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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θ' αρχίσει η χρονιά στο μπάσκετ. Με ένα "ντέρμπι
αιωνίων" σ' ένα -δυστυχώς- άδειο γήπεδο. Α, έχει και ποδόσφαιρο η Κυριακή μας.

Διπλό ενδιαφέρον θα έχουμε την Κυριακή. Από τη μια θα είναι κλασικά τα προκριματικά του
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, αλλά από την άλλη θα έχουμε το σπουδαίο ντέρμπι των
"αιωνίων" για την Basket League: Το πρώτο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός της χρονιάς είναι
γεγονός!

Είδες τι γίνεται με τις εταιρείες στοιχήματος στην Ελλάδα; Έρχονται οι Μόνιμες Άδειες
Στοιχήματος
!

Ας αρχίσουμε -με τι άλλο- με το μεγάλο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος μπάσκετ. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού (19:30). Στο άδειο ΣΕΦ λόγω
τιμωρίας από περσι. Ο Ολυμπιακός μπήκε σε μια φάση "ανοικοδόμησης" το καλοκαίρι.
Άλλαξε σχεδόν όλους τους ξένους του, ενώ προσπαθεί να βρει παίκτες να βάλει δίπλα στο
Σπανούλη για να του μειώνουν σιγά-σιγά τις ευθύνες. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά τα
τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που ανέλαβε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δηλαδή, δεν
έκανε μεγάλες αλλαγές. Παρά μόνον οι αναγκαίες (αντικατάσταση Τζέιμς, Μπουρούση). Η
μάχη αναμένεται και πάλι σκληρή, ενώ το άδειο ΣΕΦ δεν δίνει ακριβώς πλεονέκτημα στον
Παναθηναϊκό, απλά το αφαιρεί από τον γηπεδούχο Ολυμπιακό. Εκτός αυτού του αγώνα,
λίγο νωρίτερα, ο Κόροιβος θα υποδεχτεί τον Άρη.

1/2

Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς!
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Σάββατο, 07 Οκτώβριος 2017 11:06 -

Αλλάζουμε άθλημα κι επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Τέταρτη μέρα των προκριματικών.
Ουσιαστικά αρχίζει η τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Τι έχουμε γι' αυτή τη φορά;
Καταρχάς στον πέμπτο ομιλο. Η Πολωνία υποδέχεται το Μαυροβούνιο και χρειάζεται την
ισοπαλία για να είναι πρώτη και να προκριθεί απευθείας στα τελικά του Μουντιάλ. Το
Μαυροβούνιο χρειάζεται νίκη και παράλληλα να χάσει η Δανία από τη Ρουμανία στην
Κοπεγχάγη. Κομματάκι δύσκολο, αλλά θα το παλέψουν. Οι Δανοί χρειάζονται έναν βαθμό
για να είναι σίγουρα δεύτεροι, ενώ σε περίπτωση που κερδίσουν και χάσει η Πολωνία, τότε
θα είναι και πρώτη! Ρουμανία και Καζακστάν - Αρμενία που παίζουν μεταξύ τους στο άλλο
ματς είναι αδιάφοροι.

Στον έκτο όμιλο, η Αγγλία με το γκολ του Χάρι Κέιν στις καθυστερήσεις απέναντι στη
Σλοβενία, προκρίθηκε και μαθηματικά στα τελικά. Πίσω από τους Άγγλους γίνεται ένας
μικρός χαμός. Σκωτία (17β), Σλοβακία (15β) και Σλοβενία (14β) είναι οι ομάδες που
ακολουθουν. Οι Σλοβάκοι παίζουν με τη Μάλτα. Δύσκολο να μην κερδίσουν, άρα αυτομάτως
παύουν οι ελπίδες των Σλοβένων. Οι οποίοι Σλοβένοι υποδέχονται τους Σκωτσέζους. Η
Σκωτία με νίκη είναι δεύτερη και δεν την απασχολεί τίποτα. Αν δεν κερδίσει, τότε λογικά
μένει τρίτη κι εκτός μπαράζ, αφού όπως είπαμε η Σλοβακία λογικά θα φτάσει τους 18
βαθμούς και στην ισοβαθμία θα υπερτερούν οι Σλοβάκοι (+8 έναντι +5 γκολ των Σκωτσέζων
τώρα).

Τέλος, στον τρίτο όμιλο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και παντελώς αδιάφορα. Η παγκόσμια
πρωταθλήτρια Γερμανία έκανε το 9/9 και πάει στα τελικά να υπερασπιστεί το "στέμμα" της,
ενώ η τρομερή Βόρειος Ιρλανδία που διεκδικούσε -έστω μαθηματικά- μέχρι προχθές την
πρωτιά, θα είναι δεύτερη συμμετέχοντας στα μπαράζ. Για τώρα έχουμε πάντως, Γερμανία Αζερμπαϊτζάν, Νορβηγία - Βόρειος Ιρλανδία και Τσεχία - Αγιος Μαρίνος. Τρια ματς,
αδιάφορα βαθμολογικά.
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