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Dodatkowe pieniądze dla I-ligowców! Rozgrywki
trochę zmienią nazwę!

Kluby I ligi mogą świętować. Dostaną dodatkowe pieniądze. Zaplecze Lotto Ekstraklasy będzie miało bowiem

sponsora tytularnego.

Od rundy wiosennej, która startuje w pierwszy weekend marca, I liga będzie nosiała nazwę NICE I LIGA. Według

"Przeglądu Sportowego" umowa w sprawie sponsorowania rozgrywek zostanie podpisana w poniedziałek.

Producent m.in. bram garażowych ma wyłożyć około dwóch milionów złotych rocznie za obecność w nazwie

rozgrywek.

To jednak wcale nie jest koniec. Partnerami rozgrywek I ligi zostaną bukmacherskie Fortuna oraz producent

napojów, firma Oshee.
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Dodatkowe pieniądze dla I-ligowców!
Rozgrywki trochę zmienią nazwę!

Piłkarze Juventusu utknęli w
Portugalii po meczu Ligi Mistrzów

Jest kara za bokserski cios w meczu
Legii z Ruchem!

To koniec jego przygody z
Arsenalem? W tym sezonie nie
pojawi się już na boisku

  Dodatkowe pieniądze dla I-ligowców! Rozgrywki
trochę zmienią nazwę!

  Piłkarze Juventusu utknęli w Portugalii po meczu Ligi
Mistrzów

  Jest kara za bokserski cios w meczu Legii z
Ruchem!

  To koniec jego przygody z Arsenalem? W tym
sezonie nie pojawi się już na boisku

  Legenda odejdzie z Borussii? Pojawiają się ciekawe
informacje

  Wróciłby i nie byłoby problemu, ale w Barcelonie
chyba nie bardzo chcieli...

  Prawy obrońca do FC Barcelona? Tym razem Anglik
na tapecie...

  Teodorczyk nie odrobi dystansu do Dżeko? Polak
jest kontuzjowany!

  Jest kolejny kandydat do zastąpienia Luisa Enrique!
Jego zespół gra efektownie i ofensywie

  A jednak odchodzi z Wisły. Nie chciał do
Kazachstanu. Zagra w Rosji
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Z OSTATNIEJ CHWILI

 

20. KOLEJKA

Lille 1 : 1 AS Saint-Étienne

Toulouse 0 : 1 Nantes

AS Nancy 1 : 0 Bastia

Montpellier 1 : 1 Dijon FCO

Lorient 3 : 1 EAG

Angers 1 : 1 Bordeaux

Rennes 0 : 1 PSG

Nice 0 : 0 FC Metz

Caen 3 : 2 OL

OM 1 : 4 Monaco
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Legenda odejdzie z Borussii?
Pojawiają się ciekawe informacje

Wróciłby i nie byłoby problemu, ale w
Barcelonie chyba nie bardzo chcieli...

1. Monaco 49

2. Nice 49

3. PSG 46

4. OL 37

5. AS Saint-Étienne 33

6. OM 33

7. Bordeaux 32

8. EAG 31

9. Rennes 30

10. Nantes 26

ANKIETA

Na którym etapie Legia Warszawa zakończy wiosną udział
w Lidze Europy?

 Na 1/16 finału

 Na 1/8 finału

 Na ćwierćfinale

 Na półfinale

 Legia zagra w finale

 Legia wygra Ligę Europy!

 Nie mam zdania

ZAGŁOSUJ

pełna tabela  
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