Serie A, 3. kolo - Udinese - Juventus 0:4
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Juventus si pro první výhru v sezóně dokráčel ve velkém stylu. Udinese rozstřílel na jeho hřišti
4:0 a možná se mu konečně blýská na lepší časy. Naopak Udinese je v problémech, po třech
kolech má nula bodů. Stará Dáma tak zároveň přetrhla špatnou bilanci na Stadio Friuli, když
tu v posledních dvou střetnutích prohrála. Juventus poprvé udeřil po chybě Samira
Handanoviče. Domácí gólman nedokázal po trestném kopu udržet míč ve svých rukavicích, a
tak měl snadnou pozici kolenem dorážející Bonucci. Ve 24. minutě to bylo už 2:0. Miloš Krasič
zpětnou přihrávkou vyzval Quagliarellu a ten krásnou patičkou překonal Handanoviče. Ten se
pak snažil napravit prvotní zaváhání, když další Bonucciho pokus, tentokrát hlavičkou, vytěsnil
na břevno.
Dvě minuty před přestávkou potvrdil dobrý výkon Miloš Krasič, když připravil přesný pas pro
Marchisia a ten z voleje poslal Juventus do tříbrankového vedení.
Po změně stran mohl snížit Sanchez, když se odpoutal od Zdeňka Grygery, ale Storari byl
připraven. Čtvrtý gól si připsat střídající Iaquinta, ale se zakončením váhal až příliš dlouho a
Handanovič ho zlikvidoval. Udinese se nezmohlo na žádný velký odpor a pouze čekalo na
závěrečný hvizd. Jenže toho se nedočkalo, dokud nedal Iaquinta čtvrtý gól. Marchisio na něj
poslal přihrávku a bývalý hráč Udinese nechytatelnou ranou upravil na konečných 4:0. Storari
totiž domácím nepovolil ani čestnou branku, když zlikvidoval Di Nataleho a Handanovič v
poslední minutě vychytal Iaquintu. UDINESE: Handanovic; Zapata, Coda, Domizzi; Isla (Pinzi
45th), Inler, Asamoah, Pasquale (Armero 66th); Sanchez (Abdi 69th), Floro Flores, Di Natale.
Reserves: Belardi, Cuadrado, Benatia, Abdi, Pinzi, Armero, Corradi. Coach: Guidolin.
JUVENTUS: Storari, Motta, Bonucci, Chiellini, Grygera; Krasic, Felipe Melo (Sissoko 70th),
Marchisio, Pepe; Del Piero (Iaquinta 52nd), Quagliarella. Reserves: Manninger, Legrottaglie,
Ferrero, Sissoko, Aquilani, Iaquinta, Amauri. Coach: Del Neri.
Rozhodca: Bergonzi from Genova.
Žlté karty: Pepe (29th), Marchisio (35th), Melo (40th), Iaquinta (77th) Serie A, 3. kolo,
Udinese - Juventus 0:4
Góly
: Bonucci (17), Quagliarella (24), Marchisio (43), Iaquinta (76)
VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=FzJ_XEGwJ2c&feature=player_embedded
zdroj: eurofotbal.cz (Ondřej Holzman - football-italia.net), juventus.com

1/1

