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Juventus nedokázal potvrdit zlepšení a se zachraňujícím se Lecce ztratil všechny body.
Domácí vyhráli 2:0, když se trefili Mesbah a Bertolacci.
Hru výrazně ovlivnilo brzké vyloučení brankáře Staré dámy Gianluigiho Buffona. Dvacet minut
před koncem se sice počet sil vyrovnal, ovšem Juventus už nedokázal zareagovat.
Favorizovaní hosté nezačali na Via del Mare vůbec dobře, už po 180 sekundách musel
likvidovat volej Grossmüllera Gigi Buffon. Byl to ale italský reprezentační brankář, kdo
negativním způsobem ovlivnil hru Juventusu. Poté, co se Di Michele řítil do gólové šance,
Buffon vyběhl a zasáhl míč rukou mimo vyhraněné pokutové území. Rozhodčí to ocenil
červenou kartou a trenér Delneri musel poprvé střídat. Těžko říct, jestli to bylo špatné
rozhodnutí nebo ne, každopádně ze hry šel Miloš Krasič a do branky se postavil Marco Storari.
Lecce si s přesilovkou poradilo velmi dobře a ve 32. minutě se ujalo vedení. Gianni Munari
připravil gólovku pro Mesbaha, který nepohrdl - 1:0. Juve se dostalo do pořádné koncovky až
pět minut před koncem prvního poločasu, ale ani Matri, ani Marchisio si nevedli dobře.
Bianconeri chtěli ve druhém poločase zabrat a i v oslabení se pokusit o vyrovnání. Veškeré
šance ale rozmetal brzkou brankou Bertolacci. Dlouhý balón sklepl Di Michele pro Bertolacciho
a Storari musel podruhé lovit ze sítě - 2:0. Za chvíli to mohlo být už o tři branky, obrana Juve
totálně nestíhala a nechala úplně volného Grossmüllera zakončit, Storari však svůj tým
podržel. Grossmüller se neradoval ani o chvíli později, kdy rozvlnil pouze boční síť.
Dvacet minut před koncem se poměr sil vyrovnal, Vives totiž uviděl druhou žlutou kartu a
musel stejně jako Buffon předčasně do sprch. Druhé vyloučení v utkání ale nemělo na vývoj
velký vliv, Lecce kontrolovalo hru a hlídalo si luxusní dvoubrankový náskok, který nakonec
nepustilo. Serie A, 26. kolo: Lecce - Juventus 2:0, 20. február 2011, Lecce
Góly: Mesbah 32’, Bertolacci 48’
LECCE: Rosati; Donati, Fabiano, Ferrario, Brivio; Vives; Munari, Bertolacci (91’ Coppola),
Grossmuller, Mesbah (86’ Rispoli); Di Michele (53’ Chevanton).
JUVENTUS: Buffon; Sorensen (59’ Iaquinta), Bonucci, Barzagli, Chiellini; Krasic (12’ Storari),
Aquilani, F. Melo, Marchisio; Matri, Toni (46’ Del Piero).
Rozhodca: Silvio Mazzoleni z Bergama Žlté karty: 67’ Vives, 69’ Vives
Červené karty: 12’ Buffon, 69’ Vives video: http://www.youtube.com/watch?v=YQhjpRm9eW
M
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