CL - Preview: Juventus - Bayern Mníchov

Zajtra večer spoznáme meno druhého postupujúceho mužstva zo skupiny A, jeden z
európskych veľklubov sa zajtra zo súťažou rozlúči, všetci pevne veríme, že to bude mníchovský
Bayern. Turínčanom zajtra stačí na postup do ďaľších bojov remíza, ak chce postúpiť Bayern,
musí na Stadio Olimpico zvíťaziť.

Zverenci trénera Ferraru musia byť ostražití, pretože v poslednom období neboli ich výkony
presvedčivé, najprv v Champions League, keď prehrali v Bordeaux a svoju cestu za postupom
si tak zdramatizovali. Po tejto prehre Juventus pokračoval podobne aj v lige, keď prehrali v
Cagliari 2:0. Juventus však na nepriaznivé výsledky dokázal včas zareagovať a v sobotnom
Derby d'Italia porazil na domácej pôde vedúci Inter a oživil tak šance zisk Scudetta. Výhra nad
Interom bola pre mužstvo veľmi dôležitá a zdá sa, že Ferrarove mužstvo našlo stratenú
sebadôveru.

Juventus má postup vo svojích rukách a stačí im teda uhrať remízu, naopak Bayern musí, ak
chce postúpiť, zvíťaziť. Bayern v poslednom období prechádza takisto zložitým obdobím, najmä
v Bundeslige sú jeho výkony slabé a robí čo môže i keď v poslednom ligovom kole porazili
doma Borussiu Mönchengladbach 2:1, v zápase v ktorom mali hostia viacej šancí, ako domáci
Bayern. Mníchovčania očakávajú, že podobné oživenie ich čaká aj zajtra večer. Ich vyhliadky
na ďaľšie účinkovanie v CL visia na vlásku, situáciu si skompolikovali prehrou v Bordeaux v
štvrtom kole. V skutočnosti by bol Bayern vyradený už pre 14 dňami, ale Juventus nedokázal v
Bordeaux zvíťaziť, takže postup je stále otvorený pre obe mužstvá.

Teamové novinky

Po skvelom víkendovom víťazstve nad Interom, je nepravdepodobné, že tréner Ferrara by mal
urobiť v zostave na zajtrajší zápas nejaké radikálne zmeny. K jedinému zranenému hráčovi,
Vincenzovi Iaquintovi, sa dnes pridal obranca Giorgio Chiellini, ktorý si poranil lýtkový sval a
bude chýbať zhruba 20 dní.

V mužstve Bayernu bude chýbať Ribery, ktorý má problém so šľachami, lepšou správou pre
trénera Van Gaala, je tá, že bude mať k dispozícii Van Buytena o ktorom sa hovorilo, že utrpel
zlomeninu tváre, ale testy ukázali, že je v poriadku. Hamit Altintop trénoval s mužstvom, ale je
nepravdepodobné, že by nastúpil od začiatku. Naopak Robben, by sa mal objaviť v základnej
jedenástke.
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Hráči povolaní na zápas:

1 Buffon, 2 Caceres, 4 Felipe Melo, 5 Cannavaro, 6 Grosso, 7 Salihamidzic, 8 Marchisio, 10 Del
Piero, 11 Amauri, 12 Chimenti, 13 Manninger, 15 Zebina, 16 Camoranesi, 17 Trezeguet, 18
Poulsen, 19 Molinaro, 20 Giovinco, 21 Grygera, 22 Sissoko, 23 Ariaudo, 28 Diego, 29 De
Ceglie, 30 Tiago, 33 Legrottaglie

Predpokladané zostavy

Juventus - 4-3-1-2 Buffon, Caceres, Cannavaro, Legrottaglie, Grosso, Sissoko, Melo,
Marchisio, Diego,Trezeguet a Del Piero.

Bayern Mníchov - 4-2-3-1 Butt, Lahm, Van Buyten, Badstuber, Pranjić, Tymoschuk, Van
Bommel, Schweinsteiger, Muller, Klose a Robben.

Champions League - match day 6

začiatok zápasu - 8. decembra - CET 20.45 na Stadio Oplimpico v Turíne

rozhodca: Angličan Howard Webb
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