Serie A: Sampdoria-Juventus 3-2
Napsal uživatel Wlado
Neděle, 19 Květen 2013 11:54

Domáce Blucerchiati dokázali nad majstrovským Juventusom vyhrať v oboch tohtoročných
dueloch. A v oboch skóroval Mauro Icardi. Juventus tak klubový rekord v počte bodov nepokoril
a lúči sa prehrou...

Gól Fabia Quagliarella síce rozosmutnil domácich priaznivcov, ich miláčikovia im ale
prichystali veľký obrat av sieti Juventusu skončili ich pokusy hneď trikrát. Juventus síce v
závere stretnutia jeho priebeh zdramatizoval, ale na body nedosiahol. Trápiť ho to ale nemusí,
lebo majstrovskou kvótu pre túto sezónu už s predstihom naplnil.
Na bránu Angela da Costu mierila prvá rana už v úvode zápasu, keď jeho pozornosť vyskúšal
talentovaný útočník Sebastian Giovinco. Formica Atomica ale svoj gólový prídel v tejto sezóne
už nerozšíri. To sa podarilo inému hráčovi hostí, ako prvý rozvlnil sieť Fabio Quagliarella.
Skúsený útočník s ťažko vyslovitelným priezviskom si spracoval loptu po brilantným pása a
prestrelil brankára da Costu.
Sampdoria sa ale nevzdala az prvej rany sa vzápätí spamätala. Pomohol k tomu nepodarený
obranný zákrok Giorgia Chielliniho na prenikajúceho Maura Icardiho. Arbiter Andrea Gervasoni
pískle do píšťalky, k lopte sa postavil Éder a na jeho strelu brankár Marco Storari nedosiahol.
Záver prvého polčasu orámovali dve veľké šance hosťujúceho celku. Najprv brankár Angelo
da Costa vytiahol perfektný zákrok proti šancu Padoin, potom dorážku Fabia Qualiarelly
vytiahol výborným obranným zákrokom Daniele Gastaldello z bránkovej čiary! Ako Stará dáma
zakončila prvej polovici, tak vstúpila aj do tej druhej. Najprv sa nepresadil Emanuele
Giaccherini, ktorého strela mierila nad brvno. A následne sa do veľkej šance dostal nabiehajúci
Sebastian Giovinco - jeho pokus ale vynikajúco zlikvidoval zasahujúce Angelo da Costa.
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Po hodine hry sa pokúšal ranou z diaľky presadiť Lorenzo De Silvestri, ale strelu obranca
Blucerchiati brankár Storari výborne vyboxoval na rohový kop. Keď to nešlo nôh, pôjde to
hlavou, povedal si De Silvestri a center z rohového kopu sám hlavičkou zakončil. Sampdoria sa
dostala do vedenia!
Juventus sa snažil vývoj zápasu korigovať, ale namiesto toho inkasoval tretíkrát. Po
nepodarené štandardnej situácii sa lopty chopili útočníci domácich (konkrétne Marcelo
Estigarribia, bývalý hráč Starej dámy) a neskoro sa vracajúci obrana Juventusu gólovému
zakončeniu Maura Icardiho už nezabránila. Mladý Argentínčan sa trafil proti Juventusu v dvoch
zápasoch už trikrát.
Stále to ale nebolo všetko, Juventus sa ešte pokúsil o zázrak. Na body síce nedosiahol, ale
center Stephana Lichtsteinera sa zniesol až k Giaccherinimu, ktorý z blízkosti zavesil presne
pod brvno! Juventus sa lúči s ďalšou majstrovskou sezónou zabitím, Sampdoria má vo vrecku
ďalší cenný skalp.

Sampdoria 3 - 2 Juventus G: Quagliarella 25 (J), Eder pen 31 (S), De Silvestri 57 (S), Icardi
75 (S), Giaccherini 90 (J)
Sampdoria: Da Costa; Mustafi,
Gastaldello, Castellini; De Silvestri, Poli, Palombo (Munari 65), Obiang, Estigarribia (Berardi
84); Eder (Sansone 79), Icardi
Juventus: Storari (Rubinho 80); Caceres, Bonucci, Chiellini; Isla, Padoin (Lichtsteiner 74),
Pirlo, Giaccherini, De Ceglie; Quagliarella, Giovinco (Bendtner 74)
zdroj: eurofotbal.cz, football-italia.net
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