Liga majstrov - Preview: Juventus - Celtic

Po komfortnej výhre v Glasgowe 0:3 pred troma týždňami, sú Bianconeri prakticky už vo
štvrťfinále. Dnes večer ich na Juventus Stadium čaká odvetný zápas proti škótskemu Celticu,
ktorý má pred dnešnou odvetou veľmi obtiažnu pozíciu a k postupu by im pomohol iba nejaký
zázrak...

Napriek tomu, tréner domáceho mužstva Conte ostáva nohami pevne na zemi a verí, že jeho
mužstvo zápas zvládne a nepripustí žiadne prekvapenie. Na včerajšej tlačovke povedal: ,,
Výsledok nám dáva veľké nádeje na postup, avšak takisto ponúka mnoho prekvapení, varuje
Conte. Osemfinále sa hraje na 180 minút a minimálne 90 minút proti húževnatému súperovi,
ktorý bude chcieť predošlý výsledok napraviť." Juventus však hraje pred domácim publikom,
ktoré ich bude hnať dopredu za ďaľším víťazstvom. Po víkendovej remíze na San Paolo 1:1,
urobí tréner Conte v zostave menšie zmeny, takže príležitosť dostane Marrone, Isla, Pogba a v
útoku by sa mal od prvej minúty objaviť aj Quagliarella.

Na druhej strane barikády si je Celtic vedomý toho, že ho čaká dnes ťažký zápas, napriek tomu
však ešte zbrane neskladajú a pokúsia sa v Turíne s výsledkom niečo urobiť. ,, Všetko je
možné, nechal sa počuť Efe Ambrose, ktorý patrí k základným pilierom Lennonovho mužstva.
Nemôžeme prísť do Turína s vedomím, že vyhráme o štyri góly, ale sme schopní vyhrať a to je
to, čo dnes chceme, povedal tréner Lennon." Snahu škótskeho mužstva narušuje výrazne aj
štatistika. Juventus neprehral na európskej scéne už takmer tri roky, naposledy s Fulhamom v
roku 2010 a v LM na domácej pôde prehral v 29 zápasoch len raz a to s Bayernom 1:4.

Teamové novinky a predpokladané zostavy

V domácom mužstve príde k niekoľkým zmenám. Obranca Chiellini má narazený kotník z
posledného zápasus Neapolom a tak ho tréner Conte vzhľadom aj k výsledku nechá
odpočívať. Jeho miesto zaujme Bonucci, v strede nastúpi Marrone. Odpočívať bude aj
Lichtsteiner a Vidal, miesto nich dostanú šancu Isla a Pogba. V útoku od začiatku nastúpi
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Quagliarella s Matrim. Dlhodobo sú out Bendtner, Pepé a De Ceglie. Zo svaloých zranení
chrbta sa zotavuje Caceres a Anelka.

V mužstve hostí sa po zranení do mužstva vracia Samaras, ktorý by mal hrať od prvej minúty.
Chýbať bude pre zranenie kapitán Scott Brown a takisto jedna z opôr švédsky obranca Lustig.

Juventus -3-5-2: Buffon, Barzagli, Marrone, Bonucci, Isla, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah,
Quagliarella a Matri.

Celtic - 4-3-3: Forster, Matthews, K.Wilson, Ambrose, Izaguirre, Forrest, Wanyama, Ledley,
Commons, Samaras a Hooper.

Liga majstrov osemfinále 2. zápas, Juventus vs Celtic

Začiatok zápasu: 6.3.2013 o 20.45 CET, Juventus Stadium - Turín

rozhodca: Ayidinus z Turecka

zrdoj: eurofotbal, Sky Sport 24 a vlastný
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