Juventus - Artmedia: 4:0

Taliansky favorit dokonale využil bojazlivý výkon najmä v obrane dezorganizovanej Artmedie a
rozhodol už v prvom polčase gólmi Camoranesiho, Del Piera a Chielliniho.

V samotnom závere ešte pridal poistku v podobe štvrtého gólu hlavičkou Legrottaglie. Postup
zverencov trénera Vladimíra Weissa do hlavnej fázy pred odvetou na Tehelnom poli (utorok 26.
augusta, 20.45) je tak už v len rovine najväčšej teórie.

Prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov:
Juventus Turín - Artmedia Petržalka 4:0 (3:0)
Góly: 8. Camoranesi, 26. Del Piero, 39. Chiellini, 90. Legrottaglie, ŽK: Chiellini - Obžera,
rozhodovali: Vassaras - Saraidaris, Gennaios (všetci Gr.), 23.102 divákov.
Zostavy:
Juventus: Buffon - Grygera (16. Iaquinta), Legrottaglie, Chiellini, Molinaro - Camoranesi,
Poulsen, Sissoko, Salihamidžič - Trezeguet, Del Piero (76. Amauri)
Artmedia: Kamenár - Fodrek, Čišovský, Saláta, Urbánek - Velický - Piroška (46. Obžera),
Pedro, Kozák, Halenár (69. Cleber) - Pospěch (82. Oravec)
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Juve začal náporom, už v 2. minúte kopal tri rohy v sérii, ktoré ukončila hlavička Del Piera nad.
Petržalka sa trochu oklepala, no už v ôsmej minúte ju šokovala akcia domácich. Po narážačke
Del Piera na Grygeru sa český bek ešte neprekľučkoval do streleckej šance, no zrazenú loptu
zakrútil do siete dobiehajúci Camoranesi. V 16. minúte musel ihrisko opustiť po strete s
krajanom Urbánkom práve zranený Grygera, Ranieri za obrancu poslal útočníka Iaquintu a
Salihamidžiča poslal z ľavej strany na pravú obranu. Vzápätí nevyužil šancu po centri Iaquintu
zblízka Trezeguet. &quot;Zebry&quot; sa upokojili, nikam sa nehnali, ale v 26. minúte predviedli
opäť nádhernú akciu s gólovou bodkou. Del Piero si na strede narazil s Trezeguetom a
prekrásnou strelou vymietol pavučiny Kamenárovej brány. Weiss reagoval preskupením,
Čišovský šiel na pravú obranu, Fodrek na kraj poľa a Velický na stopéra. &quot;Stará
dáma&quot; už ale bola definitívne v sedle, bavila sa akciami, dobrú šancu nevyužil Iaquinta, no
v 38. minúte po priamom kope Camoranesiho po nedorozumení Kamenára so stopérmi Chiellini
už áno a zvýšil na hrozivých 3:0. Vypredané hľadisko šalelo a skvele sa zabávalo, Artmedia
prakticky stratila šancu na postup už po 45 minútach.
Weiss poslal na ihrisko v polčase Obžeru namiesto nevýrazného Pirosku, ale na aktivite Juve
to neubralo. Po akcii Poulsena, ani strele Del Piera sa ešte sieť za Kamenárom nerozvlnila.
Trafil sa až Trezeguet, no na jeho gól nahral Camoranesi už spoza gólovej čiary, takže
Vassaras gól správne neuznal. Keď si Artmedia trošku vydýchla, v 62. minúte zachránila po
strele Iaquintu žrď a následne Trezeguet v dobrej šanci prestrelil. Artmedia začala mať loptu na
svojich kopačkách častejšie, no od poliacej čiary to bolo z jej strany jalové, Juventus sa už
snažil šetriť sily. V 75. minúte predsa niečo naznačil slovenský majster aj vpredu, ale
Pospěchovi v šestnástke sa do gólovej šance nedovolila dostať povestná talianska obrana. V
závere ešte poistil víťaztvo z rohu stopér Legrottaglie a tak si 3. tím talianskej Serie A uplynulej
sezóny s najväčšou pravdepodobnosťou už v predstihu zaistil opätovný postup medzi elitu
európskeho futbalu.

A sme tam, kde patríme... Vďaka chlapci
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