Ίδιοι ρυθμοί, σημαντικότερα παιχνίδια!
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2018 09:07 -

Σε ρυθμούς κυπέλλου και η Τετάρτη. Κερασάκι στην τούρτα, το λονδρέζικο ντέρμπι
Τσέλσι - Άρσεναλ, ενώ ωραία ματς θα γίνουν σε Ισπανία, Γαλλία αλλά και Ελλάδα!

Οι ρυθμοί της εβδομάδας είναι ρυθμοί κυπέλλου και η Τετάρτη δεν πρόκειται να φανεί
διαφορετική. Ντερμπάρα στην Αγγλία, ορισμένοι ενδιαφέροντες επαναληπτικοί σε Ελλάδα,
Ισπανία και Γαλλία. Ένα παιχνίδι θα γίνει για το Κυπριακό πρωτάθλημα επίσης.

Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις όλες τις Νόμιμες Εταιρείες Στοιχήματος ;

Ας αρχίσουμε, όχι με τα ελληνικά δρώμενα, αλλά με το κορυφαίο ματς της ημέρας. Στο
Αγγλικό Λιγκ Καπ, η Τσέλσι υποδέχεται την Άρσεναλ. Κλασικό, λονδρέζικο ντέρμπι με
έπαθλο μια θέση στον τελικό. Τα παιχνίδια είναι διπλά και θα υπάρξει επαναληπτικός στο
"Εμιρέιτς" (στις 24/01), αλλά σε τέτοια "κλειστά" ζευγάρια τα λάθη δε συγχωρούνται.
Θέληση για ροτέισον ίσως να υπάρχει και στους δυο, αλλά η πρόσφατη κακή εικόνα της
Τσέλσι με τη Νόριτς για το κύπελλο και η γενικά μέτρια εικόνα της Άρσεναλ από την αρχή
της σεζόν, πιθανότατα θα οδηγήσουν τους Κόντε και Βενγκέρ στο να κατεβάσουν ότι
καλύτερο διαθέτουν.

Στο Κύπελλο Ελλάδας έχουμε, τέσσερα παιχνίδια. Το βασικό ενδιαφέρον θα κινηθεί σε δυο
παιχνίδια. Στο ΠΑΣ Γιάννινα - Λεβαδειακός, καθώς είναι το πιο "ανοιχτό" ματς μετά το 1-0
των Βοιωτών στο πρώτο ματς και στο Παναθηναϊκός - Λαμία. Οι "πράσινοι" διασύρθηκαν με
4-1 στο πρώτο ματς στην Στεροελλαδίτικη πρωτεύουσα και θα προσπαθήσουν να κάνουν το
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"θαύμα" της ανατροπής. Η Λαμία είναι "σφιχτή" ομάδα και δε θα χαριστεί σίγουρα. Τ' άλλα
δυο ματς έχουν μάλλον διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο "Γ.
Καραϊσκάκης" τον Πλατανιά με τον Όσκαρ Γκαρσία μάλλον να βλέπει από την κερκίδα τη
νέα του ομάδα. Στο πρώτο ματς οι "ερυθρόλευκοι" κέρδισαν με 0-2 στην Κρήτη. Στο άλλο
ματς, η Ξάνθη υποδέχεται τη Λάρισα. Η ΑΕΛ κέρδισε με 3-0 το πρώτο ματς και χρειάζεται
μια τεράστια ανατροπή από τους "ακρίτες" για να περάσουν στον επόμενο γύρο. Με την
παρούσα κατάσταση των δυο ομάδων, δε θα λέγαμε πως είναι εφικτό πάντως.

Στην Ισπανία, έχουμε τρία ματς για το Κόπα Ντελ Ρέι. Το πιο ενδιαφέρον είναι το
Βιγιαρεάλ - Λεγανιές. Ομάδες της Πριμέρα και στο πρώτο ματς, η Λεγανιές κέρδισε με 1-0.
Φαβορί του ζευγαριού παραμένει η Βιγιαρεάλ, καθώς διαθέτει μια πολύ ποιοτική ομάδα και
μια δυνατή έδρα, αλλά το σκορ του πρώτου αγώνα, δίνει πιθανότητες και μάλιστα σοβαρές
στο σύνολο του Δημήτρη Σιόβα. Τ' άλλα δυο ματς μάλλον έχουν κριθεί. Η Ρεάλ Μαδρίτης
υποδέχεται τη Νουμάνθια, την οποία κέρδισε με 0-3, ενώ η Αλαβές έχοντας ως
παρακαταθήκη το 1-3, υποδέχεται τη Φορμεντέρα.

Στη Γαλλία, έχουμε τρια ματς για το Λιγκ Καπ. Δυο πολύ αμφίρροπα και ενδιαφέροντα
ματς κι ένα ακόμα με ...την Παρί. Οι Παριζιάνοι πάνε στην έδρα της Αμιέν με σκοπό να
προχωρήσουν στην διοργάνωση. Δεν είναι πρωταρχικός στόχος της ομάδας του Έμερι,
αλλά το βάθος του ρόστερ είναι τέτοιο που επιτρέπει να είναι ανταγωνιστική ακόμα και με
έντεκα αλλαγές! Σε άλλο ματς, η Ρεν υποδέχεται την Τουλούζ. Η Ρεν είναι καλή φέτος,
αλλά προέρχεται από το ντροπιαστικό 1-6 με την Παρί και ψάχνει εξιλέωση. Η Τουλούζ
πάντα κοιτάει τα κύπελλα και ο Ντυπρά θέλει να "σιγουρέψει" τη θέση του. Στο άλλο ματς η
Ανζέ παίζει με τη Μονπελιέ. Φοβερή φέτος η Μονπελιέ, ενώ η Ανζέ με τον Μουλέν πάντα
υπολογίζει τέτοιους θεσμούς. Πέρσι άλλωστε έφτασε ως τον τελικό του κυπέλλου.

Τέλος, στην Κύπρο έχουμε ένα ματς πρωταθλήματος. Η Πάφος υποδέχεται τον Απόλλων
Λεμεσού. Ο Απόλλων έχει μείνει στο -4 από την κορυφή, αλλά με τρια ματς λιγότερα από
τους πρωτοπόρους Ανόρθωση και ΑΕΚ Λάρνακας είναι από τα πλέον σοβαρά φαβορί για
την κατάκτηση του τίτλου. Η Πάφος είναι σίγουρα μια από τις καλές ομάδες της
κατηγορίας, αλλά οι Απολλωνιστές στην καλή τους μέρα είναι το φαβορί.
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