Čo bude Juventus stáť vypadnutie z Champions League ?

Šokujúce vypadnutie Juventusu z Champions League počas stredajšieho studeného
Istanbulského popoludnia bude mať nepriaznivý efekt ako aj na mužstvo Antonia Conteho , tak
aj na klubový rozpočet.

Minulý rok, Turínčania získali viac financií z Európskej súťaže číslo 1. ako ktorýkoľvek iný
kontinentálny rival. Napriek jednoznačnej štvrťfinálovej porážke v dvojzápase s neskorším
víťazom Bayernom, Bianconeri zarobili celkovo 65,3 miliónov Eur vďaka ich prieniku medzi
finálnu osmičku, o slušných 10m € viac ako ich bavorský súper. Toto jasne podčiarkuje fakt, ako
veľmi lukratívna Liga Majstrov pre Juve bola, pre zaujímavosť Taliani zarobili o 17m € viac ako
Real a 20m € viac ako Barcelona - oba tieto tímy vypadli v semifinále Ligy Majstrov.

Bola to táto kopa peňazí, ktorá umožnila talianskemu šampiónovi dosiahnuť čistú stratu len
15,9m € na konci sezóny 2012-2013, s generovaným príjmom 283,3m €, ktorý bol o 70m €
vyšší ako Juventus dosiahol v predošlom finančnom roku. Tento neskutočný nárast ovplyvnili
najmä televízne práva, len za účasť Starej dámy v Champions League táto suma
predstavovala 44,8m € .

Je to kolosálny údaj a Juventus za neho vďačí aj vypadnutiu Udinese v predkole CHL, čo
znamenalo, že si Juventus delil taliansky trh pre CHL (hodnota 81m) len s AC Milan.
Samozrejme, zisk by bol tento rok menší, nakoľko sa tento rok v CHL okrem AC a Juve
predstavil v hlavnej súťaži aj Neapol.

Trh, ktorý pozostáva z príjmov zo sponzorovania a z predaja televíznych práv podľa
jednotlivých krajín, je delený na dve polovice a tímový podiel záleží na dvoch kritériách.

Prvý faktor berie do úvahy na akom mieste skončil tím v domácom šampionáte v
predchádzajúcej sezóne. Pre uvedenie príkladu, víťaz scudetta Juventus mal právo na 45% z
tejto polovice talianskeho trhu. Ďalší určujúci faktor sa zakladá potom na zápasoch v tejto
sezóne Champions League. Základom je, čím ďalej váš tím pôjde, tým viac peňazí dostane.
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Vychádzajúc zo súčasného stavu, Juve dostane 8,6m € jednoducho len za to, že účinkoval v
základných skupinách CHL, kým ich trhové práva im garantujú približne 25m €.

Avšak toto číslo by vzrástlo na 40m €, keby sa Juventus dostal do vyraďovacej fázy. Od UEFA
by mal garantovaných 3,5m € za dosiahnutie osemfinále a ďalších 3,9m € za dosiahnutie
štvrťfinálovej účasti. Následkom zlyhania Juve sa prebojovať do vyraďovacej fázy, prišiel klub v
hrubom odhade o 15m € a približne o 30m € celkovo, keď započítame príjem z TV práv, odmien
a sponzorských príspevkov. (autor článku nepočíta do tejto kalkulácie príjmy z EL a televíznych
práv, poz.red.)

Aký bude mať vypadnutie efekt na januárové prestupy ?

Romeo Agresti (respondent Goal.com pre Juventus): “Z pohľadu prestupov, vypadnutie Juve
nezmenilo nič. Paul Pogba podpíše novú zmluvu až do roku 2018 s rozumnou mzdou, ktorá
vzrastie približne na 4m € za sezónu.“

„Budúcnosť Andreu Pirla zase je taktického rázu. Stretnutie s Andreom Agnellim a Beppe
Marottom je už naplánované na február. Pirlo chce ostať a požaduje dvojročnú zmluvu, ale
stredajšia porážka nebude mať vplyv na to ako budú pokračovať tieto rokovania.“

„Z pohľadu potenciálnych príchodov, Juventus neplánoval žiadne veľké mená tak či tak. Jediný
cieľ je stredopoliar Cagliari Radja Nainggolan, ktorého Juve chce na hosťovanie, keďže
momentálne nepotrebuje žiadne posily pre Seriu A.“

„Avšak, kým Europa League má zväčša malú prioritu, fakt, že finále bude na Juventus stadium
môže mať vplyv na postoj klubu. Seriózny prístup môže pomôcť vynahradiť stratu časti peňazí
zo zlyhania v CHL a je tiež pravda, že cieľom Juve je dosiahnuť lepší finančný výsledok zo
sezóny 2013-14, ako to deklarovali“
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Vypadnutie Juventusu nezasiahne klub len finančne. Vyberie si svoju daň i fyzicky a psychicky.

Normálne by Juventus mal iba veľmi malú motiváciu dať všetko do Európskej ligy, ktorá je
celkom problematická a zvyčajne ňou talianske kluby pohŕdajú, aj z dôvodu jej mizivej
dôležitosti na podiele UEFA koeficientu pre krajinu. Avšak, finále je tento rok v Turíne, čo
znamená pre Conteho a jeho chlapcov neustály tlak prinavrátiť naspäť trošku hrdosti pre
fanúšikov zdvihnutím trofeje a napraviť tak pachuť zo skorého vypadnutia z CHL.

Toto môže vytvoriť ďalšie problémy, kedy v súboji o tretie scudetto v rade bude musieť Juve
čeliť výzve zo strany AS Roma. Je zjavné, že Giallorossi nie sú zaťažení európskymi pohármi a
Bianconeri budú vo veľmi nezávideniahodnej pozícii, kedy budú musieť zubami nechtami
vybojovať turnaj, ktorého zápasy sa hrávajú spravidla len 2 dni pred zápasmi v domácej súťaži.

V tomto zmysle, cenu, ktorú Juventus zaplatí za porážku 1-0 proti Galatasarayu, budeme
skutočne poznať až na konci tejto dlhej sezóny.

odkaz na originál článku: http://www.goal.com/en/news/1717/editorial/2013/12/12/4472348/the
-cost-of-failure-juventus-will-lose-at-least-30m-after?ICID=HP_FT_5
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