Ασταμάτητη η Μπάνβιτ
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Με κεκτημένη ταχύτητα συνεχίζει στο πρωτάθλημα Τουρκίας η Μπάνβιτ, η οποία
συμπλήρωσε 15 αγωνιστικές χωρίς ήττα. Με το δεξί ξεκίνησε στα πλέι οφ του γυναικείου
ρωσικού πρωταθλήματος ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος. Δύσκολο έργο είχε ο Σάκης Παραλίκας
που ηττήθηκε από την πρωτοπόρο, Αράντ.

Με κεκτημένη ταχύτητα συνεχίζει στο πρωτάθλημα Τουρκίας η Μπάνβιτ, η οποία
συμπλήρωσε 15 αγωνιστικές χωρίς ήττα. Με το δεξί ξεκίνησε στα πλέι οφ του γυναικείου
ρωσικού πρωταθλήματος ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος. Δύσκολο έργο είχε ο Σάκης Παραλίκας
που ηττήθηκε από την πρωτοπόρο, Αράντ. Αγγέλου (Εφές) και Κετσελίδης (Τσάμπβιλ)
αγωνίζονται σήμερα (24/3) κι αύριο (25/3) αντίστοιχα.
Η… επέλαση της Μπάνβιτ συνεχίζεται στο Τουρκικό πρωτάθλημα, καθώς η ομάδα από τη
Μπαντίρμα έφτασε τις 22 νίκες έχοντας μόλις μία ήττα. Ο Δημήτρης Ιτούδης κι ο άμεσος
συνεργάτης του, Ανδρέας Πιστιόλης, είδαν και την Καρσίγιακα να πέφτει νοκ άουτ από την
ομάδα τους με 85-74 σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, καθώς η Καρσίγιακα ήταν αυτή που
υποχρέωσε στον πρώτο γύρο την Μπάνβιτ στην μοναδική της ήττα. Πρώτος σκόρερ για
τους νικητές ήταν ο Σάμι Μέχια που σκόραρε 20 πόντους.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Ναντέζντα στα πλέι οφ του γυναικείου ρωσικού
πρωταθλήματος. Η ομάδα του Τζώρτζη Δικαιουλάκου, που τερμάτισε 2η στην κανονική
διάρκεια, επικράτησε χθες εκτός έδρας με 87-68 της Σεβακάτα και έκανε το πρώτο βήμα
για να προκριθεί στα ημιτελικά. Στις 31 του μήνα η Ναντέζντα θα υποδεχτεί στο
Όρενμπουργκ την Σεβακάτα και με νίκη θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Εξαιρετικά δύσκολο έργο είχε αυτή την αγωνιστική η Γκαλάτι, η οποία υποδέχθηκε την
πρωτοπόρο του γυναικείου ρουμανικού πρωταθλήματος, Άραντ. Η ομάδα του Σάκη
Παραλίκα δεν τα κατάφερε απέναντι στην σαφώς ανώτερη Άραντ και ηττήθηκε με 94-48.
Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα η Γκαλάτι παρέμεινε στην 9η θέση με ρεκόρ 10 νικών και 16
ηττών.
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