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Juventus po minulo víkendovom zápase vo Fiorentine, v ktorom si nechali v poslednej minúte
zobrať víťazstvo gólom Gilardina, dnes predviedli veľmi dobrý a koncentrovaný výkon,
zaslúžene vyhrali a porazili mužstvo Friulani 1:0.

Tréner Ranieri sa mohol tešiť, pretože sa do mužstva vrátili viacerí zranení hráči, včetne
obrancu Chielliniho,ktorý nastúpil od začiatku zápasu a podal vynikajúci výkon. V obrane sa na
ľavej strane objavil mladý De Ceglie miesto Molinara, ktorý podal takisto veľmi kvalitný výkon.
Do zálohy sa vrátil po treste Sissoko, v útoku dostali prednosť Amauri s Iaquintom.

Prvý polčas: Bianconeri začali od začiatku zápasu aktívnejšie, ako ich súper. Už v 3. minúte
Iaquinta otvára skóre zápasu po kolmici Nedvěda, postranný však odpískal Iaquintovi metrový
ofsajd, takže gól neplatil. Zápas sa hral v rýchlom tempe, hráči domáceho mužstva diktovali
priebeh zápasu a hostí z Udinese nepustili do žiadnej šance. V 13. minúte sa Juventus dostal
opäť do dobrej šance, keď Mellbergov dlhý pas našiel Amauriho, ktorý hruďou sklepol
nabiehajúcemu Iaquintovi, ktorý z prvej páli do obrancu Udinese a odrazená lopta takmer
skončí v bráne Handanovića. Juventus vycítil šancu a zatlačil svojho súpera na vlastnej
polovici. V 16. minúte Camoranesi z pravej strany našiel pekným centrom Amauriho, ktorý bol
tiesnený obrancom hostí, ale aj tak hlavou posiela loptu do ľavej žrde Handanovićovej brány.
Udinese len vďaka štastiu zaťiaľ neprehráva. V 20 minúte potom Nedvědova strela z 27 metrov
vyskúšala pozornosť Handanovića, predtým Amauriho strela skončila na bočnej sieti. O desať
minút neskôr potom hlavička Iaquintu po prihrávke Camoranesiho, končí tesne vedľa. Juventus
v tomto zápase dominuje, nepustí hráčov Udinese do šance a najmä dvojica útočníkov z
hosťujúceho mužstva, Di Natale a Quagliarella sú takmer nevidiťeľní. Do konca polčasu sa
Bianconeri ešte dostali do šance po Nedvěovej akcii cez Amauriho a Iaquintu, ale gól nie a nie
padnúť. V samom závere polčasu potom jednu slabú hlavičku Quagliarellu chytá bez problémov
do rúk Buffon, ktorý inak v priebehu prvého polčasu nemal žiadnu prácu. Juventus si v prvom
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polčase vytvoril tlak, dobre kombinoval a nebezpečne ohrozoval mužstvo Udinese, ktoré bolo
bezradné a zaostalo svojím výkonom za očakávaním. Aj vďaka svojmu brankárovi Udinese
zatiaľ držalo čisté konto.

Druhý polčas: Do druhého polčasu nastúpili obe mužstvá v nezmenených zostavách a
Juventus pokračoval vo svojom dobrom výkone aj v druhom polčase. Na strane Udinese stálo
opäť štasie, keď delovka Poulsena asi z 30 metrov skončila v 56 minúte na brvne. Bolo iba
otázkou času, kedy Juventus pretrhne smolu a štastena sa od Udinese odvráti. Juventus sa
konečne dočkal, keď po akcii Camoranesiho, ktorý prihrával Iaquintovi tesne stojacemu za
hranicou šestnástky chrbtom k Handanovićovi, ten si loptu zastavil a prihral nabiehajúcemu
Sissokovi do šestnástky, ktorý sa pokúšal preklučkovať cez dvoch obrancov hostí, Momo však
padol a k odrazenej lopte sa dostal Amauri, ktorý posiela loptu po zemi k ľavej žrdi, za chrbát
Handanovíca. Juve sa ujíma zaslúženého vedenia 1:0. Bianconeri hru nadaľej kontrolovali a
snažili sa svoje vedenie ešte zvýšiť. V 80 minúte potom prišiel miesto Iaquintu Marchionni a v
závere aj Del Piero s Trezeguetom. V závere zápasu Stadio Olimpico na chvíľu stŕplo, pretože
sa skoro zopakovala situácia z prvého zápasu s Fiorentinou, keď bol pritom opäť Mellberg, ktorý
hlavou chcel odvráťiť pas na nabiehajúceho Floro Floresa, miesto toho, mu však hlavou loptu
predĺžil do behu a nebyť Floresovho zaváhania a Buffonovej dobrej reakcie, Juventus mohol
opät prísť v závere o tri body. Všetko však napokon dobre dopadlo, Bianconeri si odnášajú
cenné tri body, Udinese zaostalo za svojím výkonom z prvého kola proti Palermu. Juventus
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dominoval vo všetkých činnostiach a ukázal svojím súperom, že s ním treba počítať v boji o
najvyššie priečky. Ranieriho mužstvo sa tak môže v pokoji sústrediť na stredajší zápas v
Champions League proti Zenitu Petrohrad, mužstvu, ktoré naozaj preverí silu Juventusu...Forza
Juve.

2008/2009 Série A - 2. kolo

Turín, Stadio Olimpico

14. september nedeľa
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góly: 67 min. Amauri

Juventus: Buffon, Grygera, Mellberg, Chiellini, De Ceglie, Camoranesi ( 87 Del Piero),
Sissoko, Poulsen, Nedvěd, Iaquinta ( 77 Marchionni), Amauri ( 87 Trezeguet). Náhradníci:
Manninger, Knezević, Salihamidzić, Marchisio. Tréner - Claudio Ranieri

Udinese: Handanović, Ferronetti, Koda, Luković, Pasquale, Motta ( 71 Isla), D´Agostino, Inler,
Pepe ( 75 Floro Flores), Quagliarella, Di Natale ( 58 Sanchez). Náhradníci: Belardi, Domizzi,
Sala, Tissone. Tréner - P.Paolo Marino

Rozhodca: De Marco

žlté karty: Ferronetti 11 min.
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20. 320 divákov
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