Serie A: Juventus-Sampdoria 1-2
Napsal uživatel Wlado
Neděle, 06 Leden 2013 17:36

Futbalisti sa po sviatkoch vrátili na trávniky, no minimálne v Turíne, Miláne a Florencii majú
ešte zimné prázdniny. Juventus prehral doma so Sampdoriou, no aj tak ma na čele tabuľky
bezpečný náskok. Vrásky však na tvárach vytvára Marchisiove zranenie...

Nečakaný šok prichystal svojim fanúšikom Juventus . Stará dáma v prvom zápase tohto roka
doma vybuchla , sa Sampdoriou prehrala 1:2 , hoci zápas mala výborne rozohratý a hrala v
početnej prevahe . Talianskeho majstra pokoril po zmene strán dvojgólový Iccardi .
Úvod zápasu ponúkol vyrovnanú podívanou , ktoré ale chýbali väčšie šance . Vôbec prvý
vzrušenie nastalo až v 20. minúte v pokutovom území hostí . Sebastian Giovinco zblízka vypálil
a Romero vyrazil do bezpečia . Len o tri minúty neskôr sa vo vápne padol Marchisio a
rozhodca nariadil pokutový kop . K lopte sa postavil Giovinco a premenil . Juventus doma
viedol nad Sampdoriou 1:0 . Trojbodový zisk sa Staré dáme výrazne priblížil po polhodine hry .
Gaetano Berardi totiž uvidel červenú kartu a Sampdoria musela zhruba hodinu dohrávať v
početnej nevýhode .
Oslabenie ale hosťujúcim Blucerchiati paradoxne pomohlo . Juventus v ofenzíve zkoprněl a
Sampdoria dokonca po zmene strán zrovnala skóre . Pri Iccardiho nepríjemné rane chyboval
Buffon a bolo to 1:1 . Juventus pridal plyn a chcel čo najrýchlejšie vrátiť vedenie na svoju
stranu . Namiesto toho ale prišiel ďalší gól do čiernobielej siete . Autor prvého gólu Iccardi
dostal do vápna parádny balóna a bezpečne dostal loptu za Buffonova chrbát . Sampdoria v
túto chvíľu otočila skóre z 1:0 na 1:2 .
Juventus mal stále dostatok času niečo s výsledkom urobiť . V 73. minúte zamurovali
obrovskú šancu Mirko Vučinič . Lopta opečiatkoval brvno a takisto aj bránkovú čiaru ,
Sampdoria si mohla výrazne oddýchnuť . Hneď za päť minút zahodil Vučinič ďalšie tutovka ,
tentokrát z bezprostrednej blízkosti neprekonal Romera . Štyri minúty pred koncom zápasu sa
Romero opäť zaskvel , keď chytil nebezpečnú ranu Padoina . Juventus z tlaku už nič nevyťažil
a doma senzačne prehral so Sampdoriou 1:2 .
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VIDEO: Juve-Sampdoria
Juventus 1 - 2 Sampdoria
Giovinco pen 24 (J), Icardi 53, 68 (S)
Juventus: Buffon;
Barzagli, Bonucci, Peluso; Padoin, Pogba (Giaccherini 71), Pirlo, Marchisio, De Ceglie (Vucinic
62); Matri (Quagliarella 62), Giovinco
Sampdoria:
Romero; Gastaldello, Palombo, Costa; Berardi, Krsticic (Tissone 80), Obiang, Poli, Estigarribia
(De Silvestri 46); Eder (Munari 76), Icardi
Ref:
Valeri

Sent off: Berardi 32 (S)
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