Champions League: Juventus vs Sevilla 0:0

Prvý zápas Juventusu skupinovej fáze Ligy majstrov sa skončil bezgólovou remízou. Hráči
Juventusu nedokázali využiť narastajúci tlak a dominanciu v zápase, viacero sľubných šancí
ostalo nevyužitých, na druhú stranu sa hráči FC Sevilla nedostali takmer k ničomu. Výsledok na
Juventus Stadium teda nemohol byť iný ako 0:0.
Zápas pritom Bianconeri začali veľmi aktívne, keď sa do dvoch výborných šancí v prvých 15
minútach zápasu dostal Sami Khedira, avšak v prvej triafal nepresne k vzdialenejšej tyči a v
druhej tiesnení obrancom španielskeho tímu poslal loptu iba do náruče brankára Sergia Rica.

Neujali sa ani ďalekonosné pokusy Gonzala Higuaina či Daniho Alvesa, na druhej strane, ak
to vôbec môžeme nazvať ohrozením, poslal loptu smerom na Buffonovu bránu Escudero. Po
chybnej rozohrávke brankára andalúzanov sa po sklepnutí Higuainom dostával do výbornej
šance
Dybala, ale tak
ako počas celého zápasu, mu chýbal posledný krôčik a brankár Rico napravil svoju chybu.

V druhom polčase už hralo iba jedno mužstvo. Sevilla už toľko nenapádala rozohrávku,
Juventus lepšie držal loptu. Bohužiaľ, fantastická akcia po osi Khedira, Dybala, Dani Alves a Hi
guain
skončila po hlavičke posledného menovaného len na brvne hosťujúceho mužstva. Keď sa v
závere nepískala ani penalta po kontakte
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Pjacu
s jedným z obrancov v šesťnástke a neujala sa ani výborná hlavička
Alexa Sandra
, pri ktorej sa musel poriadne vytiahnuť Rico, duel skončil zmierlivou remízou bez futbalového
korenia.

Zostavy:

JUVENTUS
Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Lemina, Asamoah (Pjanic 67), Evra
(Alex Sandro 67); Dybala (Pjaca 86), Higuain

SEVILLA
Rico, Escudero, Rami, Mercado, Nico Pareja, Kranevitter (Mariano 78), Iborra, N’Zonzi,
Sarabia (Correa 63), Vázquez (Carriço 90), Vitolo

Pozápasové rozhovory
Allegri: „Stále máme dosť zápasov, aby sme dosiahli osemfinále Ligy majstrov“

Massililiano Allegri prirodzene len ťažko v tvári skrýval sklamanie z bezgólovej remízy, avšak
stratu bodov proti Seville nemožno považovať za katastrofickú pre vývoj skupiny H Ligy
majstrov. Ako to pri našom trénerovi je zvykom, vytiahol aj nejaké pozitíva včerajšieho večera.

„Prvý polčas naša hra smerom dopredu trpela, po prestávke sme sa výrazne zlepšili a bez
pochybností sme mali tento zápas vyhrať so šancami, ktoré sme si vypracovali. Chýbal nám
neustále ten posledný krok.“
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„V Lige majstrov nie sú žiadne jednoduché zápasy, takže nesmieme byť zronení. Sme síce
sklamaní, že sme nezískali tri body, ale stále máme dosť zápasov, aby sme to napravili a
samozrejme dosiahli osemfinále tejto súťaže.“

„Z môjho pohľadu, mohli sme si viesť lepšie pri posúvaní lopty a často nám chýbali prihrávky,
ktorými by sme rozhýbali obranu súpera. Nemám však obavy, som si istý, že sa zlepšíme
časom v týchto nevyhnutných činnostiach.“

„Poslal som na ihrisko Pjacu, pretože som potreboval niekoho, ktor rozhýbe obranu a roztiahne
našu hru, namiesto toho aby sme prehusťovali stred ihriska. Asamoah čítal hru dobre a Pjanic
demonštroval svoje kvality na lopte, keď nastúpil do zápasu z lavičky.“

Dani Alves: „V zlomových momentoch musíme využiť naše šance“

Brazílsky obranca Juventusu Dani Alves si myslí, že musíme byť dôraznejší v útoku. Skúsený
hráč priznal, že Bianconeri boli blízko k víťazstvu, ale cíti, že niečo tomu predsa len chýbalo.

„Dnes sa nám nepodarilo urobiť ten zlom, ktorý niekedy v zápasoch potrebujete. V súťažiach
ako je táto, musíte byť psychicky veľmi silní a v zlomových momentoch využiť každú príležitosť
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na strelenie otváracieho gólu.“

„Vytvorili sme si množstvo šancí a taktiež tlak, ale nie vždy sa vám to podarí zúžitkovať. Po
prestávke sme mali ešte viac príležitostí, ale Sevilla pokračovala vo svojom kvalitnom
obrannom výkone.“

Giorgio Chiellini: „Nebola to naša noc“

Tvrdý obranca Juve Giorgio Chiellini pripustil, že Bianconeri potrebujú ešte zlepšiť svoju hru.
Talian si uvedomuje, že neboli na ihrisku schopní premietnuť dominanciu na trávniku aj do
výsledku zápasu. Pozitívom bolo však, že si stará dáma dokázala udržať čisté konto.

„Vytvorili sme si veľa šancí v prvom polčase, snažili sme sa držať loptu na ich polovici a nájsť
voľné priestory vo útočnej tretine ihriska. Je škoda, že sme neboli schopní dať gól ešte pred
prestávkou.“

„Pozitívom z dnešného vystúpenia je, že sme boli veľmi kompaktní a dobre organizovaní,
nepustili sme v podstate jedinú strelu na našu bránu a to je presne to, čo skvelé tímy potrebujú
ukázať, ak sa chcú dostať ďaleko v Európe.“

„Nie je pochýb o tom, že musíme viac pomáhať našim útočníkom, vytvárať im lepšie príležitosti
na skórovanie, i keď naša snaha dosiahnuť gól, nebola úplne márna, avšak vždy nám niečo
chýbalo, aby sme rozvlnili sieť.“
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