EL - Preview: RB Salzburg - Juventus

Mužstvo trénera DelNeriho je momentálne v priebežnom poradí tabuľky skupiny A po dvoch
remízach na treťom mieste zo ziskom dvoch bodov, za Lech Poznaň a Manchestrom City, ktorí
majú zhodne štyri body.
Juventus odcestoval do Rakúska s jasným cieľom a tým je zajtra večer zisk troch bodov,
pretože inak sa situácia môže v skupine ešte zamotať a kedže Juventus je v tomto zápase
favoritom a chce v tomto pohári uspieť, nič iné, ako víťazstvo si nepripúšťa. Turínčania
pricestovali do Salzburgu v dobrej forme, ktorú potvrdili aj vo víkendovom zápase s Lecce, ktoré
zdolali doma presvedčivo 4:0 a posunuli sa na piate miesto, čo potvrdil aj sám tréner.

,, Videl som v mužstve všeobecné zlepšenie, povedal DelNeri. Moji hráči dávajú do zápasov to
najlepšie a atmosféra v mužstve je pokojná, povedal tréner pred odletom."

Zatiaľ čo Juventus neprehral v tejto súťaži už šesť zápasov, jeho zajtrajší súper Salzburg
prehráva kade chodí, v tabuľke skupiny A je suverénne na poslednom mieste, keď oba úvodné
zápasy prehral a je zaťiaľ bez bodu, takže proti Juventusu dúfajú, že sa im podarí získať aspoň
bod. Cez víkend zase RB Salzburg prehral doma v lige 2:0, keď nestačili na Kapfenberg a
klesli na siedmu priečku medzi desiatimi mužstvami, ktoré hrajú v rakúskej najvyššej súťaži.

Teamové novinky a predpokladané zostavy

RB Salzburg - 4-3-2-1: Tremmel, Schwegler, Sekagya, Afolabi, da Silva, Jantscher, Schiemer,
Svento, G. Zarate, Leitgeb a Alan

V mužstve Juventusu bude chýbať útočník Iaquinta, ktorý ostal v Turíne pre svalové problémy.
Samozrejme do Rakúska necestovali ani Quagliarella s Aquilanim, ktorí môžu hrať v pohárovej
európe až v budúcom roku. Buffon, Traoré, a Rinaudo sú stále zranení.

Juventus - 4-4-2: Manninger,Motta,Legrottaglie, Chiellini, De Ceglie, Pepe, Sissoko,
Marchiso,Martinez, Amauri a Del Piero.
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Začiatok zápasu: 21.októbra 2010 o 21.05 CET, Red Bull Arena - Salzburg, Rakúsko

rozhodca: Szabo z Maďarska

vlastný
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