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Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με τους Έλληνες προπονητές που εργάζονται
στο εξωτερικό να γεμίζουν με ανάμεικτα συναισθήματα. Σπουδαίες νίκες πανηγύρισαν
Πρίφτης, Κατσικάρης, Μανουσέλης, Δικταπανίδης και Χατζηδάκη, όμως δεν συνέβη το ίδιο
και με τους Ιτούδη, Δέδα, Χουγκάζ, Τσιρογιάννη, Δικαιουλάκο, Λέρα και Κούκο.

Τι κι αν βρέθηκε ακόμα και με 10 πόντους πίσω στο σκορ (68-58); Η Ούνικς Καζάν
συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στη VTB, καθώς με νικητήριο καλάθι του Κίνο Κολόμ
επικράτησε εκτός έδρας με
89-91
της Νίζνι. Πλέον, η ομάδα του Δημήτρη
Πρίφτη
και του συνεργάτη του Θωμά
Νίκου
βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 9-1 έχοντας, όμως έναν αγώνα λιγότερο από την
πρωτοπόρο Λοκομοτίβ Κουμπάν.
Δεν σταματάει να προκαλεί... πονοκεφάλους στους αντιπάλους της η Τενερίφη. Η ομάδα
του Φώτη
Κατσικάρη
υποχρέωσε σε ήττα με
86-74
και την Μπασκόνια δείχνοντας ότι είναι αποφασισμένη να τερματίσει μέσα στην πρώτη
οκτάδα του πρωταθλήματος. Με αυτό το αποτέλεσμα η Τενερίφη ανέβασε το ρεκόρ της
στην ACB στο 9-7 και πλέον ισοβαθμεί στην πέμπτη θέση με Μάλαγα, Γκραν Κάναρια και
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Μπασκόνια.
Με εντυπωσιακό τρόπο συνέχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα του Κατάρ η Αλ
Σαντ
.
Οι παίκτες του Μάνου
Μανουσέλη
και του συνεργάτη του, Γιάννη
Δάμαλη
, επικράτησαν με το επιβλητικό 95-65 της Al Khor
95-65
κι έτσι ανέβηκαν στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-6.
Με εντυπωσιακό τρόπο πέρασε η OSB Χέλεν από την έδρα της Ανσμπαχ. Η ομάδα του
Χρήστου
Δικταπανίδη επικράτησε με το
ευρύ
86-64 κι έτσι
ανέβηκε στην έκτη θέση της Β' εθνικής Γερμανίας διευρύνοντας το ρεκόρ της σε 7-7.
Εξαιρετικά αντανακλαστικά έδειξε η Χατάι που μετά την ήττα στο ντέρμπι από την Γιακίν
Ντόγκου επέστρεψε άμεσα στα θετικά αποτελέσματα. Τα κορίτσια της Κατερίνας
Χατζηδάκη
επικράτησαν με
81-72
της Άδανα κι έτσι διατηρήθηκαν στην τρίτη θέση του γυναικείου πρωταθλήματος της
Τουρκίας με ρεκόρ 12-2.

Το... τρένο της ΤΣΣΚΑ για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική της VTB δεν μπόρεσε να πάρει
τους δύο βαθμούς της νίκης. Οι παίκτες του Δημήτρη
Ιτούδη είδαν
την φορμαρισμένη Ζενίτ να υψώνει τείχος και να τους αναγκάζει στην ήττα με
87-83
. Πλέον, έπειτα από 12 στροφές η "αρκούδα" μετρά 10 νίκες και 2 ήττες και βρίσκεται στη
τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Υψηλό αποδείχτηκε το εμπόδιο της Ντούζτσε για την Μπαχτσέσεχιρ στην δεύτερη
κατηγορία της Τουρκίας. Οι παίκτες του Στέφανου
Δέδα
γνώρισαν εκτός έδρας την ήττα με
82-74
κι έτσι υποχώρησαν στην έβδομη θέση με ρεκόρ 10-8.
Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε η USK Πράγας στο εκτός έδρας ματς με την
Μπρνο. Οι παίκτες του Κρις
Χ
ουγκάζ
δεν ήταν σε καλή ημέρα επιθετικά κι έτσι γνώρισαν την 11η ήττα τους σε 17 αγώνες, καθώς
έχασαν με
70-59
. Πλέον, η ομάδα της πρωτεύουσας βρίσκεται στην δέκατη θέση της βαθμολογίας στην
Τσέχικη λίγκα.
Η Οραντέα είχε τον τίτλο του φαβορί και το απέδειξε και μέσα στο γήπεδο απέναντι στην
Πολιτέκνικα
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. Οι παίκτες του Γιάννη
Τσιρογιάννη
δεν μπόρεσαν να αντισταθούν με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα με
56-113
κι έτσι παρέμειναν με 1 νίκη έπειτα από 11 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας.
Η Πολκοβίτσε μπορεί να είχε βρει έναν καλό ρυθμό στο γυναικείο πρωτάθλημα της
Πολωνίας, όμως η Γκορζόφ ήρθε να της χαλάσει το σερί. Η ομάδα του Τζώρτζη
Δικαιουλάκου
έπειτα από 8 συνεχόμενες νίκες ηττήθηκε χθες εντός έδρας με
83-91
, όμως δεν της στοίχισε βαθμολογικά, καθώς έμεινε στην τέταρτη θέση με 9 νίκες και 5
ήττες.
Μας έχει συνηθίσει τα ντέρμπι να τα κερδίζει, όμως αυτή τη φορά η ΑΙΚ αποδείχτηκε
απροσπέλαστο εμπόδιο για την Βίσμπι. Τα κορίτσια του Πασχάλη Λέρα ηττήθηκαν εντός
έδρας με
64-77 κι
έτσι πλέον βρίσκονται στην έκτη θέση του γυναικείου πρωταθλήματος Σουηδίας με ρεκόρ
6-8.
Πάλεψε σκληρά, όμως στο τέλος δεν μπόρεσε να χαμογελάσει. Η Γκέτιγκεν του Γιάννη Κο
ύκου
ηττήθηκε με
60-73
από την Κέλτερν κι έτσι δεν μπόρεσε να φύγει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας
(3-11 ρεκόρ) στο γυναικείο πρωτάθλημα της Γερμανίας.
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