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Zapowiedź weekendu na boiskach
Ekstraklasy!
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Przerwa na kadrę dobiegła końca, ale mam dobrą wiadomość dla fanów piłki nożnej, a także
zakładów bukmacherskich – już w najbliższy weekend wracamy na boiska Ekstraklasy. W
najwyższej klasie rozgrywkowej nie będzie nudy, ponieważ Legia Warszawa zmierzy się z
Lechem Poznań, a Śląsk Wrocław podejmie Raków Częstochowa. Gdzie można znaleźć
ofertę zakładów sportowych? Zapraszam do artykułu!

Legia Warszawa vs Lech Poznań – zakłady bukmacherskie
Legia Warszawa notuje jeden z najgorszych początków sezonu na boiskach Ekstraklasy od wielu lat. Podopieczni
Czesława Michniewicza mają zaledwie 9 wywalczonych punktów po ośmiu rozegranych rywalizacjach. Pomimo
dwóch spotkań zaległych Wojskowi aktualnie plasują się minimalnie ponad strefą spadkową. Legia w ostatniej kolejce
przegrała na wyjeździe z Lechią Gdańsk, ale kolejnym rywalem tej drużyny będzie Lech Poznań.
Lech Poznań to aktualny lider tabeli Ekstraklasy. Kolejorz od początku tego sezonu prezentuje się znakomicie,
dlatego też nic dziwnego, że wielu fanów tego zespołu, a także typerów zakładów bukmacherskich kieruje swoją
uwagę w stronę wygranej tego zespołu.
W ofercie legalnych zakładów bukmacherskich PZBuk faworytem jest Legia Warszawa, jednak głównie ze względu na
fakt, że zagra na swoim boisku. Wojskowi w ostatnich latach pokazywali, że mimo problemów potrafią radzić sobie w

bezpośrednich starciach domowych z Lechem Poznań. Czy podobnie będzie tym razem?
Analitycy zakładów bukmacherskich proponują również bardzo ciekawy kurs na bramkę obu stron w tej rywalizacji, a
trzeba przyznać, że Lech doskonale wygląda w ofensywie, natomiast Legia ma gigantyczne problemy w obronie. Nie
spodziewam się tutaj nudnego klasyku na 0:0, a raczej wymiany ciosów, co wpisuje się w przewidywania zakładów
bukmacherskich.

Śląsk Wrocław vs Raków Częstochowa – zakłady bukmacherskie
Kolejnym bardzo ciekawym widowiskiem w najbliższej kolejce powinno być starcie Śląska z Rakowem. Gospodarze w
ostatniej kolejce przegrali na wyjeździe z Lechem Poznań, natomiast goście pewnie pokonali Wartę
Poznań. Jak oba zespoły zaprezentują się po przerwie reprezentacyjnej?
Dwa tygodnie przerwy to zawsze ogromna ilość czasu, aby dopracować elementy, które nie zagrały w ostatnim
czasie. Trzeba również pamiętać, że Śląsk Wrocław to drużyna, która nie zwykła przegrywać na swoim boisku. W
Ekstraklasie ostatnią porażkę u siebie Wojskowi zanotowali 7 marca w starciu z Legią Warszawa. Co prawda Śląsk
przegrał na swoim boisku z Termalicą w Pucharze Polski, jednak trzeba brać poprawkę na rozgrywki.
Raków jest niepokonany we wszystkich rozgrywkach od czasu wyjazdowej porażki z Gent, dlatego też nic dziwnego,
że właśnie ta drużyna jest faworytem tego spotkania w opinii zakładów bukmacherskich. Muszę jednak przyznać, że
zakłady bukmacherskie spodziewają się tutaj wyrównanego widowiska, na co wskazują proponowane kursy
dostępne na www.pzbuk.pl.
Wzrosną stopy procentowe, a przez to raty kredytów – czytaj więcej!

Obstawianie zakładów bukmacherskich niesie ze sobą ryzyko uzależnienia. Pamiętaj, że nie może być sposobem na
życie. W Polsce korzystanie z usług nielegalnych bukmacherów jest zabronione, możesz grać wyłącznie u tych
operatorów, którzy posiadają zezwolenie Ministerstwa Finansów.
Cherry Online Polska Sp. z o.o. działający pod nazwą PZBuk: zezwolenie MF z dnia 28 czerwca 2018 r. nr
PS4.6831.26.2017.
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