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Ακόμα ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε για τους Έλληνες προπονητές που
εργάζονται στο εξωτερικό. Φώτης Κατσικάρης και Στέφανος Δέδας έχουν κάνει τους
φιλάθλους των ομάδων τους να «πίνουν» νερό στ' όνομα τους με όσα καταφέρνουν, ενώ
σημαντικές νίκες πέτυχαν κι οι Χουγκάζ και Μπαρτζώκας.

Η Μούρθια συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην ACB, καθώς η ανοδική της πορεία δεν έχει
σταματημό. Οι παίκτες του Φώτη Κατσικάρη επικράτησαν με
88-80 της
Σαραγόσα και πλέον βρίσκονται 2 νίκες μακριά από την 8η θέση που οδηγεί στα πλέι οφ. Η
Μούρθια μετράει, αισίως, 6 θετικά αποτελέσματα στους τελευταίους 7 αγώνες της κι αυτό
δεν πέρασε απαρατήρητο από τους φιλάθλους που αρχικά έβλεπαν την ομάδα τους να
παλεύει για να μείνει στην κατηγορία και πλέον αναπροσαρμόζει τους στόχους της. Οι
φίλοι των «κόκκινων» σήκωσαν πανό με το οποίο ζητούν την παραμονή του
Φώτη Κατσικάρη
στην αγαπημένη τους ομάδα.

Η Γκαζιάντεπ έκανε ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για να τερματίσει μέσα στην πρώτη
οκτάδα του τουρκικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του
Στέφανου Δέδα
κέρδισε εκτός έδρας με
89-79
την Άνκαρα κι έτσι διατηρήθηκε στην 8η θέση με ρεκόρ 14-14.
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Με νίκη έκλεισε την κανονική διάρκεια του αυστριακού πρωταθλήματος η Όμπερβαρτ, η
οποία έχει «κλειδώσει» την πρώτη θέση εδώ και αρκετές αγωνιστικές. Οι παίκτες του
Κρις Χουγκάζ
νίκησαν εντός έδρας την Φούρστενφελντ με
74-60
κι έτσι θα μπουν στα πλέι οφ έχοντας κλείσει την κανονική διάρκεια με ρεκόρ 27-5.
Στην τέταρτη θέση της Liga Endesa διατηρήθηκε η Μπαρτσελόνα με ρεκόρ 20-9, καθώς
κατάφερε να «αποδράσει» με το διπλό από την έδρα της Ρεάλ Μπέτις. Οι παίκτες του
Γιώργου Μπαρτζώκα
και του συνεργάτη του
Χρήστου Παππά
νίκησαν με
89-72
, καθώς φρόντισαν από νωρίς να αποκτήσουν τον έλεγχο του αγώνα.

Ο στόχος την εισόδου στα πλέι οφ επετεύχθη, όμως πλέον η Τρέπσα ψάχνει για την
μεγάλη υπέρβαση. Η ομάδα του
Δημήτρη Παπαδόπουλου
στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών δεν μπόρεσε να κάνει την έκπληξη μέσα στην έδρα της
ισχυρότατης Σίγκαλ Πρίστινα και ηττήθηκε με
89-78
. Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στην έδρα της Τρέπσα την προσεχή Τετάρτη (3/5).
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