EL - 3. zápas: Salzburg - Juventus 1:1

Salcburk neprožívá rozhodně plodné období. Trápí se nejen v domácí lize, ale také na
evropském poli. Před tímto utkáním podlehl na svém stadionu Manchesteru City a neuspěl ani
na horké půdě Lechu Poznaň. Tentokrát však předvedl svou lepší tvář a dosáhl na své první
body. Juventus naopak potřetí v řadě remizoval, nicméně na druhý Lech ztrácí pouze bod.
Šance na postup jsou tedy pro všechny týmy zatím otevřené.
Salcburk vletěl do utkání od první minuty jako uragán, Všechny strasti dosavadního vývoje
sezony hodil za hlavu a hned v osmé minutě zkoušel štěstí ranou z dálky Zarate, ale prostor
mezi třemi tyčemi minul. Brankáře Tremmela na protější straně vystrašil Del Piero, jenže jeho
dalekonosný pokus ze třiceti metrů gólman domácích ztlumil ve svých rukavicích. Podobnou
situaci musel na druhé straně řešit také Manninger, ale skóre zůstalo i po střele Mendese
neměnné.
Poprvé se s ním hýbalo až deset minut před koncem poločasu. Po rychlé kombinaci dostal v
prostoru kolem penalty hodně prostoru k zakončení bývalý Slávista Švento a ranou k tyči nechal
Manningera bez šance. Kouč Del Neri záhy oživil hru a na trávník poslal místo Grygery Krasiče.
Ten se mu za důvěru odvděčil hned krátce po návratu na trávník. Naběhl si totiž na přesný
centr De Ceglieho za obranu a v poklidu vyrovnal. Domácí přesto nesložili zbraně a Wallner s
Leitgebem pořádně zaměstnali Manningera. Na druhé straně pak propásl možnost rozhodnout
zápas Del Piero, a tak se obě mužstva rozešla spravedlivou dělbou bodů.
Europa League - skupina A, 3. zápas: Salzburg - Juventus 1:1
Góly: (36) Švento - (47) Krasić

Salzburg: Tremmel; Schwegler, Sekagya, Afolabi, Hinteregger; Schiemer,
Mendes (Leitgeb 51), Zarate (Jantscher 81), Pokrivac, Svento; Wallner
Juventus: Manninger; Grygera (Motta 79), Bonucci, Chiellini, De Ceglie;
Martinez (Felipe Melo 64), Sissoko, Marchisio, Pepe (Krasic 46); Del Piero,
Amauri
Rozhodca: Szabo (Hun)

Žlté karty: (57) Martinéz, (63) Zárate, (81) Felipe Melo
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