EL, 5. zápas: Lech Poznaň - Juventus 1:1

Rudnevs byl první, kdo ohrozil branku Juventusu, Manninger s ní měl lehké problémy, ale
nakonec to zvládl. Ve 12. minutě už bylo všechno jinak, Lech zahrával rohový kop a Rudnevs
hlavou otevřel skóre utkání - 1:0 pro Lech Poznaň. Juventus odpověděl jen hlavičkou Krasiče,
ta příliš škody nenadělala.
Po čtvrthodině hry zahrozil opět kanonýr Rudnevs, jenže zamířil těsně vedle. Stará Dáma se
snažila vyrovnat, jenže terén se čím dál více zhoršoval. Akce vedenou Krasičem mohl
dotáhnout do gólového konce Sissoko, bohužel pro Juve však vše skončilo rohovým kopem.
Nebezpečná byla i nenápadná hlavička Bonucciho, brankář Kotorowski jí vytěsnil nad břevno.
Ještě více byl Bonucci blízko vyrovnání po přímém kopu Del Piera, zblízka se ocitl před
Kotorowskim, ale polský brankář skvěle zasáhl.
Po změně stran pokračovalo snažení Juventusu, ale rovněž Poznaň mohla zvýšit. Po hrubé
chybě Chielliniho se řítil sám na Manningera střídající Kikut, jenže celou situaci na těžkém
terénu nezvládl.
Sněžilo a sněžilo a hrací plochu totálně pokryla bílá "deka”. Co bylo však důležitější, byl vývoj
utkání, Juventus potřeboval nutně vyhrát, jenže stále prohrával. Hodně nebezpečné byly Del
Pierovi standardní situace, ale vyrovnat se podařilo ze hry. Krasič v 84. minutě vymyslel
gólovku pro Iaquintu a italský útočník srovnal na 1:1. Bianconeri vrhli veškeré síly do útoku, v
nastaveném čase zahrával standardní situaci Del Piero, ale Kotorowski jeho poslední snahu
zmařil. Lech Poznaň tedy remizoval s Juventusem 1:1 a vedle Manchesteru City postupuje do
další fáze Evropské ligy, Juventus pro letošní ročník končí.

Europa League, 5. zápas: Lech Poznaň - Juventus 1:1, 1. decembra 2010, Mestský
štadión, Poznaň

Góly: Rudnevs (12), Iaquinta (84).
LECH POZNAN: Kotorowski; Wojtkowiak, Bosacki, Arboleda, Henriquez; Peszko, Injac,
Djurdejevic, Kryvets (Kikut 54); Stilic (Kaminski 82), Rudnevs (Mozden 61).
JUVENTUS: Manninger; Camilleri, Bonucci, Chiellini, Traore (Libertazzi 80); Krasic, Sissoko
(Melo 75), Marchisio, Pepe (Lanzafame 67); Del Piero, Iaquinta.
Rozhodca: Teixeira Vitienes (Spain)
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