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Ημέρα Ευρωλίγκας η Τρίτη με παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ κι ακόμα τρεις
αναμετρήσεις. Στο ποδόσφαιρο η εμβόλιμη αγωνιστική στη Γαλλία, κεντρίζει το
ενδιαφέρον.

Μπασκετική εβδομάδα μας περιμένει και αρχίζοντας από την Τρίτη μπαίνουμε σε ρυθμούς.
Ο Ολυμπιακός έχει αγώνα στο ΣΕΦ με τη Μακάμπι, ενώ συνολικά τέσσερα ματς θα γίνουν
για την ημέρα αυτή. Και ποδόσφαιρο έχουμε με εμβόλιμη αγωνιστική στη Γαλλία και
κύπελλο στην Αγγλία.

Για δες τις εξελίξεις στο Νόμιμο Στοίχημα στην Ελλάδα!

Ο Ολυμπιακός έχει αγώνα στο ΣΕΦ. Υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και το κύριο μέλημα
των "ερυθρόλευκων" είναι να ξεπεράσουν τη βαριά ήττα από την Μπασκόνια. Μια ήττα που
τους έφερε στο προσκήνιο, γκρίνιες και προβληματισμούς. Για το ρόστερ, για τους
Αμερικάνους, για το Σφαιρόπουλο και το Σπανούλη. Βέβαια ο Ολυμπιακός τα τελευταία
χρόνια "τρέφεται" μέσα από αυτές τις καταστάσεις και βγαίνει δυνατότερος. Η Μακάμπι
κέρδισε δύσκολα την Μπάμπεργκ και παραμένει εντός οχτάδας. Αυτός είναι και ο στόχος
της ομάδας του Σπάχια, οπότε το να κερδίσει μέσα στο ΣΕΦ μόνο ως μπόνους μπορεί να το
δει.

Τι έχουμε στα υπόλοιπα; Έχουμε έναν ισπανικό εμφύλιο. Η Βαλένθια υποδέχεται την
Μπαρτσελόνα. Είναι ανεβασμένες και οι δυο τελευταία, αλλά προέρχονται από ήττες. Η
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Βαλένθια στην έδρα της από τη Φενέρμπαχτσε και η Μπαρτσελόνα από τον Παναθηναϊκό
στο ΟΑΚΑ. Τώρα καλούνται να αποδείξουν τι θέλουν να κάνουν τη φετινή σεζόν. Και οι δυο
είναι αουτσάιντερ για την οχτάδα (στη Βαλένθια το παίρνουν απόφαση σιγά-σιγά πως θα
μείνουν έξω).

Στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Κίμκι. Έκανε μια πολύ κακή ήττα η Κίμκι
του Μπαρτζώκα απέναντι στη Ρεάλ και πλέον θα πρέπει να παλέψει σκληρά έστω και για
την ογδοη θέση. Ο Αστέρας, ο νεανικός Αστέρα, τα καταφέρνει αρκετά καλά δεδομένων
των συνθηκών. Με νίκη μπαίνουν γερά στο κόλπο της post-season και οι Σέρβοι.

Στη Γερμανία, παίζουν δυο αρκετά "όμοιες" ομάδες που όμως έχουν τελείως διαφορετικά
αποτελέσματα ως τώρα. Η Μπάμπεργκ έκανε ακόμα μια κλασική "α λα Μπάμπεργκ" ήττα
στο Τελ Αβίβ. Έχασε στο τέλος, ενώ κέρδιζε σχεδόν όλη την τέταρτη περίοδο. Έχει μείνει
πάντως αρκετά πίσω, η ομάδα του Τρινκιέρι. Η Ζαλγκίρις κέρδισε την Ουνικάχα. Δύσκολα,
αλλά κέρδισε. Οι Λιθουανοί παραμένουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, αλλά δεν
είναι μαθημένοι να βγάζουν τόσο δύσκολο πρόγραμμα, οπότε κάθε ματς είναι σημαντικό.

Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα έχουμε εμβόλιμη αγωνιστική στο Γαλλικό πρωτάθλημα. Τρια
ματς. Το σημαντικότερο όλων γίνεται στο Πριγκηπάτο. Η Μονακό υποδέχεται τη Νις.
Ξαναέπαιξαν πριν λίγες μέρες οι δυο ομάδες για το κύπελλο με τους Μονεγάσκους να
παίρνουν την πρόκριση. Παραδοσιακό ντέρμπι της Νότιας Γαλλίας με τους οπαδούς των
δυο ομάδων να διατηρούν "άσβεστο μίσος" ο ένας για τον άλλον. Όπως και να 'χει θα είναι
πολύ ενδιαφέρον ματς.

Νωρίτερα, η ανεβασμένη Μαρσέιγ φιλοξενεί το Στρασβούργο. Ο Ρούντι Γκαρσιά είναι
απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες του τελευταία και η Μαρσέιγ είναι στην
τετράδα και με διαφορά από την πέμπτη θέση. Το Στρασβούργο έδειξε επηρεασμένο από
την διακοπή και δεν ήταν καθόλου καλά με την Γκινγκάμπ. Πρέπει ν' ανασυνταχτεί καθώς ο
κύριος στόχος παραμένει η παραμονή στην κατηγορία.

Την ίδια ώρα, η Μπορντό φιλοξενεί την Καέν. Έκανε σπουδαία νίκη η ομάδα του Γκουρβενέκ
στην έδρα της Τρουά και ο ίδιος πήρε λίγους πόντους για την παραμονή του στην ομάδα. Η
Καέν προβλημάτισε λίγο με την ήττα της από τη Λιλ, αλλά ο Γκαράντ δήλωσε πως ήταν
απλά μια κακή παρένθεση.
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Στην Αγγλία, έχουμε αγώνες για το κύπελλο. Μόλις δυο ομάδες της πρώτης κατηγορίας
παίζουν. Η Γουέστ Χαμ που δείχνει να υπολογίζει φέτος τα κύπελλα, υποδέχεται την
Σριούσμπερι, ενώ η Λέστερ φιλοξενεί τη Φλιτγουντ. Στα υπόλοιπα ματς, η Μάνσφιλντ
παίζει με την Κάρντιφ, η Σέφιλντ Γουένζντεϊ παίζει με την Καρλάιλ, ενώ η Ρέντινγκ
υποδέχεται την Στίβενέιτζ.
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