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Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε θετικά για τους Έλληνες προπονητές του
εξωτερικού, ενώ το γεγονός των ημερών ήταν ότι είδαμε ακόμα έναν "εμφύλιο" Ελλήνων
προπονητών σε ξένη χώρα. Ο Παπαδόπουλος κέρδισε τον Κουκουλεκίδη, ενώ σπουδαία νίκη
πήρε ο Δέδας στην Τουρκία κι ο Δικαιουλάκος.

Οι Έλληνες προπονητές εξαπλώνονται και πλέον αρχίζει να γίνεται συνηθισμένο φαινόμενο
να κοντράρονται μεταξύ τους σε ξένα πρωταθλήματα. Τελευταίος "εμφύλιος" που είδαμε
ήταν αυτός που έγινε τις προηγούμενες ημέρες στο πρωτάθλημα Τυνησίας μεταξύ της
Ετουάλ Σαχέλ του Δημήτρη Παπαδόπουλου και την Ετουάλ Ραντές του Στράτου
Κουκουλεκίδη
.
Ο ελληνικός "εμφύλιος" βρήκε νικήτρια την
Σαχέλ
του Παπαδόπουλου, καθώς υπερασπίστηκε την έδρα της κερδίζοντας με
71-57
.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Γκαζιάντεπ στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Η ομάδα του
Στέφανου Δέδα
νίκησε εκτός έδρας με
95-84
την Μπεσίκτας κι έτσι σκαρφάλωσε στην 7η θέση της βαθμολογίας.
Με νίκη συνέχισε και το... τρένο της Φενέρμπαχτσε στο γυναικείο πρωτάθλημα της
Τουρκίας. Οι παίκτριες του
Τζώρτζη
Δικαιουλάκου
και του συνεργάτη του,
Σάκη Παραλίκα
νίκησα με
76-66
την Άδανα κι έτσι παρέμειναν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
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Απέναντι στην εξαιρετικά φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα πάλεψε και βρέθηκε κοντά στην
έκπληξη, όμως η Μούρθια δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο της. Η ήττα στις
λεπτομέρειες με
77-71 "πλήγωσε" τον Φώτη Κατσικάρη και
τον άμεσο συνεργάτη του,
Αστέριο Καλύβα
, καθώς είδαν την ομάδα τους να πέφτει στην ένατη θέση της Liga Endesa.

Η Λοκομοτίβ Κουμπάν μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στην Κάλεφ, όμως στο τέλος
κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο με
71-67. Η ομάδα του Γιώργο
υ Μπαρτζώκα
και των Ελλήνων συνεργατών του,
Χρήστου Παππά
και
Γιώργο Μποζίκα
διατηρήθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στη VTB.

Για την ίδια διοργάνωση η ΤΣΣΚΑ δυσκολεύτηκε μέσα στην έδρα της Ζενίτ, όμως εν τέλει
"άλωσε" την Αγία Πετρούπολη. Οι παίκτες του
Δημήτρη
Ιτούδη
και
του
Αντρέα Πιστιόλη
επικράτησαν με
86-82
και διατηρήθηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχοντας απόσταση ασφαλείας
από την δεύτερη Ούνικς.

Η Όμπερβαρτ του Κρις Χουγκάζ δοκιμάζεται σήμερα στην έδρα της Γκμούντεν.
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