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LC Perempat Final: Jadwal Pertama & Kedua Perempat Final
Liga Champions 2017/18

Helatan sepakbola liga champions eropa memasuki perempat final. Delapan tim melanjutkan
putaran perempat Final yang mulai diselenggarakan pada rabu pagi 04 Meret 2018 dan kamis 05
Maret 2018. Empat pertandingan berlangsung pada laga pertama dan beberapa pertandingannya
disiarkan secara langsung oleh tv Sctv dan Bein Sports.
Pertandingan pertama berlangsung pada rabu pagi 04 April 2018 pada jam 01.30 Wib yang
mempertemukan tim sepakbola Juventus berjumpa dengan juara bertahan liga champions musim
lalu yaitu tim Real Madrid yang diselenggarakan dari stadion Allianz Juventus. Pertandingan ini
seperti laga final liga champions musim lalu dimana saat itu, tim Juventus mengakui keunggulan
tim Real Madrid dengan skor 1-3 pada final yang membuat Real Madrid sukses mempertahankan
gelar juara liga champions eropa.
Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim untuk memulai putaran perempat final. Tim
Juventus yang sebagai tuan rumah pada pertandingan pertama bakal bertanding untuk
memperoleh keunggulan gol saat bertanding dimarkasnya. Sedangkan Real Madrid sebagai tim
tamu pada pertandingan ini bakal bertanding dengan agresifitas mumpuni untuk mencari gol
tandang. Pertandingan ini berlangsung pada rabu pagi 04 April 2018 pada jam 01.30 Wib disirakan
langsung tv Sctv.
Kemudian pada pertandingan perempat final lainnya pada waktu bersamaan juga berlangsung dari
stadion Ramon Sanchez Pizjuan antara tim sepakbola Sevilla yang berjumpa tim asal liga jerman
Bayer M yang disiarkan secara langsung tv Bein Sports 2. Sevilla lolos setelah menyingkirkan tim
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Manchester Utd dengan skor agregat 1-2 sedangkan tim Bayern Munchen melaju ke perempat
final setelah unggul agregat 8-1 dari tim Beksitas. Pertandingan ini tim Bayern bisa jadi bakal
memberikan kesulitan bagi tim Sevilla mengingat catatan statistik tim Bayern sejak penyisihan grup
bermain sangat impresif dan memiliki naluri tinggi mencetak gol per pertandingan.
Pada kamis pagi 05 April 2018 pada jam 01.30 Wib pertandingan sepakbola perempat final lainnya
juga bakal disiarkan secara langsung oleh tv sctv pertandingan dari stadion Camp Nou antara tim
sepakbola Barcelona jumpa dengan tim sepakbola liga italia yaitu Roma. Petandingan ini tim
Barcelona bakal cenderung diunggulkan lantaran bertanding di markasnya sendiri yang membuat
tim Roma mungkin cenderung menerapkan pola defensif dengan memainkan counter attack pada
laga tandangnya.
Kemudian secara bersamaan ditempat berbeda juga berlangsung pertandingan perempat final
lainnya dari stadion Anfield pada jam 01.30 Wib tv Bein Sports 1 antara dua tim liga epl yaitu tim
sepakbola Liverpool jumpa dengan tim sepakbola Manchester City. Tim sepakbola Liverpool
bertanding dimarkasnya bakal memberikan kejutan bagi tim Manchester City karena pada musim
ini di liga epl, Liverpool berhasil menggungguli tim Manchester City pada liga epl dengan skor 4-3
saat bertanding di stadion Anfield awal tahun 2018.
Sedangkan tim Manchester City yang pada musim ini bermain sangat impresif dan hampir pasti
juara liga epl 2017/18 datang ke stadion Anfield pada pertandingan pertama perempat final
memiliki misi mencetak gol tandangnya pada pertandingan ini buat bekal putaran kedua
perempatfinal liga champions 2017/18 saat diselenggarakan dari stadion Ethiad pada pertengahan
minggu mendatang.
Jadwal Perempat Final Pertama Liga Champions Eropa 2017/18
Rabu, 4 April 2018 pada jam 01.30 WIB
Sevilla - Bayern Munchen, Tv Bein Sports 2
Juventus - Real Madrid, tv Sctv
Kamis, 5 April 2018 pada jam 01.30 WIB
Barcelona - Roma, Tv Sctv
Liverpool - Manchester City, Tv Bein Sports 1.
Jadwal Perempat Final Kedua Liga Champions Eropa 2017/18
Rabu, 11 April 2018 pada jam 01.30 WIB
Roma - Barcelona, Tv Sctv
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Manchester City - Liverpool, Tv Bein Sports 1.

Kamis, 12 April 2018 pada jam 01.30 WIB
Bayern Muchen - Sevilla, Tv Bein Sports 2
Real Madrid - Juventus, tv Sctv
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