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Známkové a slovní ohodnocení hráčů z víkendového zápasu s Parmou...

Hráči základní sestavy:

Gianluigi Buffon - Goal: 6; Já: 6

Hráč, který se mohl v poklidu posadit na židli a užívat si hru před sebou. Hráči Parmy ho téměř
ničím neohrozili. Jedinou kaňkou je Giovincova penalta, proti které však neměl nárok.

Paolo De Ceglie - Goal: 5; Já: 5,5

V obranné činnosti byl velmi svědomitý. Naopak do útoku se příliš nehrnul a svůj tým v ofenzivě
nepodporoval. Černou tečkou na závěr jeho výkonu byla červená karta, po níž se kopala
penalta. Tato situace je dobrý varováním, že se fotbal hraje do konečného hvizdu rozhodčího.
Hráči si nesmí dovolit hrát bago.

Giorgio Chiellini - Goal: 6,5; Já: 7

Základní stavební kámen obrany. V poklidu si celý zápas organizoval hru v zadních řadách a
podal velmi kvalitní výkon. Dá se konečně mluvit o tom, že jim to s Barzaglim opravdu sedlo.
Rozehrávka směrem k záložní řadě téměř bezchybná, minimum nakopávaných míčů.
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Andrea Barzagli - Goal: 6,5; Já: 7

Jak už bylo zmíněno, rozehrávka se stoperské dvojici dařila téměř na výbornou. Když byla
potřeba, zaskočil Barzagli za své kolegy a zdánlivě propukající oheň směrem ke své brance
uhasil už v zárodku. Zdá se, že nakonec stoperská dvojice nebude potřebovat až tolik posílit.
Skutečná prověrka ale přijde v náročnějších zápasech proti kvalitativně rovnoceným soupeřům.

Stephan Lichtsteiner - Goal: 7; Já: 7,5

"Forrest" lítal po čáře jak namydlený blesk. Bránil, útočil, zvládal si dokonce vytvořit akci. Svou
gólovou akci začal od sebe, Pirlo mu pak předložil balon lobem do běhu. Téměř dokonalý
výkon. Hráč, který nechal zavzpomínat na doby, kdy se v černobílém dresu míhal na čáře
například Gianluca Zambrotta.

Emanuele Giaccherini - Goal: 6; Já: 5,5

Běhal, běhal, běhal. To bylo vše co předvedl. Žádný oslnivý výkon z jeho strany nebyl vidět,
spíše značná dávka nevýraznosti. Své si odpracoval, ale nepřidal nic navíc. Rozdal spoustu
pasů, ale řada z nich končila nepřesností. Uvidíme, zda místo něho v Sieně nenastoupí Elia.

Andrea Pirlo - Goal: 8; Já: 8,5

Pokud mám vyhlásit muže zápase, je jím jednoznačně tento geniální Ital. Pirlo byl všude.
Obrovská jistota na balonu, zasekávačky, obhození si soupeře, výborné rozdávání přihrávek a
pasy, po nichž padaly góly. Smetl ze stolu všechny pochybnosti, které mohla určitá skupina lidí
mít, že nezapadne do Conteho systému, navíc s Claudem Marchisiem po boku. Opak byl
pravdou. Hra bianconeri měla pod jeho taktovkou po letech znovu myšlenku a především spád.

Claudio Marchisio - Goal: 7; Já: 7
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Velmi rozporuplný fotbalista. Hráč, který v jednom zápase podá výkon hodný světové třídy a v
druhém se sotva zařadí do průměru. V první půli nebyl příliš výrazný, spíše dělal tu černou
práci. Odebíral balony a hrál hodně směrem dozadu. V druhé půli se více vytahoval kupředu a
výsledkem toho bylo velmi dobře načasované naběhnutí do vápna na Pirlům centr, kdy v letu
lobem překonal brankáře. Nezbývá než doufat, že své výkony ustálí a bude předvádět
standardně podobné výkony s rostoucí tendencí.

Simone Pepe - Goal: 7,5; Já: 7

Konečně začíná ukazovat tu dravost a kvalitu, kterou předváděl ještě v dresu Udine. Do značné
míry tomu pomohl jeho přesun z obvyklé levé strany na pravou. Podal parádní výkon, který
korunoval gólem po přihrávce Del Piera, svou typickou střelou na zadní tyč. Obránci Parmy s
ním měli značné potíže. Miloš Krasić bude mít boj o místo v základní sestavě opravdu těžký.

Alessandro Del Piero - Goal: 7; Já: 7

Legenda turínského celku šla po celou dobu svého pobytu na hřišti příkladem. Když se potkají
na hřišti dva elementy jakými jsou Del Piero a Pirlo, zdá se hra hned jednodušší. Kapitán
předvedl několik velmi dobrých dotyků s balonem. K připsané asistenci už chyběl jen ten gól.
Snad se dočká v dalším kole.

Alessandro Matri - Goal: 6,5; Já: 6,5

Jeho úkolem byly góly. To se mu bohužel nepovedlo, alespoň ne co se výsledku týče. Připsal si
na své konto jednu neuznanou branku, která se dá brát jako velmi sporná. Rozhodčí ji však
neuznal. V druhé půli dostal ideální přihrávku za obranu, ale štěstěna k němu nebyla
nakloněna. Balon se odrazil od pravé tyče směrem k druhé tyči, ale nakonec z toho nic nebylo.
Chyběly doslova centimetry.
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Střídající hráči:

Arturo Vidal - Goal: 7; Já: 7

Přišel, viděl, vstřelil gól. Skočil do zápasu rovnýma nohama. Před vápnem se k němu odrazil
balon, okamžitě zpracoval a vystřelil. Hráč, který do týmu okamžitě zapadl.

Miloš Krasić - Goal: 6; Já: 6

Jeho touha a chtíč možná přesahovali ještě o chlup nasazení Pepeho, ale při kontaktu s míčem
byl oproti italskému krajnímu záložníkovi tím slabším. Přesto se uvedl celkem dobře.

Mirko Vucinić - Goal: 5,5; Já: 5,5

Po Pepeho pasu měl jednu velmi dobrou šanci, která byla nakonec zblokovaná. Až na to, nebyl
příliš výrazným. Pokud dostane více času na hřišti, zajisté ukáže větší tah na branku.

Pozn.: V základní sestavě Juventusu se objevilo hned 10 z 11 hráčů italské národnosti.

Zdroj: goal.com, vlastní
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