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Τελικοί Basket League μ' ένα ακόμα "ντέρμπι αιωνίων", Play-off στο ποδόσφαιρο,
τελευταία αγωνιστική στη Σέριε Α και play-out στη Γαλλία στο επίκεντρο του
προγράμματος της Κυριακής.

Τελικοί Basket League! Το συνηθισμένο ζευγάρι του τελικού, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός,
επαναλαμβάνεται για μια ακόμα φορά τη φετινή σεζόν στους τελικούς της Basket League.
Το πρώτο ματς το βράδυ της Κυριακής στο ΣΕΦ. Λίγο νωρίτερα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη
για τη σειρά της 3ης θέσης. Ποδοσφαιρικά έχουμε το φινάλε της Σέριε Α, τα play-off της
Σούπερλιγκ με το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ να κρίνει την πρωτιά, αλλά και play-out στη Γαλλία
και Football League.

Δες εδώ όλες τις Νόμιμες Εταιρείες Στοιχήματος !

Αρχίζουμε με μπάσκετ και μ' έναν ακόμα τελικό Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού (21:00). Η
σειρά αρχίζει στο ΣΕΦ, καθότι ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Λίγο νωρίτερα η
ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στη σειρά που θα αναδείξει την ομάδα που θα πάρει την 3η θεση.

Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Τελευταία αγωνιστική Σέριε Α. Μοναδική ανοιχτή
εκκρεμότητα είναι το ποια ομάδα θα ακολουθήσει τις Πεσκάρα και Παλέρμο στη Σέριε Β. Η
Κροτόνε (31β) παίζει με την αδιάφορη Λάτσιο εντός έδρας. Η Έμπολι (32β) παίζει στην
έδρα της Παλέρμο. Μια από τις δυο θα μείνει στην κατηγορία, η άλλη θα αποχαιρετίσει.
Κατά τ' άλλα 6 ματς ακόμα κι όλα αδιάφορα.
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Στην Σουπερλιγκ έχουμε προτελευταία αγωνιστική στα play-off. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον
ΠΑΟΚ στο ματς που κρίνει την πρώτη θέση της κατάταξης. Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός
υποδέχεται τον Πανιώνιο με τον ηττημένο να παίρνει -λογικά- την τελευταία θέση της
βαθμολογίας.

Στη Football Leauge, τα περισσότερα πράγματα έχουν σχεδόν κριθεί. Σχεδόν γιατί έχουμε 3
αγωνιστικές για το τέλος της σεζόν. Οκτώ αγώνες στο πρόγραμμα, πλήρης δράση δηλαδή.

Τέλος, στη Γαλλία έχουμε τον επαναληπτικό της Λοριάν με την Τρουά για μια θεση στη
Λιγκ 1. Η Τρουά πήρε τη νίκη στα τελευταία λεπτά (2-1) κι έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Η
Λοριάν όμως έχει ποιότητα, έχει την εμπειρία κι έχει την έδρα για να καταφέρει να
"γυρίσει" τη σειρά.
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