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Παιχνίδια κυπέλλου στο πρόγραμμα της Τρίτης. Τυπική διαδικασία τα ματς στην
Ελλάδα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε Ισπανία, Γαλλία.

Η Τρίτη μας θα γεμίσει με παιχνίδια κυπέλλων ως φαίνεται, αφού έχουμε αγώνες σε
αρκετές χώρες για τους συγκεκριμένους θεσμούς. Επίσης, έχουμε παιχνιδια για το
πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Για δες μια μεγάλη ποικιλία από Δωρεάν Προγνωστικά Ποδοσφαίρου !

Αρχίζουμε από την Ελλάδα. Νοκ άουτ κυπέλλου. Τρεις αγώνες για τη φάση των "16". Και οι
τρεις είναι ουσιαστικά "τυπική διαδικασία" αφού στα πρώτα ματς τα φαβορί έκαναν βήμα
πρόκρισης. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ υποδέχονται Τρίκαλα και Παναιτωλικό αντίστοιχα. Χωρίς
κανένα ενδιαφέρον, όπως είπαμε με τους δυο "δικεφάλους" να έχουν πάρει την πρόκριση
από τα πρώτα ματς. Στο άλλο παιχνίδι, ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Πανιώνιο. Με 2-0 κέρδισαν
οι Νεοσμυρνιώτες στο πρώτο ματς, όμως τώρα έχουν απουσίες να διαχειριστούν. Θα
καταφέρει ο "Όμιλος" να κάνει την υπέρβαση;

Στο Ισπανικό Κόπα Ντελ Ρέι έχουμε δυο ματς. Το πιο ενδιαφέρον είναι το Βαλένθια - Λας
Πάλμας. Οι "νυχτερίδες" δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, ενώ η Λας Πάλμας με τον
Πάκο Χέμες στο τιμόνι προσπαθούν να ορθοποδήσουν. Φαβορί η Βαλένθια φυσικά, με το 1-1
του πρώτου αγώνα να μην καθορίζει σχεδόν τίποτα. Στο άλλο ματς η Ατλέτικο Μαδρίτης θα
κάνει ακόμα μια "προπόνηση" με τη Λέιδα. Το πρώτο ματς έληξε 4-0 και τώρα ο Σιμεόνε θα
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κάνει ροτέισον.

Στην Αγγλία έχουμε ένα ματς για το Λιγκ Καπ. Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την
Μπρίστολ Σίτι. Η Μπρίστολ πρώτα απέκλεισε τη Γιουνάιτεντ και τώρα καλείται να παίξει
με την άλλη ομάδα της πόλης. Η Σίτι είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη
στιγμή κι αυτό από μόνο του είναι ικανό να σταματήσει οποιαδήποτε κουβέντα πρόκρισης.
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα κάνει ροτέισον και θα δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν έχουν παίξει
πολύ.

Στη Γαλλία, έχουμε ένα ματς για το Λιγκ Καπ. Ένα ματς, αλλά τι ματς. Νις εναντίον
Μονακό. Το μεγάλο ντέρμπι στη Νότια Γαλλία που κάθε φορά προμηνύει μετακινήσεις
οπαδών και "συναγερμό" στις αστυνομικές αρχές. Η Νις έχει μείνει με το Λιγκ Καπ, αφού
όλες οι άλλες εγχώριες διοργανώσεις έχουν ουσιαστικά τελειώσει. Η Μονακό δείχνει
βελτιωμένη στα τελευταία παιχνίδια και θέλει να πάρει ένα τίτλο για να "χρυσώσει" το χάπι
της φετινής χρονιάς.

Τέλος, όπως είπαμε έχουμε αγώνες για δυο πρωταθλήματα. Πορτογαλία και Σκωτία. Στην
Πορτογαλία θα γίνουν δυο παιχνίδια για την 17η αγωνιστική. Η Τοντέλα φιλοξενεί την
Σετούμπαλ και η Μπελενένσες παίζει με την Μποαβίστα.
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