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Με νίκες σε ντέρμπι και σε πρεμιέρες ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο για τους Έλληνες
προπονητές που εργάζονται στο εξωτερικό. Ο Δέδας έριξε στο καναβάτσο την
Γαλατάσαραϊ, οι Έλληνες της Ρωσίας έκαναν το 3/3, ενώ Χατζηδάκη και Ζαχαρίας
πανηγύρισαν την πρώτη φετινή τους νίκη.

Εξαιρετικά έχει μπει στη νέα σεζόν η Μπαχτσέσεχιρ του Στέφανου Δέδα, η οποία στη
δεύτερη αγωνιστική του Τουρκικού πρωταθλήματος επιβλήθηκε με
83-78
της Γαλατάσαραϊ κι έτσι συνέχισε αήττητη.
Το 3 στα 3 είχαμε για τους Έλληνες προπονητές της VTB, καθώς η Ούνιξ του Δημήτρη Πρί
φτη
πήρε με
79-75
το ντέρμπι με την Λοκομοτίβ. Παράλληλα με νίκες συνέχισαν και οι
ΤΣΣΚΑ
του Δημήτρη
Ιτούδη
και
Χίμκι
του Γιώργου
Μπαρτζώκα
επικρατώντας με
84-78
της Νίζνι και
80-73
της Κάλεβ αντίστοιχα. Κάπως έτσι και οι τρεις συνεχίζουν μόνο με δίποντα στο
πρωτάθλημα τους.
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο γυναικείο πρωτάθλημα της
Τουρκίας η Χατάι. Οι παίκτριες της Κατερίνας Χατζηδάκη νίκησαν εκτός έδρας με 65-58

1/2

Σπουδαία νίκη για Δέδα

Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018 11:14

την Μερσίν κι έτσι έκαναν ιδανικό ντεμπούτο.
Η πρώτη νίκη της χρονιάς είναι γεγονός για τις "αγριόγατες" του Δημήτρη Ζαχαρία. Η WIT
νίκησε με
65-53
την DCU για τη δεύτερη αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος της Ιρλανδίας.

Εξαρχής γνώριζε ότι το έργο του θα είναι δύσκολο κι αυτό αποδείχτηκε εντός παρκέ! Η Νόβ
α Βες
του Γιώργου
Μπιτζάνη
δεν μπόρεσε να κοντράρει την δυνατότερη Ίσκρα γνωρίζοντας την ήττα με
109-74
για τη δεύτερη αγωνιστική του Σλοβάκικου πρωταθλήματος.
Για περίπου τρία δεκάλεπτα ο αγώνας ήταν ντέρμπι, όμως στο τέλος η Τσέμνιτζ
αποδείχτηκε καλύτερη και κέρδισε με 72-61 την Γκέτιγκεν του Γιάννη Κούκου. Αυτή ήταν
η τρίτη ήττα σε ισάριθμους αγώνες στο Γερμανικό γυναικείο πρωτάθλημα για τον Έλληνα
τεχνικό.
Ήττα στις λεπτομέρειες γνώρισε η Νόρορτ από την ΑΙΚ με 64-62. Η ομάδα του Πασχάλη Λ
έρα
κόντραρε στα ίσια τους ισχυρούς της Στοκχόλμης, όμως δεν μπόρεσε να πάρει το πρώτο
της θετικό αποτέλεσμα στο δεύτερο γυναικείο πρωτάθλημα της Σουηδίας.
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