Scris de newsreporter pe 21 ianuarie 2021, 11:09

Juventus a castigat Supercupa Italiei pentru a
noua oara
Juventus Torino a cucerit editia 2020 a Supercupei Italiei la fotbal, miercuri
seara, dupa ce a invins-o pe Napoli cu scorul de 2-0, la Reggio Emilia,
informeaza Agerpres, potrivit Hotnews.
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Andrea Pirlo a obtinut astfel primul trofeu, la doar patru luni de la debutul sau ca antrenor, in fata
prietenului sau Gennaro Gattuso, antrenorul echipei Napoli.
''Batrana Doamna'' s-a impus prin golurile marcate de Cristiano Ronaldo ('64) si Alvaro Morata
('90+5). Napoli a ratat sansa de a reveni in meci dupa ce Lorenzo Insigne a irosit un penalti in
minutul 80. Portarul campioanei, polonezul Wojciech Szczesny, a avut mai multe interventii
salutare in acest meci.
Vezi aici un rezumat al partidei dintre Juventus si Napoli.
Pentru Juve aceasta a fost a noua Supercupa a Italiei castigata, in cele 33 de editii ale trofeului
(s-a mai impus in 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 si 2018).

Cristiano Ronaldo, cel mai profilic marcator din istoria fotbalului
Cristiano Ronaldo a devenit cel mai prolific marcator din istoria fotbalului, cu 760 de goluri,
relateaza Reuters. Lusitanul l-a depasit prin golul marcat la Reggio Emilia pe cehul Josef Bican,

autorul a 759 de goluri, conform unor statistici existente.
Titlul de cel mai bun marcator din istoria fotbalului este unul destul de contestat, iar federatia
internationala (FIFA) nu tine o evidenta oficiala in aceasta privinta, insa o serie de publicatii
sportive au relatat ca Ronaldo l-a depasit pe Josef Bican in fruntea acestei ierarhii.
Bican si brazilienii Pele si Romario au marcat peste 1.000 de goluri in carierele lor, dar aceste
statistici includ goluri la amatori, in meciuri neoficiale sau amicale.
Golurile lui Ronaldo au fost marcate pentru cele patru echipe de club la care a jucat si la
nationala Portugaliei, cel mai apropiat rival aflat inca in activitate fiind argentinianul Lionel Messi
(FC Barcelona), care luna trecuta a stabilit recordul de goluri marcate pentru un singur club, 644.
La 35 de ani, Cristiano Ronaldo, care este golgheterul nationalei Portugaliei, cu 102 goluri, a
jucat in cariera sa la Sporting Lisabona (5 goluri marcate), Manchester United (118), Real Madrid
(450), iar acum se afla la Juventus (85), potrivitAgerpres.
''Incredibilul @Cristiano a marcat cel de-al 760-lea gol al carierei sale in aceasta seara,
depasindu-l pe Josef Bican ca cel mai mare marcator din istoria fotbalului. Ce realizare!'', a scris
fostul mare atacant englez Gary Lineker pe Twitter.
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