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Téma měsíce: Hlavní favorité nižších italských soutěží 
 

Předmětem mého článku bude, jak už napovídá název, 
stručný přehled těch největších favoritů nižších italských 
fotbalových soutěží, konkrétně tedy 3 částí Legy Pro. 
 
Ke konci listopadu bylo odehráno celkem 15 kol a to už je 
dostatečný počet zápasů na to, abychom si mohli udělat obrázek 
o tom, kdo svá očekávání naplňuje a kdo naopak zaostává. Je 
důležité si uvědomit, že přímo postupují pouze vítězové všech 
skupin, a proto se o první místa povede urputný boj. Následující 
systém play off je složitý a zrádný a postoupí z něj opravdu jen 
ten nejšťastnější.  
 

Skupina A 
 
Komu věřit? Alessandria, Livorno, Cremonese 
Skupina A má příznačný název. Mohla by se totiž klidně jmenovat 
skupina Alessandria. Severoitalský celek jednoznačně naplňuje 
naděje do něho vkládané. Tým s šedivými dresy si jde jasně pro 
postup do Serie B a nezdá se, že by mu v tom někdo mohl zabránit. 
V loňském roce Alessandria prošla až do semifinále italského poháru, 
kde po velkém boji nakonec podlehla milánskému AC. A to je jiný 

soupeř 
než 

Arezzo či 
Siena. 

Alessandr
ia letos potvrzuje, že se nejednalo o náhodu. 
Piemontský klub si dá pozor, aby mu účast v playoff 
neunikla tak smutně jako vloni, kdy ho přeskočily 
Bassano a Pordenone. A ještě samozřejmě jasný vítěz 
Cittadella, která teď válí v Serii B. Ukazuje se tedy, že 
potenciál vítězů této skupiny není malý (rok předtím 
postoupila z prvního místa Novara). 
 
Malá je ovšem konkurence. Pordenone a Bassano už 
hrají jinou část soutěže (kvůli reorganizaci) a 
rovnocenných soupeřů moc nezůstalo. Na můj přímý 
dotaz do pořadu jistého rádia, které se zabývá nižšími 
soutěžemi, kdo může Alessandrii zastavit, jsem 
nedostal úplně jasnou odpověď. Jistě, druhé 
Cremonese, to se nabízí, ale nevypadá to, že by hráči 
tohoto týmu byli schopní dát svým výsledkům 
důležitou konstantnost tak jako Alessandria. Anebo 
Livorno, které vloni sestoupilo a na které jsme byli 
zvyklí spíše ze Serie A. Jenže to by se přístavní klub 
musel hodně zvednout a i když k tomu má dobře 
nakročeno, muselo by se stát něco hodně 
nečekaného, aby Alessandrii dohnal. 
 


