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Το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2019 είχε θετικό απολογισμό για τους Έλληνες προπονητές
που εργάζονται εκτός συνόρων. Σημαντικά δίποντα πανηγύρισαν οι Ιτούδης, Πρίφτης,
Σφαιρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπιτζάνης, Δικταπανίδης και Χατζηδάκη. Αντίθετα, δύσκολο
αποδείχτηκε το έργο των Φωτεινάκη, Μανουσέλη, Δέδα, Δικαιουλάκου και Ζαχαρία.

Το 2 στα 2 έκαναν οι Έλληνες προπονητές που είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτό το
Σαββατοκύριακο στη VTB. Η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη και του συνεργάτη του, Αντρέα Π
ιστιόλη
, παρέμεινε αήττητη έπειτα από 12 αγωνιστικές, καθώς συνέτριψε με
92-66
την Ρίγα. Σαφώς πιο δύσκολο αποδείχτηκε το έργο της
Ούνικς Καζάν
απέναντι στην Ενισέι. Οι παίκτες του Δημήτρη
Πρίφτη
και του συνεργάτη του, Θωμά
Νίκου
, αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα, όμως στο τέλος νίκησαν με
95-92
κι ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 9-2.
Τι κι αν στον βαθμολογικό πίνακα της Ισραηλινής λίγκας η Χάποελ Εϊλάτ ήταν πρωτοπόρος;
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει να επιστρέψει στη θέση που ανήκει και το απέδειξε απέναντι
σε μία ομάδα που διεκδικεί τα σκήπτρα της. Ο Γιάννης
Σφαιρόπουλ
ος
και ο
συνεργάτης του, Βασίλης
Γεραγωτέλλης
, είδαν την ομάδα τους να κερδίζει με
101-91
κι έτσι παρότι έχει δύο παιχνίδια λιγότερα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού
πίνακα.
Η... καλή πορεία στο κινεζικό πρωτάθλημα συνεχίζεται για τους Έλληνες προπονητές. Οι
«πάπιες» της Μπεϊζίνγκ «δάγκωσαν» με 104-92 τους «καρχαρίες» της Σαγκάι κι έτσι,
πλέον, ο Γιάννης
Χριστόπουλος και ο
συνεργάτης του, Χάρης
Μαρκόπουλος
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, βρίσκονται στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-8.
Νίκη υπέρβασης πέτυχε η Νόβα Βες για την 20η αγωνιστική του Σλοβακικού
πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιώργου
Μπιτζάνη
νίκησε με το ευρύ
96-83
την Ζίλινα και ανέβηκε στην έκτη θέση με ρεκόρ 7-11.

Η Χέρφορντ συνεχίζει να εκπλήσσει με την πορεία της στη Γ' κατηγορία της Γερμανίας,
καθώς πανηγύρισε ακόμα ένα μεγάλο διπλό. Οι παίκτες του Χρήστου
Δικταπ
ανίδη
επικράτησαν εκτός έδρας με
92-64
της Ντόρτμουντ κι έτσι είδαν το ρεκόρ τους να ανεβαίνει στο 10-4 που τους φέρνει στη
δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Μπορεί να δυσκολεύτηκε αρκετά, όμως στο τέλος κατάφερε να αποφύγει μία εκτός
προγράμματος ήττα. Η Χατάι ξεπέρασε με 67-65 και τον σκόπελο της Καϊσέρι κι έτσι η
Κατερίνα
Χατζηδάκη συνεχίζει να
θαυμάζει την ομάδα της στη δεύτερη θέση του γυναικείου πρωταθλήματος της Τουρκίας με
ρεκόρ 12-1.

Καθόλου καλή δεν αποδείχτηκε η 6η αγωνιστική του Καταριανού πρωταθλήματος για τους
Έλληνες. Η Αλ Αχλί του Τάκη Φωτεινάκη ηττήθηκε με 84-74 από την Αλ Σαμάλ κι έτσι
έπεσε στην έβδομη θέση με ρεκό 2-4, ενώ στις λεπτομέρειες ηττήθηκε και η... ελληνική
Αλ Σαντ
. Ο Μάνος
Μανουσέλης
είδε την ομάδα του να χάνει με
74-71
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από την Αλ Ουάκρα γνωρίζοντας την πρώτη του φετινή ήττα (5-1).
Η Μπαχτσέσεχιρ δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και το... πλήρωσε στη 14η αγωνιστική του
Τουρκικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Στέφανου
Δέδα ηττήθηκε στην
έδρα της Καρσίγιακα με το ευρύ
103-77
κι έτσι είδε να βρίσκεται εκτός της πρώτης οκτάδας με το ρεκόρ της να πέφτει στο 6-7.
Απέναντι στην πρωτοπόρο Γκουάνγκντονγκ ήξερε ότι θα έχει δύσκολο έργο. Η Σάνξι δεν
μπόρεσε να κοντράρει όσο θα ήθελε ένα από τα φαβορί για τον τίτλο, καθώς ηττήθηκε με
108-77
για την 29η αγωνιστική του γυναικείου Κινέζικου πρωταθλήματος. Με αυτό το αποτέλεσμα
ο Τζώρτζης
Δικαιουλάκος
είδε την ομάδα του να υποχωρεί στην όγδοη θέση με ρεκόρ 17-12.
Απέναντι στην πρωτοπόρο και αήττητη του Ιρλανδικού πρωταθλήματος οι «αγριόγατες»
του Δημήτρη Ζαχαρία τα πήγαν αρκετά καλά. Η WIT μπορεί να έχασε με 73-65 από την
Λιφέι Σέλτικς, όμως έδειξε ότι μπορεί να βάλει δύσκολα ακόμα και σε σαφώς ανώτερους
αντιπάλους. Με αυτό το αποτέλεσμα ο σύλλογος του Γουότερφορντ βρέθηκε στην πέμπτη
θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-5.
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