Giancarlo Antognoni - Dla fanów Fiorentiny jest po prostu legendarnym zawodnikiem.
Przez 15 lat zachwycał swoją grą kibiców we Florencji, dzięki czemu z liczbą 341 występów
ligowych stał się zawodnikiem z największą liczbą gier w barwach klubu. Dla Fiorentiny zdobył
także 61 bramek, ale nie można zapomnieć o jego asystach oraz determinacji, którą
charakteryzował się na boisku.
Giancarlo urodził się 1 kwietnia 1954 w Marsciano. Swoją karierę rozpoczynał w małym
klubie Asti, który występował w Serie D. W 1972 roku zauważyli go działacze Violi i w wieku 18
lat zawodnik związał swoją przyszłość z Fiorentiną i Florencją. Działacze Fiorentiny zapłacili
wówczas za piłkarza 435 milionów lirów. W swoim nowym klubie Antognoni zadebiutował 15
października w zwycięskim meczu przeciwko Veronie 2:1. W 1975 roku Giancarlo świętował z
Fiorentiną zdobycie Pucharu Włoch przeciwko Romie oraz Pucharu Włosko-Angielskiego w meczu
z West Hamem. Jak się później okazało były to jedyne trofea jakie zawodnik zdobył grając na
Artemio Franchi.
W sezonie 1981/82 Antognoni mógł świętować scudetto zdobyte z Fiorentiną, ale
niewytłumaczalne błędy sędziowskie w meczu przeciwko Cagliari pozbawiły Violę tytułu. Sam
zawodnik czuł się dotknięty sytuacją i do dzisiaj niechętnie wraca do tych wydarzeń. Kariera
Giancarlo Antognoniego naznaczona jest również wieloma poważnymi kontuzjami. W 1981 roku w
spotkaniu przeciwko Genoi zawodnik po zderzeniu z bramkarzem Rossoblu doznał złamania kości
czaszki i tylko dzięki skutecznej i szybkiej interwencji lekarza Genoi - Pierluigiego Gatto wraz z
fizjoterapeutą Fiorentiny - Ennio Raveggio udało się utrzymać przy życiu legendę klubu z Florencji.
Trzy lata po fatalnej kontuzji Antognoni znowu zmagał się z poważnym urazem. Tym razem
w spotkaniu przeciwko Sampdorii zawodnik złamał kość strzałkową i piszczelową, co wykluczyło
go z gry na wiele miesięcy. Kontuzję znacznie przeszkodziły Giancarlo w rozegraniu większej
ilości spotkań we Fiorentinie. Mimo urazów zawodnik i tak znajduje się na pierwszym miejscu,
jeśli chodzi o występy w barwach Fiorentiny.
W 1987 roku zawodnik postanowił spróbować swoich sił w lidze szwajcarskiej. Antognoni
podpisał kontrakt z Lausanne Sports, gdzie wystąpił w 51 spotkaniach, w których zdobył 7 bramek.
W 1989 roku Antognoni zawiesił buty na kołku.
W swojej karierze Antognoni był także wieloletnim reprezentantem Włoch i jej kapitanem.
Dla kadry Włoch Antognoni rozegrał 73 mecze, w których strzelił 7 bramek. W reprezentacji

zadebiutował 20 listopada 1974 roku w meczu przeciwko Holandii. Ostatnie spotkanie dla
reprezentacji Giancarlo rozegrał 16 listopada 1983 roku przeciwko Czechosłowacji. Warto
wspomnieć, że w 1982 roku Giancarlo Antognoni świętował zdobycie Mistrzostwa Świata
wywalczone w spotkaniu przeciwko RFN. Nie da się zapomnieć, że w półfinale tych mistrzostw
reprezentacja Włoch wyeliminowała Polskę, która wywalczyła wówczas 3 miejsce na turnieju.
Właśnie w spotkaniu przeciwko Polsce Antognoni doznał urazu, który wykluczył go z finałowego
meczu.
W 2010 roku Antognoni został wyróżniony prestiżową nagrodą legend futbolu Golden Foot.

