Champions League - Preview: Juventus - Malmö

Juventus triumfoval v posledných troch sezónach Serie A, ale na európskej scéne sa mu až tak
nedarí. Trénera Conteho, ktorý je za úspechom Juventusu v posledných sezónach, vystriedal
na ľavičke Starej Dámy Massimiliano Allegri. Allegri má pred sebou jednoznačnú úlohu, aby
Juventus v tomto ročníku uspel aj v najprestížnejšej európskej súťaži.

Do nového ročníka Serie A vstúpili Bianconeri dvoma víťazstvami, najprv v prvom kole zdolali
vo Verone Chievo 0:1 a minulú sobotu porazili doma Udinese 2:0. Podobný vstup si Bianconeri
želajú aj v tejto súťaži a dnes večer to môžu ukázať vo svojom prvom zápase v skupine proti
Malmö. Juventus hrá v skupine A, okrem švédskeho Malmö ich čakajú ešte zápasy proti
Olympiacosu Pireus a Atleticu Madrid.

Tréner Allegri si je vedomý, že jeho mužstvo dnes večer čaká ťažký zápas i keď je Juventus
jednoznačným favoritom. Na tlačovke pred zápasom povedal:

,, Malmö bude pre nás veľmi ťažkým súperom, pretože je to súper ktorého nepoznáme a s jeho
hrou sme sa nestretli preto je ťažké predvídať, ako sa budú chovať. Videli sme ich pár zápasov
zo záznamu, naši pozorovatelia nám ich dobre opísali. Myslím, že sme dobre pripravení. V
Champions League niet ľahkých zápasov. Musíme hrať naplno v každom z nich. Malmö je
dobre organizované mužstvo, ktoré výborne bráni a hrá disciplinovane. Pred nami je náročný
zápas v ktorom musíme byť naplno koncentrovaní a brániť na sto percent, inak nás súper môže
za to potrestať. Vieme, že sme favoriti, ale nesmieme nič podceniť, uvedomuje si Allegri."

Vedenie Juventusu pred začatím nového ročníka deklarovalo, že minulý rok v Champions
League sa nesmie zopakovať a ak chce Juventus pomýšľať na nejaký úspech, musí zo skupiny
postúpiť. Ako povedal aj tréner Allegri, Malmö bude ťažkým súperom, ale Juventus je favorit a v
tomto dvojzápase sa očakáva, že bude naplno bodovať. Juventus má široký a kvalitný káder
hráčov, ktorí sú schopní uspieť aj v tejto súťaži.

Do dnešného zápasu nenastúpi Pirlo ani Vidal, ktorí sú zranení, ale už trénujú individuálne.
Posledné správy z Vinova sú však priaznivé a hovoria o tom, že obidvaja by mohli byť trénerovi
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Allegrimu k dispozícii už túto sobotu proti AC Miláno. Oproti poslednému ligovému zápasu s
Udinese príde iba k dvom zmenám, prvou je návrat Chielliniho do zostavy a v zálohe Pereyru
nahradí Asamoah. Pereyra zahral skvelý zápas proti Udinese, avšak pre karetný trest, dnes
hrať nemôže. V útoku dostanú prednosť Llorente s Tevezom, fanúšikovia sa však nádejajú, že v
akcii dnes večer uvidia aj mladého Comana či uzdraveného Moratu. Tréner Allegri aj v
dnešnom zápasu hrací systém zrejme ešte nezmení a Juventus na dnešný zápas nastúpi s
osvedčeným systémom. 3-5-2.

Dnešný zápas je medzníkom nielen pre hostí z Malmö, ale aj celý švédsky futbal. Malmö má
síce nejaké skúsenosti z európskych súťaží, ale tie sú už zabudnuté. Posledný zápas na tejto
úrovni sa datuje do sezóny 1978/1979, kedy Malmö prehralo s Nottinghamom Forest. Od
sezóny 2000/2001 sa žiadne švédske mužstvo neprebojovalo do hlavnej súťaže Champions
League. Ani cesta Malmö v tomto ročníku nebola ľahká, museli sa prebojovať cez Spartu Prahu
a Redbull Salzburg. Menšou výhodou pre Malmö bude, že švédska liga má za sebou
odohratých 23 kôl. Malmö v posledných štyroch ligových zápasoch získali len bod, napriek tomu
sú na čele tabuľky Allsvenskan o päť bodov pred AIK.

Teamové novinky a predpokladané zostavy

Juventusu bude pre zranenie v dnešnom zápase chýbať Pirlo, Vidal a Marrone. Pre karetný
trest bude dnes stáť aj Pereyra.

Malmö je kompletné.

Juventus - 3-5-2: Buffon, Caceres, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Pogba, Marchisio,
Asamoah, Evra, Llorente a Tevez.

Malmö FF - 4-3-3: Olsen ,Tinnerholm, Johansson, Halsti, Helander, Konate, Forsberg, Kofi
Adu, Eriksson, Rosenberg, Kiese a Thelin.

Champions League, základná skupina A - Juventus vs Malmö FF
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Začiatok zápasu: 16 septembra o 20.45 CET, Juventus Stadium - Turín

rozhodca: Marciniak ( Poľsko)
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