Liga majstrov - Preview: Juventus- Nordsjealland

Bianconeri po víkendovej prehre doma s Interom 1:3, ktorá znamenala koniec ich víťaznej série
po 49 zápasoch, veria, že dnes večer proti Nordsjaellandu zvíťazia vo veľkom štýle a získajú tak
svoje prvé víťazstvo v skupine E, v ktorej je Juventus s troma remízami zatiaľ na treťom mieste.
Ak chce Conteho mužstvo pomýšľať na postup do jarnej vyraďovacej fázy, musí dnes v Turíne
jednoznačne a naplno bodovať, pretože potom ho čakajú v skupine ešte dva ťažké zápasy proti
Chelsea a Shahktaru Doneck, ktoré budú rozhodovať o postupe zo skupiny. Dnešný zápas je
preto pre Juventus veľmi dôležitý a dá sa povedať, že aj existenčný z hľadiska ich ďaľšieho
účinkovia v tejto súťaži.

Juventus v európskych súťažiach v posledných sezónach nedokázal vyhrať, Bianconeri majú
zaknihovaných 9 remíz, dnes teda môžu tieto štatistiky zmeniť a pripísať si dôležité víťazstvo.
Nordsjealland je nováčikom v Lige majstrov a v skupine E je jasným outsiderom, v poslednom
zápase proti Juventusu však zverenci trénera Hjulmanda ukázali, že vedia aj oni súpera
potrápiť. Bianconeri mali jednoznačnú prevahu, nedokázali však svoje šance využiť a z Kodane
si odniesli iba bod, ktorý zachraňoval Vučinič. Jedným z dôvodov prečo sa Juventus v Kodani
trápil je aj ten, že sa nevedeli presadiť útočníci, podobne je tomu aj v lige, keď väčšinu gólov
strieľajú záložníci respektíve obrancovia. Stále sa ukazuje a potvrdzuje, že po odchode
Trezegueta a Del Piera chýba Juventusu bombardér, ktorý by vedel rozhodovať zápasy.
Fanúšikom a priaznivcom bielo čiernych neostáva len dúfať, že sa útočníci konečne preberú a
začnú strieľať góly.

V poslednom ligovom zápases Interom sa zranil Vučinič, nahradiť dnes večer by ho mohol
Bendtner, avšak na včerajšej tlačovke asistent trénara Conteho Angelo Alessio naznačil, že do
zápasu nastúpi Matri, ktorý v posledných zápasoch sedel na ľavičke, sekundovať by mu mohol
Giovinco alebo Quagliarella. Hovorí sa, že by mohlo v mužstve prísť k zmenám aj v obrannej
líni, či záložnej formácii, avšak kto dostane dôveru trénera Conteho uvidíme až pred samotným
zápasom.

Naopak Nordsjaelland pricestoval do Turína v optimistickej nálade po víťazste nad SonderjyskE
2:1 v domácej Superlige, v ktorej sú na druhom mieste. Dánsky majster nemá čo stratiť ani v
Turíne a podľa slov trénera Hjulmanda neprišli do Turína s defenzívnou taktikou, takže večer sa
máme určite načo tešiť.

Teamové novinky a predpokladané zostavy
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Juventus bude bez zraneného Pepého, ktorý si natiahol stehenný sval. V zostave mužstva bude
chýbať Vučinič, ktorý si v zápase s Interom zranil pravú nohu, tréner ho na zápas nominoval,
zrejme však do zápasu nezasiahne. Ostatní sú v poriadku.

V mužstve hostí je otázny štart Nicolaia Stokholma, ktorý pricestoval do Turína spolu s
mužstvom, avšak v poslednom ligovom zápase si poranil lýtková sval, zatiaľ čo Lasse Petry je
už k dispozícii.

Juventus - 3-5-2: Buffon, Lucio, Barzagli, Chiellini, Caceres, Pogba, Pirlo, Marchisio,
Asamoah, Matri a Bendtner.

Nordjaelland - 4-2-3-1: Hansen, Parkhurst, Okore, Runje, Mtiliga, Christensen, Adu,
Lorentzen, Beckmann, John a Nordtsrand.

Liga majstrov skupina E - Juventus vs Nordsjealland

Začiatok zápasu: 7. novembra 2012 o 20.45 Cet, Juventus Stadium - Turín

rozhodca: Stavrev

zdroj: vlastný, goal.com a www.rete24 .com
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