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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΘΕΣΑΜΕ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΣΤΟΝ 8Ο ΟΜΙΛΟ, ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΜΕ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ) ΚΑΙ ΕΣΘΟΝΙΑ (ΕΝΤΟΣ). Η
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. ΑΠΟΨΕ (19:00-ΓΣΠ)

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟΧΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ, ΑΦΟΥ ΜΕ
ΝΙΚΗ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΟ +3 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΘΕΣΑΜΕ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΣΤΟΝ 8Ο ΟΜΙΛΟ, ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΜΕ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ) ΚΑΙ ΕΣΘΟΝΙΑ (ΕΝΤΟΣ). Η
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. ΑΠΟΨΕ (19:00-ΓΣΠ)

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟΧΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ, ΑΦΟΥ ΜΕ
ΝΙΚΗ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΟ +3 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ.

ΣΕΛΙΔΑ » 38

ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΘΕΣΑΜΕ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΣΤΟΝ 8Ο ΟΜΙΛΟ, ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΜΕ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ) ΚΑΙ ΕΣΘΟΝΙΑ (ΕΝΤΟΣ). Η
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. ΑΠΟΨΕ (19:00-ΓΣΠ)

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟΧΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ, ΑΦΟΥ ΜΕ
ΝΙΚΗ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΟ +3 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ.

ΣΕΛΙΔΑ » 38

ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΘΕΣΑΜΕ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΣΤΟΝ 8Ο ΟΜΙΛΟ, ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΜΕ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ (ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ) ΚΑΙ ΕΣΘΟΝΙΑ (ΕΝΤΟΣ). Η
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. ΑΠΟΨΕ (19:00-ΓΣΠ)

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟΧΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ, ΑΦΟΥ ΜΕ
ΝΙΚΗ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΟ +3 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ.

ΣΕΛΙΔΑ » 38

ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ. ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ Η ΕΘΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΨΕ (21:45) ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΟΥ 2018. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ.

ΣΕΛΙΔΑ » 39

ΨΑΧΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
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