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Gold Cup, Λατινική Αμερική, Σκανδιναβία αλλά και Ιρλανδία στο πρόγραμμα

Συνέχεια στην πρώτη αγωνιστική του Gold Cup έχουμε την Κυριακή, με τον τρίτο όμιλο να
ρίχνεται στη μάχη της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα της ημέρας δε
διαφέρει από αυτά που έχουμε συνηθίσει τις καλοκαιρινές αυτές ημέρες. Δηλ., ένα κουπόνι
που αποτελείται από Αργεντινή, Βραζιλία, Σκανδιναβία και Ιρλανδία.

Δες τα πάντα για τις Νόμιμες Εταιρείες Στοιχήματος !

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, το Gold Cup στα γήπεδα των ΗΠΑ συνεχίζεται με
αμείωτους ρυθμούς. Έτσι, την Κυριακή μπαίνει στο... χορό και ο τρίτος όμιλος με δύο
ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Το Κουρακάο αντιμετωπίζει τη Τζαμάικα και το Μεξικό
κοντράρεται με το Ελ Σαλβαδόρ και οι τέσσερις θα προσπαθήσουν να κάνουν μια καλή
εκκίνηση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την πρόκριση. Να θυμήσουμε
πως το Μεξικό μετά τη συμμετοχή του στο Confederations Cup τον περασμένο μήνα δε θα
παρουσιαστεί και με την καλύτερη δυνατή αποστολή.

Ταξιδεύοντας λίγο πιο κάτω, στη Λατινική Αμερική και πιο συγκεκριμένα στην Αργεντινή
βρίσκουμε δύο αναμετρήσεις, από τις οποίες ξεχωρίζει η μάχη της Τσακαρίτα με τη
Χουβεντούδ - Ουνίδα. Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη για να διατηρηθούν στη δεύτερη θέση
που δίνει το πάνω χέρι για την άνοδο στην Primera Division. Στο άλλο ματς, η Σπορτίβο
Εστουδιάντες υποδέχεται την Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια. Στη Βραζιλία, έχουμε φτάσει
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αισίως στη 12η αγωνιστική και τα πράγματα αρχίζουν να σχηματοποιούνται, όσον αφορά
τους στόχους των ομάδων. Εδώ ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Κρουζέιρο - Παλμέιρας,
Μποταφόγκο - Ατλέτικο Μινέιρο και το ντέρμπι Σαν - Σάο ανάμεσα σε Σάντος και Σάο
Πάολο, με τους φιλοξενούμενους να έχουν ξεκινήσει χάλια και να ψάχνουν επειγόντως τη
νίκη που θα τους βγάλει από την επικίνυνη ζώνη.

Στα ευρωπαϊκά... λημέρια, η μόνη που απουσιάζει από το πρόγραμμα της Κυριακής είναι η
Φινλανδία, όμως έρχεται να την αντικαταστήσει η Ιρλανδία με δύο ματς για την Premier
League. H πρωτοπόρος Κορκ Σίτι υποδέχεται τη Σεντ Πάτρικς που πασχίζει να βγει από τη
ζώνη του υποβιβασμού, ενώ... κορμιά θα πέσουν στο Ντέρι Σίτι - Σλάιγκο Ρόβερς.

Από κει και πέρα, στη Νορβηγία έχουμε φτάσει ήδη στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου της
"Ελίτσεριεν" με τη Βίκινγκ να ζει πρωτόγνωρα πράγματα, ούσα στην τελευταία θέση και
φιλοξενεί τη Σόγκνταλ με σκοπό τη νίκη που θα της ανεβάσει την ψυχολογία ενόψει της
δύσκολης συνέχειας. Άλλη μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε τα τελευταία χρόνια, η
Στρόμσγκοντσετ περνάει δύσκολη φάση, καθώς βρίσκεται και αυτή στις τελευταίες θέσεις
και δίνει σημαντικό ματς για την παραμονή με την Κρίστιανσουντ. Στα άλλα ματς έχουμε τα
ζευγάρια Στάμπαεκ - Μπραν και Τρόμσο - Οντ.

Τέλος, στη σουηδική "Άλσβενσκαν" υπάρχουν τρία ματς για την 14η αγωνιστική. Στο
σημαντικότερο από αυτά, η Νόρκεπινγκ φιλοξενεί την Έλφσμποργκ, ενώ τη μέρα
ολοκληρώνουν τα παιχνίδια Κάλμαρ - ΑΙΚ και Έστερσουντ - Γιόνσεπινγκ.
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