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Άκρως ευχάριστο για τους Έλληνες προπονητές του εξωτερικού ήταν το Σαββατοκύριακο
που προηγήθηκε. Στον ελληνικό προπονητικό «εμφύλιο» της Ισπανίας ο Μπαρτζώκας
κέρδισε τον Κατσικάρη, ενώ σπουδαία νίκη κόντρα στην πρωτοπόρο πανηγύρισε ο
Παπαδόπουλος. Με νίκες συνέχισαν Ιτούδης, Δέδας, Παπαθεοδώρου και Κούκος.

Ο ελληνικός προπονητικός «εμφύλιος» της ACB βρήκε νικητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα
και τον συνεργάτη του, Χρήστο Παππά. Η
Μπαρτσελόνα
σε μία αμφίρροπη αναμέτρηση επικράτησε δύσκολα της
Μούρθια
του
Φώτη Κατσικάρη
για την 23η αγωνιστική της ACB με
73-70
κι έτσι παρέμεινε στην 5η θέση της βαθμολογίας. Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν στις
λεπτομέρειες, ενώ ήταν εύστοχοι στο τέλος του αγώνα από τη γραμμή των βολών.
Τρομερή νίκη πέτυχε η Τρέπτσα στην 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κοσόβου. Η
ομάδα του
Δημήτρη Παπαδόπουλου ανέτρεψε όλα τα
προγνωστικά κόντρα στην πρωτοπόρο Σίγκαλ Πρίστινα κι έπειτα από ένα συναρπαστικό
παιχνίδι έφτασε στη νίκη με
84-83
. Παρά το θετικό αποτέλεσμα η Τρέπτσα παρέμεινε στην 4η θέση, καθώς απέχει 4 βαθμούς
από τις ομάδες που προπορεύονται.
Η κορυφή της VTB League ανήκει στην ΤΣΣΚΑ και αυτό φροντίζει να το επιβεβαιώνει σε
κάθε ευκαιρία η ομάδα της Μόσχας. Οι παίκτες του
Δημήτρη Ιτούδη
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και του συνεργάτη του,
Ανδρέα Πιστιόλη
επικράτησαν με το επιβλητικό
101-65
της Νίζνι κι έτσι ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 17-2 Για την ίδια διοργάνωση η
Αστάνα
έκανε το... χρέος της απέναντι στην ουραγό Πάρμα. Η ομάδα του
Ηλία Παπαθεοδώρου
επικράτησε με
88-73
κάνοντας ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα του
πρωταθλήματος που οδηγεί στα πλέι οφ.

Ολοένα και περισσότερο συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της στην πρώτη οκτάδα του
τουρκικού πρωταθλήματος η Γκαζιάντεπ. Οι παίκτες του Στέφανου Δέδα επικράτησαν
εντός έδρας με
78-67
της Μπουγιουκτσεκμετσέ κι έτσι ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 10-10 κάτι που τους φέρνει
στην 6η θέση.
Παρότι έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα πλέι οφ που οδηγούν στην πρώτη
κατηγορία γυναικών, η Γκέτιγκεν δεν αφήνει το... πόδι από το γκάζι. Στην τρίτη στροφή
πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας τα κορίτσια του
Γι
άννη Κούκου
επικράτησαν εκτός έδρας με
69-55
της Νεούς κι έτσι διατηρήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Μπουντούτσνοστ του Ηλία Ζούρου αντιμετωπίζει σήμερα την ΜΖΤ Σκοπίων για την
ABA Liga, ενώ η
Όμπερβαρτ του Κρις Χουγκάζ
φιλοξενεί την Κάπφενμπεργκ για την 26η αγωνιστική του αυστριακού πρωταθλήματος.
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