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Θετικά συναισθήματα αφήνει στους Έλληνες προπονητές του εξωτερικού το
Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ο Κατσικάρης πανηγύρισε σπουδαία νίκη κόντρα στον
Μπουρούση, ενώ με επιβλητικό τρόπο κέρδισαν Δικαιουλάκος, Ιτούδης και Κουφός. Νίκησε ο
Χουγκάζ, δεν τα κατάφεραν οι Δέδας και Κουκουλεκίδης.

Η Μούρθια του Φώτη Κατσικάρη και του συνεργάτη του, Αστέριου Καλύβα επιβλήθηκε
της Λαμποράλ Κούτσα με
68-66
στο «Palacio de Deportes» και υποχρέωσε τους Βάσκους στην τέταρτη εφετινή τους ήττα
στη Liga Endesa. Για να συμβεί, όμως, αυτό χρειάστηκε η βοήθεια του instant replay
προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν εμπρόθεσμο το τελευταίο καλάθι του Τόρνικε
Σενγκέλια.
Με... φόρα από το Κύπελλο η Όμπερβαρτ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Γκμούντεν. Οι
παίκτες του
Κρις Χουγκάζ με ξέσπασμα στο
τελευταίο δεκάλεπτο κατάφεραν να αντιστρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να
φτάσουν στη νίκη με
81-76
.
Η ΤΣΣΚΑ συνεχίζει να διαλύει κάθε αντίπαλο που βρίσκει απέναντι της στην VTB.
Τελευταίο «θύμα» για την ομάδα του
Δημήτρη Ιτούδη και του Έλληνα συνεργάτη
του, Ανδρέα
Πιστιόλη
ήταν η Κράσνι Οκτιάμπρ, της οποία επιβλήθηκε εκτός έδρας με
108-74.
Η Αλ Ραγιάν δεν... αστειεύεται στο πρωτάθλημα του Κατάρ και με κάθε ευκαιρία δείχνει
ότι θέλει να κρατήσει τα σκήπτρα της πρωταθλήτριας. Οι παίκτες του
Στέργι
ου Κουφού
και του Έλληνα συνεργάτη του, Θανάση
Γιαπλέ
νίκησαν με
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118-78
την Αλ Αράμπι κι έτσι παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Αλ Σαντ
έχοντας ρεκόρ 14-1.
Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει να αντιμετωπίζει με ωριμότητα όλα τα παιχνίδια στο
γυναικείο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Η ομάδα του
Τζώρτζη
Δικαιουλάκου
και
του συνεργάτη του Σάκη
Παραλίκα
νίκησε με
88-57
την Μπελεντίγιεσπορ κι έτσι σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Το έργο της Γκαζιάντεπ ήταν δύσκολο απέναντι στην Νταρουσάφακα κι αυτό φάνηκε και
στην πράξη. Η ομάδα του
Στέφανου Δέδα ηττήθηκε με 90-65 κι
έτσι πλέον βρίσκεται στην 12η θέση της βαθμολογίας στην Τουρκία
Ο τρίτος γύρος στο πρωτάθλημα των Σκοπίων δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε η Κοζούφ, η
οποία ηττήθηκε με
76-54
από την ισχυρή Φένι. Οι πολλές απουσίες στοίχισαν στον
Στράτο Κουκουλεκίδη
κι έτσι δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σήμερα (1/2) θα δοκιμαστεί κόντρα στην Αστάνα η Λοκομοτίβ Κουμπάν του Γιώργου
Μπαρτζώκα
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