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We feel devotion (ελλ. νιώθω την αφοσίωση) είναι το κατεξοχήν slogan της
Ευρωλίγκα. Ε, ετοιμαζόμαστε να το νιώσουμε και πάλι καθώς από την Πέμπτη
αρχίζει η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ!

Και να που ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε στο πρόγραμμα μας και την τελευταία μεγάλη
διοργάνωση του χειμώνα που θα μας απασχολήσει. Όχι δεν είναι ποδοσφαιρική. Η
Ευρωλίγκα 2017-2018 έχει τζάμπολ την Πέμπτη! Από ελληνικής πλευράς έχουμε παιχνίδι
για τον Ολυμπιακό, ενώ ελλείψει άλλων γεγονότων, όλη η μέρα είναι αφιερωμένη στην
κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ!

Δεν τα έμαθες; Έρχονται Μόνιμες Άδειες Στοιχήματος !

We feel devotion λοιπόν! Η Ευρωλίγκα 2017-2018 είναι προ των πυλών. Η διοργάνωση που
μας έχει χαρίσει ουκ ολίγες χαρές, αρχίζει την Πέμπτη το βράδυ. Το φετινό φορμάτ θα
είναι το ίδιο με το περσινό. Πως ν' αλλάξει άλλωστε μετά από μια τόσο πετυχημένη χρονιά.
Ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων με συνολικά 30 ματς, με τις οκτώ πρώτες να παιρνούν στα
play-off όπου θα προκύψει η τετράδα του Final-4. Ένα Final-4 που θυμίζουμε (αν και νωρίς)
πως φέτος θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι.

Από τις ομάδες, έχουμε τρεις αλλαγές. Οι Ουνικάχα Μάλαγα (κάτοχος του Γιούροκαπ),
Βαλένθια (πρωταθλήτρια Ισπανίας) και Κίμκι (φιναλίστ ρωσικού πρωταθλήματος) θα
συμμετέχουν στις θέσεις των Νταρουσάφακα, Γαλατασαράι και Ούνικς Καζάν. Οι υπόλοιποι
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13 μένουν ως έχουν. Ελληνικοί εκπρόσωποι θα είναι σταθερά ο Παναθηναϊκός με τον
Ολυμπιακό με τις δυο ομάδες να θέλουν να πάνε και φέτος στο Final-4 και να έχουν
αρκετές πιθανότητες. Βλέπετε το καλοκαίρι υπήρξε μια αισθητή "πτώση" στην ποιότητα
των ρόστερ με πολλούς αστέρες να πάνε στο ΝΒΑ ή την Κίνα.

Τα ματς της πρεμιέρας, λοιπόν είναι συνολικά πέντε. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στην έδρα
του την Μπασκόνια. Μια Μπασκόνια με πολλές αλλαγές στο ρόστερ και με μια ομάδα που
στις αρχές τουλάχιστον "ψάχνεται". Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό ν' αρχίσει με "ροζ φύλλο"
τη σεζόν του.

Από τα υπόλοιπα ματς, ξεχωρίζει το Ρεάλ - Εφές. H Ρεάλ έχει και φέτος ένα από τα πιο
γεμάτα ρόστερ της Ευρώπης, ενώ η Εφές αν κι έχασε αρκετά με τις αποχωρήσεις των
Ερτέλ, Χάνεϊκατ, Τσεντί Οσμάν. Στ' άλλα ματς η ΤΣΣΚΑ όντας πανίσχυρη και φέτος,
υποδέχεται την Αρμανι Μιλανο, η Μπάμπεργκ φιλοξενεί τη Μακάμπι στη Γερμανια και η
πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, πάει στην έδρα της κατόχου του Γιούροκαπ,
Ουνικάχα. Ένα "άτυπο" Supercup στην πρώτη αγωνιστική!

Η σεζόν αναμένεται και φέτος απρόβλεπτη! Η πρεμιέρα μας επιφυλάσσει μερικά σπουδαία
ματς κι όλοι οι φίλοι του μπάσκετ είναι "στην πρίζα" ενόψει των αγώνων. We feel Devotion!
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