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Ρυθμιστής ο Παναθηναϊκός που φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ

H πρωτιά στα play off της Super League και κατ' επέκταση η εξασφάλιση ενός εισιτηρίου
για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League κρίνεται σήμερα στην Τούμπα. Αν ο
ΠΑΟΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό, τότε ο "δικέφαλος του Βορρά" κατακτά σίγουρα την πρώτη
θέση, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, αρκεί η ΑΕΚ να μην
κερδίσει τον Πανιώνιο στη Ν. Σμύρνη.

Δες τις εξελίξεις στο Νόμιμο Στοίχημα Online!

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε, όπως περιμέναμε, με αφαίρεση τριών βαθμών και μηδενισμό
στο ματς με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, οπότε πηγαίνει στους 5 βαθμούς, με το "δικέφαλο
του Βορρά" να ανεβαίνει στην πρώτη θέση με 11. Αυτό που έχει να κάνει η ομάδα του Ίβιτς
είναι να κερδίσει σήμερα τους "πράσινους" για να πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά
του Champions League. Στο άλλο ματς, η ΑΕΚ θέλει τη νίκη απέναντι στον Πανιώνιο και
στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ για να τον περάσει και να πάει εκείνη στην κορυφαία
διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Aπό εκεί και πέρα, στην Τουρκία έχουμε τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στην Μπασακσεχίρ
και την Κόνιασπορ σε ένα αρκετά αμφίρροπο ματς, στο οποίο και οι δύο ομάδες θα δώσουν
τα πάντα για να κερδίσουν ένα τίτλο. Στη Λατινική Αμερική έφτασε ξανά η ώρα του
Σουνταμερικάνα, το οποίο βρίσκεται στους δεύτερους αγώνες της φάσης των 64 και τα
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ζευγάρια είναι τα εξής: Oυρακάν - Ανθοατέκι, Σολ Ντε Αμέρικα - Εστουδιάντες Καράκας,
Αλιάνσα Λίμα - Ιντεπεντιέντε και Αμαρίγια - Ο Χίγκινς. Μένοντας, στην ήπειρο και
συγκεκριμένα στην Αργεντινή βρίσκουμε την εξ αναβολής αναμέτρηση της 22ης
αγωνιστικής μεταξύ Ατλέτικο Τουκουμάν και Ρίβερ Πλέιτ. Δύσκολη έξοδος για τους
Μιγιονάριος, οι οποίοι θέλουν τη νίκη για να πλησιάσουν τη Μπόκα στο -1 και να βάλουν..
φωτιά στο πρωτάθλημα.

Τέλος, στο Βέλγιο υπάρχει ο τελικός των play off για το εισιτήριο του Europa League
ανάμεσα στην Οστάνδη και τη Γκενκ, ενώ στη Φινλανδία έχουμε πλήρη αγωνιστική κίνηση
με έξι αναμετρήσεις. Στο μπάσκετ, υπάρχει το δεύτερο ματς για την τρίτη θέση ανάμεσα
στον Άρη και την ΑΕΚ, με την "Ένωση" να προηγείται με 1-0 στη σειρά.
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