Seria A: FC Janov - Juventus 3:2
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Začátek utkání patřil domácím, Janovští svého soupeře zatlačili a měli několik slibných šancí.
Tu první měl po šesti minutách hry Raffaele Palladino, který se pěkně uvolnil, jeho zakončení
utnul až Gigi Buffon. Na druhé straně se hnal do zakončení Iaquinta, ale byl mu odmáván
ofsajd. Janov se o chvíli později dožadoval odpískání pokutového kopu, protože v hostující
šestnácte zahrál Nicola Legrottaglie rukou, nicméně rozhodčí penaltu nenařídil. Thiago Motta
byl hodně aktivní směrem dopředu ale i směrem dozadu, při jedné akci to byl on, který
neposlední chvíli zastavil sólo Del Piera.
Přesně po půlhodině hry vstřelili domácí úvodní branku utkání. Giandomenico Mesto zatáhl míč
až na hranici šestnáctky, kde byl faulován, ovšem rozhodčí ponechal výhodu, protože zrovna
přesně střelou k tyči zakončoval Motta - 1:0 pro Janov. Ke konci prvního poločasu sudí chybně
odpískal po dohodě s čárovým rozhodčím pokutový kop ve prospěch hostí. Pronikajícího Del
Piera zastavil ostrým, ale přesto čistým skluzem Matteo Ferrari a nařízenou penaltu sám
postižený proměnil - 1:1. Domácí ale na vyrovnávací branku skvěle zareagoval a okamžitě
odpověděli. Po centru z levé strany se prosadil hlavou opět Motta a Janov znovu vedl - 2:1.
Po změně stran si jako první vytvořili šanci hosté z Turína, jenomže Poulsenův záměr vystihl
brankář Rubinho. Juventus vyvinul na Janov větší tlak a výsledkem bylo několik promarněných
šancí. V 65. minutě přišli hosté o Maura Camoranesiho, který byl po ošklivém zákroku na
Sculliho vyloučen. Nicméně i o deseti dokázal Juventus Janov přehrávat. Staré dámě se
podařilo vyrovnat až šest minut před koncem zápasu. Juventus předvedl pohlednou akci na
jejímž konci bylo prostrčení Nedvěda na Iaquintu, který se nemýlil - 2:2. Podobně jako v prvním
poločase dokázali domácí reagovat na branku soupeře bleskurychle. Dvě minuty před koncem
se vyhnul ofsajdové pasti Rossi a společně s Palladinem postupovali na Buffona. To nemohl
skončit jinak, než třetí brankou Janova. Domácí tedy zvítězili 3:2 a nadále drží čtvrté místo
znamenající postup do předkola Ligy mistrů.

Genoa (3-4-3): Rubinho; Biava, Ferrari, Bocchetti; Mesto (42’ Rossi), Motta, Juric, Criscito;
Sculli (80’ Papastathopoulos), Jankovic (80’ Jankovic), Palladino. Coach: Gasperini.

Juventus (4-4-2): Buffon; Zebina (74’ Grygera), Legrottaglie (74’ Marchionni), Chiellini,
Molinaro; Camoranesi, Marchisio, Poulsen, Nedved; Iaquinta, Del Piero. Coach: Ranieri.
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Góly: 29’ Motta (G), 44’ Del Piero pen. (J), 48’ Motta (G), 84’ Iaquinta (J), 88’ Palladino (G)

ŽK: Ferrari, Bocchetti (G); Zebina, Marchisio, Grygera (J)

ČK: Camoranesi (J) 65’
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