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Μπορεί να μην τα κατάφεραν όλοι, όμως το Σαββατοκύριακο που πέρασε κλείνει με θετικό
απολογισμό για τους Έλληνες προπονητές που εργάζονται στο εξωτερικό. Χουγκάζ,
Ζούρος, Ιτούδης, Παπαθεοδώρου, Μπαρτζώκας, Δέδας και Δικαιουλάκος πήραν το
«δίποντο», ενώ στις λεπτομέρειες δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν Κετσελίδης και
Χατζηδάκη.

Η Όμπερβαρτ μοιάζει ασταμάτητη στις εγχώριες και στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.
Οι νταμπλούχοι Αυστρίας αφού κέρδισαν το ΑΠΟΕΛ για στο FIBA Europe Cup δεν
δυσκολεύτηκαν να περάσουν κι από την έδρα της Βιέννα για το πρωτάθλημα (
62-76
). Κάπως έτσι η ομάδα του
Κρις Χουγκάζ
συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στην βαθμολογία έπειτα από 18 αγωνιστικές έχοντας,
μάλιστα, και απόσταση δύο βαθμών από τη δεύτερη Γκμούντεν.
Η Μπουντούτσνοστ επιβεβαίωσε στο έπακρο τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην Κρκα κι
έτσι κατάφερε να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στην ΑΒΑ League. Η ομάδα του
Ηλία Ζούρου
πέρασε με
75-67
από την Κροατία κι έτσι διατηρήθηκε μέσα στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.
Σπουδαίο εκτός έδρας «διπλό» πανηγύρισε η Γκαζιάντεπ, η οποία πέρασε «αλώβητη» από
την έδρα της Ουσάκ Σπορτίφ. Οι παίκτες του
Στέφανου Δέδα
νίκησαν με
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87-82
κι έτσι βγήκαν από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Η ΤΣΣΚΑ αντέδρασε εντυπωσιακά μετά την ευρωπαϊκή της ήττα. Οι πρωταθλητές
Ευρώπης του
Δημήτρη Ιτούδη και του συνεργάτη του, Ανδρέα Πιστιόλη
νίκησαν εκτός έδρας με το εντυπωσιακό
100-63
την Μινσκ κι έτσι διατηρήθηκαν στην κορυφή της VTB, ενώ εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τη
δεύτερη ήττα της Ούνικς. Για την ίδια διοργάνωση την έκτη νίκη της πανηγύρισε η...
ελληνική
Αστάνα
, η οποία κέρδισε με
93-84
την Νίζνι μέσα στο Καζακστάν. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του
Ηλία Παπαθεοδώρου
«σκαρφάλωσε» στην 6η θέση κι έκανε ακόμα ένα βήμα για την είσοδο στα πλέι οφ.
Μετά την ήττα στη Γερμανία από την Μπάμπεργκ για την EuroLeague η Μπαρτσελόνα
έδειξε καλά αντανακλαστικά στην Liga Endesa ξεσπώντας με το ευρύ
100-76
την Ομπραντόιρο. Με αυτό το δίποντο η ομάδα του
Γιώργου Μπαρτζώκα
και του άμεσου συνεργάτη του,
Χρήστου Παππά
, διατηρήθηκε στην κορυφή της ACB μαζί με την Ρεάλ Μαδρίτης.
Το... τρένο της Φενέρμπαχτσε συνεχίζει να πορεύεται απρόσκοπτα στο γυναικείο
πρωτάθλημα Τουρκίας. Η ομάδα του Τζώρτζη Δικαιουλάκου και του άμεσου συνεργάτη
του,
Σάκη Παραλίκα,
επικράτησε εκτός έδρας με το ευρύ
76-56
της Ουνιβερσιτέσι κι έτσι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας σε απόσταση δύο νικών
από τη δεύτερη, Γαλατάσαραϊ.
Για την ίδια διοργάνωση η Χατάι δεν κατάφερε να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά κόντρα
στην Γαλατάσαραϊ. Η
Κατερίνα Χατζηδάκη είδε τις
παίκτριες της να παλεύουν σθεναρά, όμως στο τέλος «λύγισαν» εκτός έδρας με
73-67
κι έτσι παρέμειναν στην 10η θέση της βαθμολογίας.
Τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα τα ήθελε ο Γιώργος Κετσελίδης στην πρεμιέρα των
πλέι οφ της Τυνησίας. Η
Μοναστίρ
ηττήθηκε με
77-63
από την πανίσχυρη Ραντές κι έτσι μπήκε με το αριστερό στην τελική φάση.
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