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Το Σαββατοκύριακο που πέρασε δεν είχε τον καλύτερο δυνατό απολογισμό για τους
Έλληνες προπονητές που εργάζονται εκτός ελληνικών συνόρων. Οι Πρίφτης, Μπαρτζώκας,
Φωτεινάκης, Νασούφης, Χατζηδάκη και Ζαχαρίας μπορεί να πανηγύρισαν τη νίκη, όμως δεν
έγινε το ίδιο και με τους Ιτούδη, Σφαιρόπουλο, Χριστόπουλο, Μανουσέλη, Χουγκάζ,
Μπιτζάνη, Δικταπανίδη, Δικαιουλάκο, Κούκο και Λέρα.

Δύσκολα τα... βρήκε η Ούνικς Καζάν που νίκησε με 76-74 την Κάλεβ Κράμο στο πλαίσιο
της 13ης αγωνιστικής της VTB League. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Δημήτρη
Πρίφτη
και του συνεργάτη του, Θωμά
Νίκου
ανέβηκε στο 11-2 και συνεχίζει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα
μαζί με την
Χίμκι
, η οποία είχε εύκολο έργο απέναντι στην Τσμόκι Μινσκ. Η ομάδα του Γιώργου
Μπαρτζώκα
και των συνεργατών του
Παππά
,
Μποζίκα
,
Τριαντάφυλλου
επικράτησε με
70-50
.
Μεγάλο «διπλό» μέσα στην έδρα της πρωτοπόρου Αλ Σαμάλ πήρε η Αλ Αχλί, η οποία
νίκησε με
91-8
4
.Η
ομάδα του Τάκη
Φωτεινάκη
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μετά από αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα ανεβαίνοντας
στην 7η θέση του Καταριανού πρωταθλήματος.
Η τρομερή πορεία της Ααράου στην τρίτη κατηγορία της Ελβετίας συνεχίζεται. Η ομάδα
του Δημήτρη
Νασούφη και της συνεργάτιδας του, Δάφνης Σ
ταυρακάκη
, κέρδισε εντός έδρας με
87-68
την BC Boncourt και παρέμεινε μόνη πρώτη στην East Conference με ρεκόρ 12-2.

Δύσκολη και εξαιρετικά οριακή νίκη πανηγύρισε μέσα στην έδρα της Μπότας η Χατάι. Τα
κορίτσια της Κατερίνας
Χατζηδάκη
επικράτησαν στο ντέρμπι του γυναικείου τούρκικου πρωταθλήματος με
72-71
κι έτσι διατηρήθηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας με 13 νίκες και μόλις 2 ήττες.
Σημαντική νίκη πέτυχαν κι... οι «αγριόγατες» του Δημήτρη Ζαχαρία στο γυναικείο
πρωτάθλημα της Ιρλανδίας. Η
WIT
νίκησε με
70-65
την Κίλερστερ και είδε το ρεκόρ της να ανεβαίνει στο 6-5 που τη φέρνει μία ανάσα από τα
πλέι οφ!
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Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης υποχρέωσε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην πρώτη της ήττα (93-86)
στη φετινή VTB League. Η ομάδα του Δημήτρη
Ιτούδη
«πλήρωσε» τη μέτρια εμφάνιση της, όμως συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία
ούσα μόνη πρώτη με 13-1.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε από την Χάποελ Τελ ΑΒίβ με 104-94 στην παράταση κι
έτσι "έπεσε" στη 3η θέση της βαθμολογίας. Για την ομάδα του Γιάννη
Σφαιρόπουλου
, αυτή ήταν η τρίτη ήττα σε δεκατρείς αγώνες στη winner League του Ισραήλ.
Σε μικρές λεπτομέρειες κρίθηκε ο νικητής μεταξύ της Μπεϊζίνγκ και της Ζεγιάνγκ. Οι
παίκτες του Γιάννη
Χριστ
όπουλου
ηττήθηκαν με
100-99
κι είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 22-11 που τους φέρνει στις 5η θέση του Κινεζικού
πρωταθλήματος.
Θύμα έκπληξης έπεσε η Αλ Σαντ στη 10η αγωνιστική του Καταριανού πρωταθλήματος. Η
ομάδα του Μάνου
Μανουσέλη υποτίμησε την ουραγό και
μέχρι πρότινος χωρίς νίκη, Αλ Ραγιάν και ηττήθηκε με
80-59
. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Έλληνα τεχνικού υποχώρησε στη 2η θέση της
βαθμολογίας με ρεκόρ 7-2.
Οι πιθανότητες δεν ήταν υπέρ της Μπρνο που στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του
Τσέχικου πρωταθλήματος φιλοξενούσε την πρώτη κι αήττητη, Νίμπουργκ. Οι παίκτες του
Κρις
Χουγκάζ ηττήθηκαν με 91-70 και πλέον με
ρεκόρ 7-13 βρίσκονται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η Νόβα Βες δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα και το πλήρωσε απέναντι στην Λούτσενετς
χάνοντας με
90-85. Η ομάδα του Γιώργου Μπιτζάνη με αυτό το αποτέλεσμα
έπεσε στο 7-13, όμως διατηρήθηκε στην 7η θέση του Σλοβακικού πρωταθλήματος.
Η Χάγκεν νίκησε με 91-80 μέσα στην έδρα της Χέρφορντ κι έβαλε τέλος στο σερί νικών
της. Η ομάδα του Χρήστου
Δικτα
πανίδη
αν και πάλεψε προδόθηκε από την άμυνα της κι έτσι πλέον βρίσκεται στην 6η θέση της
βαθμολογίας της τρίτης κατηγορίας της Γερμανίας με 11 νίκες και 5 ήττες.
Απροσπέλαστο αποδείχτηκε το εμπόδιο της Μπεϊζίνγκ για τη Σάνξι που γνώρισε την ήττα
με
87-74. Οι παίκτριες
του Τζώρτζη
Δ
ικαιουλάκου
με αυτό το αποτέλεσμα υποχώρησαν στην 8η θέση του Κινέζικου γυναικείου
πρωταθλήματος έχοντας ρεκόρ 18-16.
Η Γκέτιγκεν κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία από τις ισχυρότερες ομάδες του γυναικείου
πρωταθλήματος της Γερμανίας για την 13η αγωνιστική. Τα κορίτσια του Γιάννη
Κούκου
πάλεψαν για την έκπληξη, όμως στο τέλος «λύγισαν» και ηττήθηκαν με
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77-65
κι έτσι παρέμειναν στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 4 νίκες και 9 ήττες.
Απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες της δεύτερης κατηγορίας του γυναικείου
πρωταθλήματος της Σουηδίας, η Νόρορτ δεν μπόρεσε να αντισταθεί όσο θα ήθελε. Τα
κορίτσια του Πασχάλη
Λέρα ηττήθηκαν με 61-42
από την Μπλάκεμπεργκ κι έτσι παρέμειναν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με
ρεκόρ 3-7.
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