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Θετικός κρίνεται ο απολογισμός του Σαββατοκύριακου για τους Έλληνες προπονητές που
εργάζονται στο εξωτερικό. Παπαθεοδώρου, Ιτούδης, Χουγκάζ, Χατζηδάκη και Κούκος
πανηγύρισαν σημαντικές νίκες που φέρνουν τις ομάδες τους πιο κοντά στο στόχο που
έχουν θέσει.

Η Αστάνα του Βασίλη Παπαθεοδώρου πήρε σπουδαία νίκη στη Λευκορωσία επί της
Τσμόκι με
70-80 κι έκανε ένα αποφασιστικό βήμα
για να εξασφαλίσει την παρουσία της στα playoffs της VTB. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού
βρίσκεται στην 8η θέση με 7 νίκες και 10 ήττες.
Για την ίδια διοργάνωση νίκη στο ρωσικό ντέρμπι με την Λοκομοτίβ Κουμπάν πανηγύρισε η
ΤΣΣΚΑ
.Ο
Δημήτρης Ιτούδης
κι ο συνεργάτης του,
Ανδρέας Πιστιόλης
, είδαν την ομάδα τους να κερδίζει με
83-77
κι έτσι η "αρκούδα" αντέδρασε με τον καλύτερο τρόπο μετά την στην Αγία Πετρούπολη από
την Ζενίτ.
Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε τον αγώνα με την Γκρατς η Όμπερβαρτ. Η ομάδα του Κρις
Χουγκάζ
επιβλήθηκε εκτός έδρας με το ευρύ
100-59
κι έτσι συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα Αυστρίας με ρεκόρ 17-3.
Η Χατάι συνεχίζει να εκπλήσσει με τα αποτελέσματα της στο γυναικείο πρωτάθλημα
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Τουρκίας. Τα κορίτσια της
Κατερίνας Χατζηδάκη νίκησαν με 64-61 την ισχυρή
Μπεσίκτας κι έτσι ισχυροποιήθηκαν ακόμα περισσότερο μέσα στην πρώτη οκτάδα της
βαθμολογίας.
Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού γυναικείο
πρωταθλήματος συνεχίζει να βρίσκεται η Γκέτιγκεν. Ο Γιάννης Κούκος είδε την ομάδα
του να κερδίζει εκτός έδρας με
74-51
την Μπραουσβάιγκ κι έτσι 5 αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας οι
"Βιολέτες" έχουν εξασφαλίσει την είσοδο τους στα πλέι οφ.

Ο πρώτος στόχος της χρονιάς δεν εκπληρώθηκε για την Μπαρτσελόνα. Οι
"Μπλαουγκράνα" ξεκίνησαν ιδανικά στο
Copa Del Rey
κερδίζοντας με 82-70 την Μάλαγα, όμως στον ημιτελικό "σκόνταψαν" απέναντι στη
Βαλένθια. Οι παίκτες του
Γιώργου Μπαρτζώκα
δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν με
76-67
χάνοντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Δεύτερη συνεχόμενη ήττα γνώρισε η Φενέρμπαχτσε στο γυναικείο πρωτάθλημα της
Τουρκίας, καθώς η Καϊσέρι πέρασε από την Κωνσταντινούπολη με
79-74
. Παρά την ήττα η ομάδα του
Τζώρτζη Δικαιουλάκου
συνεχίζει να βρίσκεται μόνη πρώτη στη βαθμολογία, καθώς γκέλα έκανε και η Γαλατάσαραϊ
απέναντι στην Γιακιν Ντόγκου.
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