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Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχε κάποιες μεγάλες σε έκταση νίκες για τους Έλληνες
προπονητές, καθώς Δημήτρης Ιτούδης και Τζώρτζης Δικαιουλάκος είδαν τις ομάδες τους να
κάνουν περίπατο. Σημαντική νίκη και για τον Φώτη Κατσικάρη. Δεν τα κατάφεραν αυτήν την
εβδομάδα Μπαρτζώκας και Κουκουλεκίδης.

Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στην Όρντουσπορ, καθώς μετά από κάποια άτυχα
αποτελέσματα στο γυναικείο πρωτάθλημα της Τουρκίας, η ομάδα του
Τζ
ώρτζη Δικαιουλάκου
βρήκε και πάλι τον καλό της εαυτό επικρατώντας εκτός έδρας με
100-77
. Η Φενέρ διεύρυνε το ρεκόρ της σε 4-3 και βρίσκεται πλέον σε απόσταση 2 ηττών από την
κορυφή.
Η Μούρθια έδειξε καλά δείγματα γραφής μέσα στην έδρα της Χιποσκούα και παίζοντας
πολύ καλό μπάσκετ ανά διαστήματα επικράτησε με
76-67. Η ομάδα του Φώτη
Κατσικάρη
έφτασε τις 4 νίκες στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, την Liga Endesa και έμεινε
σταθερή στην 13η θέση της βαθμολογίας και σε απόσταση 1 νίκης από τις θέσεις που
οδηγούν στα πλέι οφ.
Εντυπωσιακή εμφάνιση από την ΤΣΣΚΑ που μετέτρεψε σε... υγιεινό περίπατο τον αγώνα
με την Μινσκ. Ο
Δημήτρης Ιτούδης κι ο άμεσος
συνεργάτης του,
Ανδρέας Πιστιόλης
, είδαν την ομάδα τους να κάνει επίδειξη δύναμης νικώντας με
92-48
. Αυτή ήταν η 10η νίκη για τους Μοσχοβίτες στην VTB κι έτσι απολαμβάνουν την μοναξιά
της κορυφής στον βαθμολογικό πίνακα.
Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και όλα τα αποτελέσματα ήταν ανοικτά. Η Λοκομοτίβ Κουμπάν
δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ούνικς Καζάν και ηττήθηκε εντός έδρας με
58-56
. Για την ομάδα του
Γιώργου Μπαρτζώκα
αυτή ήταν η 5η ήττα στην VTB και πλέον βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας.
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Δύσκολο έργο είχε απέναντι στην πρωτοπόρο ΜΖΤ Σκοπίων η Κοζούφ. Η ομάδα του Στρά
του Κουκουλεκίδη
πάλεψε, όμως δεν τα κατάφερε απέναντι στο γεμάτο ρόστερ των περσινών πρωταθλητών
κι έτσι ηττήθηκε εντός έδρας με
68-59
. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού βρίσκεται πλέον στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με
ρεκόρ 5-5.

Σήμερα αγωνίζεται η Όμπερβαρτ του Κρις Χουγκάζ, ενώ αύριο (15/12) έχει αγωνιστικές
υποχρεώσεις η
Αλ Ραγιάν του Στέρ
γιου Κουφού
.
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