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Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ακόμα ένα Σαββατοκύριακο για τους Έλληνες
προπονητές που εργάζονται στο εξωτερικό. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μπορεί να είδε την
ομάδα του να χάνει, όμως κατάφερε να «κλειδώσει» την επανεμφάνιση της στα playoffs της
VTB. Από εκεί και πέρα σπουδαίες νίκες πανηγύρισαν Χουγκάζ, Δέδας, Μπαρτζώκας και
Παπαδόπουλος.

Εύκολο έργο είχε απέναντι στην Γκρατζ η Όμπερβαρτ. Η ομάδα του Κρις Χουγκάζ
επικράτησε εντός έδρας με
96-58
και πλέον θέλει μία νίκη στις 5 εναπομείνασες αγωνιστικές προκειμένου να «κλειδώσει» και
μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος Αυστρίας.
Η Γκαζιάντεπ νίκησε την Τράμπζονσπορ με 96-75 κι έτσι εδραιώθηκε στις θέσεις που
οδηγούν στα playoffs του Τουρκικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του
Στέφανου Δέδα
έφτασε πλέον στις 13 νίκες σε 25 αγώνες.
Οριακή νίκη πανηγύρισε η Τρέπσα στην έδρα της Ραχοβέτσι. Η ομάδα του Δημήτρη
Παπαδόπουλου
επικράτησε με
78-76
κι έτσι διεύρυνε στο 17-8 το ρεκόρ της στο πρωτάθλημα του Κοσόβου.
Μπορεί να δυσκολεύτηκε πολύ, όμως η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κερδίσει τη Σαραγόσα
με
91-88 χάρη σε τρίποντο του
Ταϊρίς Ράις με την εκπνοή της αναμέτρησης! Με αυτή τη νίκη η ομάδα του
Γιώργου Μπαρτζώκα
και του άμεσου συνεργάτη του,
Χρήστου Παππά
κατάφερε να διατηρηθεί στην 4η θέση της ACB. Για την ίδια διοργάνωση η
Μούρθια
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γνώρισε βαριά ήττα από την Εστουδιάντες. Η ομάδα του
Φώτη Κατσικάρη
δεν κατάφερε να βάλει υψηλά το εμπόδιο της κι έτσι ηττήθηκε με
109-84
.
Η Αστάνα μπορεί να ηττήθηκε από τη Νίζνι με 76-72, όμως κράτησε τη διαφορά της νίκης
της από το παιχνίδι του πρώτου γύρου (9 πόντοι) κι έτσι εξασφάλισε και μαθηματικά την
παρουσία της στα playoffs της VTB. Η ομάδα από το Καζακστάν την περσινή σεζόν
τερμάτισε στην 13η θέση, όμως φέτος με τον
Ηλία Παπαθεοδώρου
στην άκρη του πάγκου «σφράγισε» ότι θα βρίσκεται ανάμεσα στις 8 καλύτερες ομάδες της
διοργάνωσης.
Το έργο της Χατάι ήταν δύσκολο κι αυτό αποδείχτηκε και στην πράξη. Τα κορίτσια της Κα
τερίνας Χατζηδάκη
δεν κατάφεραν να κοντράρουν περισσότερο την ισχυρή Γαλατάσαραϊ και τελικά ηττήθηκαν
με 82-69.

Η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη και του συνεργάτη του, Ανδρέα Πιστιόλη δοκιμάζεται σήμερα
(10/4) απέναντι στην Τσμόκι Μινσκ.
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