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Ο τελικός του Γιουρόπα Λιγκ είναι το κεντρικό γεγονός της Τετάρτης. Δράση
έχουμε και στην Ελλάδα πάντως με την τέταρτη αγωνιστική των play-off, αλλά και
στην Κύπρο με τον τελικό του κυπέλλου!

Ο πρώτος εκ των δυο ευρωπαϊκών τελικων έφτασε και η Τετάρτη αποκτά και πάλι
αθλητικοστοιχηματικό (!) νόημα. Στην Στοκχόλμη και στη "Friends Arena" θα γίνει ο τελικός
του Γιουρόπα Λιγκ ανάμεσα στον Άγιαξ και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ανάμεσα στα
"μωρά" του Πέτερ Μπος και τον "μπαρουτοκαπνισμένο" Ζοζέ Μουρίνιο με τους
ακριβοπληρωμένους αστέρες του. Και Play-off στο πρόγραμμα με την τέταρτης αγωνιστική
της ελληνικής post-season.

Δες ποιες είναι οι Νόμιμες Εταιρείες Στοιχήματος !

Ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός της σεζόν είναι προ των πυλών! Μπορεί να είναι ο "μικρός"
τελικός, αυτός του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά όταν οι φιναλίστ είναι του μεγέθος του Άγιαξ των 8
ευρωπαϊκών τίτλων (4 Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ, 2 Κυπελλούχων/Ουέφα, 2 Σούπερ
Καπ) κι από την άλλη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ των 5 ευρωπαϊκών τίτλων (3
Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ, 1 Κυπελλούχων/Ουέφα, 1 Σούπερ Καπ), με προπονητή τον
Ζοζέ Μουρίνιο των 3 ευρωπαϊκών τίτλων τότε μόνο μικρός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
αυτός ο τελικός! Ο Άγιαξ μας έχει καταπλήξει όλους με το ωραίο και γρήγορο ποδόσφαιρο,
αλλά και με το μικρό μέσο όρο ηλικίας που διαθέτει, η δε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η
πιο ακριβή ομάδα όλων των εποχών κι ένας ευρωπαϊκός τίτλος θα επαναφέρει λίγο την
ηρεμία στις τάξεις των οπαδών της που ουσιαστικά δεν έχουν "γευτεί" ουσιαστική επιτυχία
στη "μετά-Φέργκιουσον" εποχή.
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Εντός συνόρων έχουμε τη συνέχεια των play-off με την διεξαγωγή της τέταρτης
αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Νέα Σμύρνη με σκοπό να κερδίσει (ή τουλάχιστον να
μην ηττηθεί) για να μπορέσει να παίξει την Κυριακή με την ΑΕΚ την πρώτη θέση, από το
ρόλο του φαβορί. Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Οι
"πράσινοι" πλέον παίζουν για να μη βγουν τελευταίοι, ενώ η ΑΕΚ ουσιαστικά θέλει να μην
έχει απώλειες βαθμολογικές για να πάει με το -2 (στη χειρότερη) στον "τελικό" της πρώτης
θέσης με τον ΠΑΟΚ.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας και ο τελικός του κυπριακού κυπέλλου ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ
και τον Απόλλων Λεμεσού. Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να είναι η καλύτερη ομάδα του Νησιού και το
φαβορί της αναμέτρησης, όμως στα τελευταία 10 ματς δεν έχει κερδίσει τον Απόλλων.
Προβλέπεται τελικός για "γερά νεύρα".
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