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Από τα ομορφότερα Σαββατοκύριακα ήταν αυτό που προηγήθηκε για τους Έλληνες
προπονητές που εργάζονται στο εξωτερικό. Ο Κατσικάρης σόκαρε την ACB με τη νίκη επί
της Μπαρτσελόνα, ενώ ο Ιτούδης κέρδισε τον ελληνικό «εμφύλιο» απέναντι στον Πρίφτη.
Με χαμόγελα συνέχισαν Μπαρτζώκας, Χριστόπουλος, Μανουσέλης, Τακιανός, Δέδας,
Δικταπανίδης, Δικαιουλάκος και Χατζηδάκη. Αντίθετα ο Φλεβαράκης είδε την ομάδα του να
αφήνει έναν βαθμό.

Αναμφίβολα ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής στην Ισπανία. Η Τενερίφη του Φώτη
Κατσικάρη
«άλωσε» το Palau Blaugrana, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με
93-91
στην παράταση (77-77κ.α.). Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Έλληνα τεχνικού έφτασε
στο 6-5 και ανέβηκε στην 9η θέση.
Ελληνικό «εμφύλιο» είχαμε στη Ρωσία με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να μένει η μοναδική
αήττητη ομάδα της VTB, καθώς φιλοξενήθηκε και πέρασε νικηφόρα από το
Καζάν
με
75-88
. Κάπως έτσι η ομάδα του
Δημήτρη Ιτούδη
και του συνεργάτη του,
Ανδρέα Πιστιόλη
, «πίκρανε» το συμπατριώτη τους,
Δημήτρη Πρίφτη
, ο οποίος ηττήθηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα και είδε την
Ούνικς
να βρίσκεται, πλέον, στη τέταρτη θέση με ρεκόρ 6-1 αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο.
Για την ίδια διοργάνωση, ο Aλεξέι Σβεντ με τους 34 πόντους που πέτυχε έσωσε τη Χίμκι
στο παιχνίδι με τη Νίζνι. Η ομάδα του
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Γιώργου Μπαρτζώκα
και των συνεργατών του
Χρήστου Παππά
,
Γιώργου Μποζίκα
,
Στέφανου Τριαντάφυλλου
κέρδισε στην παράταση με
90-87 (77-77κ.α.)
και πλέον βρίσκεται στη 5η θέση με ρεκόρ 5-3.
Επιβλητική νίκη για τους Μπεϊζινγκ Ντακς του Γιάννη Χριστόπουλου και του συνεργάτη
του,
Χάρη
Μαρκόπουλου
. Οι «πάπιες» κέρδισαν με
122-116
τα «λιοντάρια» της Γκουανγκζου για το κινέζικο πρωτάθλημα κι έτσι ανέβασαν το ρεκόρ
τους στο 9-5 παραμένοντας μέσα στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.
Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε τον αγώνα με την Αλ Σαμάλ η Αλ Σαντ. Οι παίκτες του Μά
νου Μανουσέλη
και του συνεργάτη του,
Γιάννη Δάμαλη
, νίκησαν με
100-81
κι έτσι με ρεκόρ 3-2 βρίσκονται στην 4η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Κατάρ.
Ισοπεδωτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μπασκίμι μέσα στην έδρα της Πέτζα. Οι
παίκτες του
Φώτη Τακιανού νίκησαν
με
106-6
4
και
πλέον με ρεκόρ 9-3 βρίσκονται μόνοι δεύτεροι στη βαθμολογία του πρωταθλήματος
Κοσόβου.
Με τον πλέον επιβλητικό τρόπο πέρασε από την έδρα της TED Άνκαρα η Μπαχτσέσεχιρ.
Οι παίκτες του
Στέφανου Δέδα
επιβλήθηκαν με
83-53
κι έτσι ανέβασαν τη βαθμολογική τους συγκομιδή στο 6-7 που τους φέρνει στην 11η θέση
του πρωταθλήματος της Α2 Τουρκίας.
Σημαντική εντός έδρας νίκη σημείωσε η BC Χέλεν για τη Β' κατηγορία της Γερμανίας. Οι
παίκτες του
Χρήστου Δικταπανίδη
νίκησαν με
69-62
της Μπάμπεργκ κι έτσι βρέθηκαν στην 6η θέση μετρώντας 6 νίκες σε 12 αγωνιστικές.
Ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα έβαλε στο... σακούλι της η Πολκοβίτσε. Τα κορίτσια του Τζ
ώρτζη Δικαιουλάκου
και του συνεργάτη του,
Πέτρου Πρέκα
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νίκησαν εύκολα με 82-64 την Γκντίνια και πλέον με ρεκόρ 7-4 βρίσκονται σε τριπλή
ισοβαθμία στην 4η θέση της βαθμολογίας του γυναικείου πολωνικού πρωταθλήματος.
Με τη φόρα που έχει πάρει η Χατάι ήταν δύσκολο να καταφέρει να την ανακόψει η Μερσίν.
Οι παίκτριες της
Κατερίνας Χατζηδάκη μετέτρεψαν
σε τυπική διαδικασία το ματς κερδίζοντας εκτός έδρας με
81-69
και διατηρήθηκαν στην κορυφή του γυναικείου πρωταθλήματος της Τουρκίας.

Πανύψηλο αποδείχτηκε το εμπόδιο της Λοκομοτίβ Κουμπάν για την Αστάνα που γνώρισε
την έκτη ήττα της σε 8 αγώνες. Η ομάδα του Κώστα Φλεβαράκη ηττήθηκε με
83-50
και πλέον βρίσκεται στην 10η θέση της VTB.
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