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Τελικοί κυπέλλου σε Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και δυο αγώνες στη Σέριε
Α για το Σάββατο.

Αν μπορούμε να βάλουμε δυο φινάλε στη σεζόν, τότε το πρώτο εκ των δυο θα ήταν αυτό το
Σάββατο (Το άλλο θα ήταν το Σάββατο με τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ όπου τελειώνει κι
επίσημα η ποδοσφαιρική σεζόν στην Ευρώπη). Τα τέσσερα από τα πέντε μεγάλα
πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία) τελειώνουν τη σεζόν τους με τους
τελικούς κυπέλλου τους. Στην Ιταλία επίσης, έχουμε την τελευταία αγωνιστική με δυο ματς
να διεξάγονται αυτή τη μέρα.

Δες προγνωστικά στοιχήματος δωρεάν!

Πέφτει η αυλαία λοιπόν με τέσσερις τελικούς κυπέλλου σε Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία και
Γερμανία. Ας τα δούμε χρονικά. Στην Αγγλία (19:30) η Άρσεναλ απέναντι στην Τσέλσι στο
"Γουέμπλεϊ" για να κλείσει η σεζόν στο "Νησί". Στη μεγάλη κατηγορία δηλαδή, γιατί στις
από κάτω παίζουν play-off. Οι "κανονιερηδες" θα προσπαθήσουν να "χρυσώσουν το χάπι"
μετά την αρκετά αποτυχημένη σεζόν τους, ενώ η Τσέλσι μετά την κατάκτηση του
πρωταθλήματος θα κυνηγήσει το νταμπλ, απέναντι στο Βενγκέρ.

Στη Γερμανία (21:00) η Άιντραχτ παίζει με την Ντόρτμουντ στο "Ολυμπιακός Στάδιο
Βερολίνου". Η μεν Άιντραχτ θέλει να βγει Ευρώπη μέσω του κυπέλλου, αφού εν τέλει δεν τα
κατάφερε με το πρωτάθλημα, η δε Ντόρτμουντ θα προσπαθήσει να τελειώσει τη σεζόν, μια
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δύσκολη σεζόν, μ' ένα τρόπαιο.

Στη Γαλλία (22:00), η Ανζέ παίζει με την Παρί στο "Σταντ ντε Φρανς". Μεγάλο φαβορί η
Παρί, δεν το συζητάμε, αλλά η Ανζε είναι μια αθλητική ομάδα που πάει για πρώτη φορά
στον τελικό και κανείς δεν μπορεί να την υποτιμήσει.

Τέλος, στην Ισπανία, στο "Β. Καλντερόν" της Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα παίζει με την
Αλαβές. Η Μπαρτσελόνα έρχεται από μια δύσκολη σεζόν, την τελευταία του Ενρίκε, κι ενώ
ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Η Αλαβές στην επιστροφή της στη
μεγάλη κατηγορία, έφτασε στον τελικό κυπέλλου κι είναι "σα να το κατέκτησε".

Στην Σέριε Α, έχουμε δυο παιχνίδια. Δυο βαθμολογικά αδιάφορα παιχνίδια. Η Γιουβέντους
προετοιμάζεται για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ και τελειώνει την εγχώρια σεζόν στην
έδρα της Μπολόνια. Νωρίτερα, η Αταλάντα θα στήσει την δική της γιορτη απέναντι στην
Κίεβο. Γιουρόπα Λιγκ θα παίζει του χρόνου η ομάδα του Γκασπερίνι.
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