v poriadku.

V mužstve Galatasaray je otázny štart Hamita Altintopa pre menšie svalové zranenie, avšak
posledné správy hovoria, že je fit a v zostave sa objaví.

Juventus -3-5-2: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba,
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Asamoah; Vucinic, Tevez

.

Galatasaray - 4-3-1-2: Muslera; Ebouè, Chedjou, Nounkeu, Riera; Inan, Felipe Melo, Baytar;
Sneijder; Yilmaz, Drogba
.

Liga majstrov - skupina B, druhý zápas - Juventus vs Galatasaray

Začiatok zápasu: 2 októbra 2013 o 20.45 CET, Juventus Stadium - Turín

rozhodca: Kassay

zdroj: Sky sport 24

2/2

