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Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με θετικό απολογισμό για τους Έλληνες
προπονητές που εργάζονται στο εξωτερικό. Σπουδαίες νίκες πήραν Δέδας και Νασούφης,
ενώ νικηφόρα συνέχισαν Σφαιρόπουλος, Χουγκάζ, Χατζηδάκη, Δικαιουλάκος, Κούκος και
Ζαχαρίας. Αντίθετα, γρήγορα θέλουν να ξεχάσουν αυτήν την αγωνιστική οι Μπαρτζώκας,
Πρίφτης, Χριστόπουλος και Μπιτζάνης.

Ένας αέρας... αλλαγής πνέει στη Μακάμπι μετά την έλευση του Γιάννη Σφαιρόπουλου
και του συνεργάτη του, Βασίλη
Γεραγωτέλλη
. Η ομάδα του Τελ Αβίβ νίκησε τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με το ευρύ
91-78
κι έτσι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας του Ισραήλ, με ρεκόρ 8-2.
Στα χαρτιά όλοι περίμεναν ντέρμπι, όμως η Μπαχτσέσεχιρ μετέτρεψε σε περίπατο το
αγώνα με την Μπεσίκτας. Η ομάδα του Στέφανου
Δέδα
νίκησε με
83-57
κι έτσι αναρριχήθηκε στην όγδοη θέση του τουρκικού πρωταθλήματος με ρεκόρ 5-6.
Με εξαιρετική άνεση πέρασε ακόμα ένα εμπόδιο η Ααράου που πλέον φουλάρει τις
μηχανές για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της τρίτης κατηγορίας της Ελβετίας. Οι
παίκτες του Δημήτρη
Νασούφη
και της συνεργάτιδας του, Δάφνης
Σταυρακάκη
, νίκησαν εκτός έδρας με
81-54
την τρίτη ομάδα της βαθμολογίας, Μεντρίσιο κι έτσι παραμένουν μόνοι πρώτοι με 10-2.
Σημαντικό διπλό που δίνει ανάσα σωτηρίας πέτυχε η Μπρνο. Η ομάδα του Κρις Χουγκάζ
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επικράτησε στην έδρα της
Οστράβα
με
81-75
κι έτσι ανέβηκε στη δέκατη θέση του Τσέχικου πρωταθλήματος με ρεκόρ 4-10.
Δεν... αστειεύεται φέτος η Χατάι κι αυτό το αποδεικνύει κάθε εβδομάδα. Τα κορίτσια της
Κατερίνας
Χατζηδάκη επιβλήθηκαν εκτός έδρας της
Άδανα με
83-70 και συνεχίζουν να
βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του γυναικείου πρωταθλήματος της
Τουρκίας με ρεκόρ 8-1.
Η Σάνξι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, καθώς νίκησε μέσα στην έδρα της Ζεγιάνγκ
με
80-66. Με αυτό το αποτέλεσμα οι παίκτριες του Τζώρτζη Δικαιουλάκου και του
συνεργάτη του, Πέτρου
Πρέκα
ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 14-7 κι έτσι βρίσκονται στην έκτη θέση της βαθμολογίας του
γυναικείου Κινέζικου πρωταθλήματος.
Σπουδαία νίκη πήρε η Γκέτιγκεν, καθώς υπερασπίστηκε την έδρα της κόντρα στην
Φράιμπουργκ με
62-59. Αυτή ήταν τέταρτη νίκη σε έντεκα
αγώνες του Γιάννη
Κούκου στο
φετινό γυναικείο Γερμανικό πρωτάθλημα και πλέον βλέπει την ομάδα του να φιγουράρει
στην όγδοη θέση.
Ευεργετικά λειτούργησε η διακοπή του γυναικείου Ιρλανδικού πρωταθλήματος στη WIT που
έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο. Οι «αγριόγατες» του Δημήτρη
Ζαχαρία
επικράτησαν εντός έδρας με
69-55
της Κάρλοου κι έτσι ο απολογισμός στα μέσα της σεζόν της φέρνει στην τέταρτη θέση με 5
νίκες έναντι 4 ηττών.

Γεμάτη... πίκρες για τους Έλληνες προπονητές ήταν η 9η αγωνιστική της VTB, καθώς η
μέχρι πρότινος αήττητη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα που είχε το απόλυτο σε 9
αγωνιστικές ηττήθηκε με
93-80
από τη Νίζνι και βρέθηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Την... γκέλα των
Μοσχοβιτών δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί η
Ούνικς Καζάν
, η οποία επίσης ηττήθηκε στο Πέρμ με
68-66
από την Πάρμα. Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για τους παίκτες του Δημήτρη
Πρίφτη
που πλέον βρίσκονται στην τρίτη θέση με 7-2.
Ανέλπιστη ήττα γνώρισε η Μπεϊζίνγκ για την 20η αγωνιστική του Κινέζικου
πρωταθλήματος. Οι παίκτες του Γιάννη
Χριστόπουλ
ου
ηττήθηκαν με 83-76 από την Φουτζιάν και είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 12-7 που
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τους φέρνει στην έκτη θέση της CBA.
Εξαιρετικά δύσκολο έργο απέναντι στην πρωτοπόρο του Σλοβακικού πρωταθλήματος, Ίντερ
Μπρατισλάβα είχε η Νόβα Βες. Η ομάδα του Γιώργου Μπιτζάνη δεν μπόρεσε να υψώσει
εμπόδιο κι ηττήθηκε με
10
5-66
και πλέον με ρεκόρ 5-10 βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας.
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