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Η «Κυρία» στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική νίκησε τη Δόξα εκτός έδρας με 2-0. 
Οι αλλαγές του Ρόνι Λέβι έδωσαν τις λύσεις με τους Ολιβέιρα και Καμπρέρα να πετυχαίνουν τα δύο τέρματα. 

Η επικράτηση αυτή την έφερε ξανά στην 6η θέση της βαθμολογίας με 32 βαθμούς. 
Αντίθετα, η ομάδα της Δόξας έμεινε στους 11 βαθμούς.
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