Ντέρμπι σε Serie A και Γαλλία την Παρασκευή
Δυναμικά ξεκινά ακόμη μια αγωνιστική στα πρωταθλήματα της Ευρώπης σήμερα
Παρασκευή, αφού το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέχρι και ντέρμπι. Τα φώτα πέφτουν
στο Καμπιονάτο με το Γιουβέντους – Ίντερ, ενώ ενδιαφέρον υπάρχουν σαφώς και σε
πολλά παιχνίδια ακόμη στις εκτιμησεις στοιχημα Παρασκευής
Ακόμη μια επίδειξη δύναμης για Γιουβέντους
Το παραμικρό δικαίωμα δεν δίνει στην Ιταλία η Γιουβέντους, αρκεί κανείς να
ανατρέξει στην βαθμολογία του πρωταθλήματος. Όλο κι όλο μια απώλεια στις 14
πρώτες αγωνιστικές (13-1-0) και όπως είναι λογικό οδηγεί εύκολα την κούρσα της
βαθμολογίας. Το κερασάκι στην… τούρτα για τη «γηραιά κυρία» θα μπει σε
περίπτωση νίκης στο ντέρμπι σήμερα απέναντι στην Ίντερ, που θα επιβεβαιώσει αν
μη τι άλλο την κυριαρχία της. Σαφώς και το ματς δεν είναι τόσο εύκολο σύμφωνα με
τις αποδόσεις που βλέπουμε, αλλά και πάλι η έκβαση της αναμέτρησης εξαρτάται
ξεκάθαρα από τις διαθέσεις των γηπεδούχων. Ο άσος στο 1.60 στις εταιριες
στοιχηματων νομιμες.
Γειτονικό ντέρμπι για Μονακό και Νις
Πάντα είναι ιδιαίτερα είναι τα παιχνίδια ανάμεσα στη Μονακό και τη Νις, αφού
υπάρχει αρκετή αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Βέβαια, η ομάδα του Ανρί
είναι από τις πλέον απογοητεύσεις της σεζόν φέτος, αλλά τελευταία δείχνει σημάδια
ανάκαμψης. Πιο ψηλά βαθμολογικά η Νις, αλλά σήμερα έχει ένα πραγματικά
δύσκολο έργο στο Πριγκιπάτο. Αρκετά ποιοτικές οι δύο ομάδες μεσοεπιθετικά και
λογικά θα έχουμε τέρματα εκατέρωθεν. Επιλογή αποτελεί το Goal/Goal στο 1,73 στις
εταιριες στοιχηματων νομιμες, ενώ σε σημείο το παιχνίδι μπορεί να πάει είτε από την
Ευκαιρία νίκης για Βέρντερ με Φορτούνα
Μια από τις πιο ντεφορμέ ομάδες της Μπουντεσλίγκα είναι η Βέρντερ Βρέμης, που
έχει μόλις έναν πόντο στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές. Δεν θέλει να χάσει
περαιτέρω έδαφος στον πίνακα της βαθμολογίας και σήμερα της δίνεται η ευκαιρία
να γευτεί την χαρά της νίκης, παίζοντας εντός έδρας με αντίπαλο τη νεοφώτιστη
Φορτούνα Ντίσελντορφ. Σε διαφορετική περίπτωση ο προβληματισμός θα
μεγαλώσει, οπότε θέλει πολύ να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο. Η έδρα μπορεί να
κάνει την διαφορά στο ζευγάρι, ώστε να περάσει ο άσος στο 1,65 στις εταιριες
στοιχηματων νομιμες.
εκτιμησεις στοιχημα Γιουβέντους – Ίντερ άσος σε απόδοση 1,60
εκτιμησεις στοιχημα Μονακό – Νις goal/goal σε απόδοση 1,73
εκτιμησεις στοιχημα Βέρντερ Βρέμης – Φορτούνα Ντίσελντορφ άσος σε απόδοση
1,65

