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Τελευταία αγωνιστική σε δυο από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα το Σάββατο και
τα σενάρια για ευρωπαϊκά εισιτήρια και υποβιβασμό είναι αρκετά!

Τίτλοι τέλους μπαίνουν το Σάββατο σε δυο πρωταθλήματα. Μπουντεσλίγκα και Λιγκ 1
"ρίχουν αυλαία" με μια τελευταία αγωνιστική που αναμένεται αρκετα... ζεστή! Παραμονή και
Γιουρόπα Λιγκ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο στη Γερμανία οσο και στη Γαλλία.
Από κει και πέρα, έχουμε προτελευταία αγωνιστική στην Ιταλία με μάχη για την δεύτερη
θέση, αλλά και αγώνες στην Ισπανία, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν κάποια μεγάλη
βαθμολογική σημασία.

Μάθε τα πάντα για τις Νόμιμες Εταιρείες Στοιχήματος !

Στην Μπουντεσλίγκα, μετά το πέρας της προηγούμενης αγωνιστικής μάθαμε κάποια
πράγματα. Όπως για παράδειγμα ότι η Ίγκολσταντ έπεσε. Πλέον όλο το ζητούμενο είναι το
ποια ομάδα θα παίξει στα play-out (ολα τα ματς στις 16:30). Το Αμβούργο (35β) υποδέχεται
τη Βόλφσμπουργκ (37β) και θέλει μόνο νίκη! Η Μάιντζ (37β) και η Άουγκσμπουργκ (37β)
παίζουν με Κολωνία και Χοφενχάιμ αντίστοιχα. Και με "Χ" μένουν εκτός play-out. Πρώτο
κριτήριο ισοβαθμίας, θυμίζουμε πως είναι η διαφορά τερμάτων κι εκεί το Αμβούργο τα έχει
"διαλύσει" όλα με -29 γκολ! Σ' όλες τις ισοβαθμίες είναι από κάτω. Στην Ευρώπη τα
πράγματα είναι εξίσου οριακά. Χέρτα (49β), Φράιμπουργκ (48β), Κολωνία (46β), Βέρντερ
(45β), Γκλάντμπαχ (44β) παίζουν σίγουρα για δυο θέσεις, ενώ υπό προϋποθέσεις, αν η
Ντόρτμουντ πάρει το κύπελλο, παίζουν και για την 7η. Η Γκλάντμπαχ παίζει μόνο για την 7η
και έχει το πιο εύκολο έργο με την Ντάρμσταντ εντός. Φράιμπουργκ και Βέρντερ πάνε σε
Μόναχο και Ντόρτμουντ αντίστοιχα. Δύσκολα τα πράγματα. Η Κολωνία παίζει με τη Μάιντζ
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που "καίγεται" ενώ η Χέρτα έχει την τύχη στα χέρια της απέναντι στην αδιάφορη
Λεβερκούζεν στο Βερολινο. Πολύ σπουδαία αγωνιστική. Α, έχουμε και μια "κόντρα" ανάμεσα
σε Χοφενχάιμ και Ντόρτμουντ για την 3η θέση, αλλά εκεί είναι στα -4 γκολ η Χοφενχάιμ και
χρειάζεται ένα μικρό "θαύμα" για να γλιτώσει τα προκριματικά.

Στη Γαλλία, τα πράγματα είναι κάπως πιο ξεκάθαρα (όλα τα ματς στις 22:00). Η 5η θέση
δίνει εισιτήριο στο Γιουρόπα και η 6η θέση πιθανώς θα σημαίνει το ίδιο, εφόσον η Παρί
νικήσει την Ανζέ στον τελικό. Προς το παρόν η Μαρσέιγ θεωρείται πολύ δύσκολο να χάσει
την 5η θέση από την Μπορντό (59β έναντι 58 των Γιρονδίνων) αφού τελευταία αγωνιστική
παίζει εντός με την Μπαστιά. Μια Μπαστιά που "καίγεται" για βαθμούς πάντως αφού είναι
στη μάχη του υποβιβασμού ακόμα. Περίεργως πως, θα συμπληρώσω εγώ. Στον υποβιβασμό
λοιπόν έχουμε Μπαστιά (34β), Λοριάν (35β), Καέν (36β) και Ντιζόν (36β). Η Μπαστιά παίζει
με τη Μαρσέιγ εκτός, η Λοριάν με την Μπορντό εντός, η Καέν πάει στο Παρίσι με την Παρί
και η Ντιζόν στην θεωρητικά αδιάφορη Τουλούζ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας πάντως, η Ντιζόν
δεν έχει πρόβλημα (εκτός κι αν χασει με 10 γκολ διαφορά), ενώ σε χειρότερη θέση θα είναι
η Καέν απέναντι σε Μπαστιά και Λοριάν.

Στην Ιταλία, Ρόμα και Νάπολι συνεχίζουν να κοντράρονται για την 2η θέση που θα τους
στείλει κατευθείαν στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι Ρωμαίοι παίζουν στο Κίεβο
(19:00) και οι "παρτενοπέι" υποδέχονται τη Φιορεντίνα που κυνηγάει ακόμα τη Μίλαν για την
6η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη.

Στην Ισπανία έχουμε τέσσερα ματς, όμως μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης
αγωνιστικής το μοναδικό ενδιαφέρον είναι το αν θα κατακτήσει η Ρεάλ το πρωτάθλημα και
σε ποια θέση θα τερματίσουν τελικά οι Βιγιαρεάλ (64β), Μπιλμπάο (63β) και Σοσιεδάδ (63β)
για τη μάχη του Γιουρόπα Λιγκ. Καμία από αυτές δεν παίζει σήμερα και τα ματς είναι
ουσιαστικά χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.
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