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Επιστροφή του Τσάμπιονς Λιγκ στις μεσοβδόμαδες συνήθειές μας από την Τρίτη.
Πολλά τα σημαντικά παιχνίδια της ημέρας, με αυτά σε Μαδρίτη και Μάντσεστερ να
ξεχωρίζουν.

Επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει την Τρίτη. Μετά από μια μίνι-διακοπή 20 ημερών, η
κορυφαία ευρωπαϊκή, διασυλλογική διοργάνωση επιστρέφει και για την πρώτη μέρα, θα
έχουμε παιχνίδια των ομίλων 5 έως 8. Δυο σπουδαία παιχνίδια υπάρχουν στο πρόγραμμα,
ενώ ακόμα 3-4 ματς είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ οριακά!

Είδες τα νέα για τις νέες Μόνιμες Άδειες Στοιχήματος ;

Τσάμπιονς Λιγκ λοιπόν κι αρχίζουμε την περιήγησή μας με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι.
Στη Μαδρίτη και το "Σαντιάγκο Μπερναμπέου", η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Τότεναμ.
Μια Τότεναμ που είναι σε καταπληκτική κατάσταση κι έναν Χάρι Κέιν που δεν μπορεί να
σταματήσει να σκοράρει. Ήδη το ματς "συνοδεύεται" από δημοσιεύματα που αναφέρουν
πως η Ρεάλ θα κινηθεί το καλοκαίρι για τον Άγγλο στράικερ. Η "Βασίλισσα" δεν είναι πολύ
καλά ως τώρα, αλλά στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει ήδη 6 βαθμούς (όσους και η Τότεναμ) και
θέλει να πάρει προβάδισμα για την πρωτιά (που πήρε ήδη με το διπλό στο "Βεστφάλεν").

Το άλλο σπουδαίο ματς είναι το Σίτι - Νάπολι. Δυο φύσει επιθετικές ομάδες που έρχονται
από σπουδαία αποτελέσματα. Η Σίτι διέλυσε με 7-2 την Στόουκ παίζοντας σπουδαίο
ποδόσφαιρο, ενώ η Νάπολι πήρε διπλό στην έδρα της Ρόμα και σε συνδυασμό με την ήττα
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της Γιουβέντους είναι μόνη πρώτη στην Ιταλία! Στο Τσάμπιονς Λιγκ, οι "παρτενοπέι" έχουν
μείνει λίγο πίσω και χρειάζονται αποτέλεσμα στο "Έτιχαντ" για να πάρουν την πρώτη θέση.
Η Σίτι δείχνει να μην αστειεύεται αυτή την περίοδο κι αν μη τι άλλο, υπάρχουν
προϋποθέσεις, για πολλά, πάρα πολλά γκολ!

Εκτός από αυτά τα δυο ντέρμπι όμως, έχουμε κι ακόμα μερικά σπουδαία και -κυρίωςοριακά παιχνίδια. Όπως το Λειψία - Πόρτο. Από σπουδαίο διπλό έρχονται οι "ταύροι', που
στο Τσάμπιονς Λιγκ όμως δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Η Πόρτο είναι πρώτη στο
πρωτάθλημα (οριακά μπροστά από την Σπόρτινγκ), ενώ με το διπλό στο Μόντε Κάρλο, έχει
ανέβει στην δεύτερη θέση στον όμιλο! Πολύ σημαντικό το ματς αυτό.

Εξίσου σημαντικό, είναι και το άλλο ματς του 7ου ομίλου μεταξύ της Μονακό και της
Μπεσίκτας. Ακριβώς αντίθετη η κατάσταση στις δυο ομάδες. Η Μονακό έχει αρχίσει πολύ
μέτρια τη σεζόν. Ειδικά μετά το 0-3 από την Πόρτο χρειάζεται σίγουρα νίκη τώρα για να
έχει ελπίδες πρόκρισης. Η Μπεσίκτας με δυο νίκες σε ισάριθμα ματς, της αρκεί να μη χάσει
στο "Λουί ΙΙ" για να είναι πρώτη στο τέλος της βραδιάς (και του πρώτου γύρου).

Δυνατό ματς είναι και το Σπάρτακ Μόσχας - Σεβίλλη. Ανώτεροι σαφώς οι Σεβιγιάνοι που
όμως πρέπει να κερδίσουν σε δύσκολες συνθήκες κι απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ
μαχητική όπως δείχνει. Η Σπάρτακ πρέπει να "ρεφάρει" και το Χ με τη Μάριμπορ, οπότε
είναι μια καλή ευκαιρία τώρα.

Οριακό παιχνίδι έχουμε στο Ρότερνταμ. Εκεί που η Φέγενορντ υποδέχεται τη Σαχτάρ.
Χρειάζονται νίκη οι Ολλανδοί για να επανέλθουν εντός σεναρίων πρόκρισης ή για να είναι
σε καλή θέση για το εισιτήριο του Γιουρόπα Λιγκ. Οι Ουκρανοί είναι έμπειρη ομάδα και
καλείται να διαχειριστεί καταστάσεις που της είναι γνώριμες. Περισσότερο γνώριμες, απ'
ότι στους παίκτες του Φαν Μπρόκχορστ.

Τέλος, στ' άλλα δυο ματς της ημέρας, η Ντόρτμουντ στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ και η
Λίβερπουλ στη Σλοβενία με τη Μάριμπορ είναι τα ξεκάθαρα φαβορί των αναμετρήσεων και
μόνο ως έκπλήξη θ' αντιμετωπίσουμε μια πιθανή απώλεια βαθμών.
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