Zagłębie Lubin vs Śląsk Wrocław – zapowiedź
derbów Dolnego Śląska!
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Czy fani z Dolnego Śląska mogli wyobrazić sobie lepszy początek Ekstraklasy niż starcie
derbowe? Raczej nie! Już w 1. kolejce dojdzie do rywalizacji pomiędzy Zagłębiem Lubin i
Śląskiem Wrocław. Kto wyjdzie obronną ręką z tej potyczki? Jak przebieg tego meczu
prognozują zakłady bukmacherskie?

Derby nadchodzą!
Transfery, transfery i jeszcze raz transfery. Takie założenie przed nowym sezonem mają włodarze
Zagłębia Lubin. Widać, że w klubie mocno przejęta się sytuacją, do jakiej doszło w poprzedniej
kampanii. Zagłębie to jedna z drużyn, która dysponuje naprawdę solidnym budżetem, a mimo tego w
ostatnich latach wyraźnie rozczarowuje swoich sympatyków. W ostatnim sezonie doszło nawet do
tego, że Piotr Stokowiec musiał zostać zatrudniony, aby utrzymać tę drużynę w Ekstraklasie. Teraz
celem ekipy Miedziowych będzie walka o europejskie puchary. Trzeba przyznać, że pod
względem kadrowym ta drużyna jest w stanie dokonać tej sztuki. Mimo wszystko w ostatnich latach
wielokrotnie byliśmy świadkami takiej sytuacji, a ostatecznie Zagłębie Lubin finiszowało gdzieś w
dolnych rejonach.

Śląsk Wrocław w poprzedniej kampanii również nie zachwycił. Wystarczy przypomnieć, że wojskowi
rok wcześniej awansowali do eliminacji europejskich pucharów, a ostatni sezon zakończyli, walcząc o
utrzymanie. Taki wynik we Wrocławiu był nie do przyjęcia, dlatego też zdecydowano się na zmianę
trenera.
Ostatnie mecze bezpośrednie pomiędzy tymi drużynami wyraźnie przemawiają na korzyść
Zagłębia Lubin. Jest to drużyna, która od 2011 roku przegrała przed własną publicznością
tylko raz ze Śląskiem Wrocław. Mowa tutaj o rywalizacji z poprzedniego sezonu, w której
wrocławianie zwyciężyli 1:3. Ogólnie jednak statystyki są lepsze dla gospodarzy. Zagłębie wygrało 5
z ostatnich 6 rywalizacji na swoim stadionie z tym rywalem. Zakłady bukmacherskie wzięły to pod
uwagę.

Zakłady bukmacherskie
Kto jest faworytem tego spotkania w opinii zakładów bukmacherskich? Analitycy wskazują, że
większe szanse na zwycięstwo ma tutaj ekipa gospodarzy. Kluczowym czynnikiem jest jednak miejsce,
w którym zostanie rozegrana ta rywalizacja i dlatego też to właśnie Zagłębie Lubin jest faworytem
tego spotkania.
Śląsk Wrocław w każdym meczu sparingowym stracił przynajmniej jednego gola. Oprócz tego w 5 z 6
rozegranych rywalizacji przez tę drużynę padł wynik btts. Zagłębie Lubin może się pochwalić
podobnymi statystykami, ponieważ w każdej rywalizacji zdobyło przynajmniej jedną bramkę. Oprócz
tego 3 z 5 meczów kontrolnych tej drużyny to wyniki btts. Patrząc również na statystyki ostatnich
meczów bezpośrednich pomiędzy tymi drużynami w Lubinie, wydaje mi się, że zakład bukmacherski
online na „obie drużyny strzelą gola” jest tutaj dobrym wyborem. Kurs tego zdarzenia możesz sobie
sprawdzić na takiej stronie jak PZBuk.
Sprawdź najnowsze informacje sportowe!

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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