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Juventus se ani v posledním letošním domácím zápase příliš neukázal a po prohře s Parmou
už má jisté, že příští sezónu začne dříve než je zvyklý. Bez ohledu na výsledky posledního kola
totiž Stará Dáma skončí nejlépe sedmá a půjde do předkola Evropské ligy. Přitom s vítězstvím
Parmy se příliš nepočítalo, protože ta už byla zachráněná a na kontě navíc měla tři porážky v
řadě...

Bianconeri do zápasu nevstoupili úplně špatně. V 16. minutě se po přesné ráně Del Piera ujali
vedení a určitě nečekali, že ještě do poločasu budou prohrávat. Už za tři minuty totiž odpověděl
Davide Lanzafame. Jeho střela byla tečována Chiellinim, což pomohlo k překonání gólmana
Buffona.
Ve 28. minutě musel hlavní sudí přerušit hru z důvodu nekázně fanoušků. Z kotle Juventusu se
na hřiště začaly házet různé předměty, a tak dostal kapitán Del Piero možnost promluvit se
zástupcem kotelníků a celou situaci uklidnil. Vlastním fanouškům domlouval i na druhé straně
Morrone. Hra tak mohla po šesti minutách pokračovat. A ve 40. minutě Lanzafame dokonal
skvělý obrat. Crespo utekl obraně, Buffon sice ještě jeho pokus vytěsnil, ale proti dorážce již nic
nezmohl.
Třetí gól přidala Parma pět minut před koncem zápasu, střelcem byl Biabiany, který se ocitl
úplně sám před Buffonem a nebyl problém pro něj přesně zakončit. Juventus už ve třetí minutě
nastavení jen skrze Iaquintu korigoval skóre.

Juventus dnes podtrhl hodně mizernou sezonu, kterou zakončil až na sedmém místě tabulky
Serie A. Stará dáma doma nestačila na Parmu a prohrála čtrnáctý zápas sezony, tolik porážek
si na své konto během jednoho ročníku nikdy nepřipsala.
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Juventus 2-3 Parma

G:Del Piero 16 (J), Lanzafame 19, 40 (P), Biabiany 85 (P), Iaquinta 93 (J)

Juventus: Buffon; Caceres, Cannavaro, Chiellini, De Ceglie (Grosso 81);
Marchisio, Felipe Melo, Poulsen (Trezeguet 76); Diego (Candreva 63); Del Piero,
Iaquinta
Parma: Mirante; Dellafiore, Zaccardo, Lucarelli; Valiani, Morrone,
Galloppa, Antonelli; Biabiany, Lanzafame (Lunardini 66); Crespo (Castellini 78)
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