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Το Σαββατοκύριακο που πέρασε δεν ήταν το αναμενόμενο για τους περισσότερους Έλληνες
προπονητές που βρίσκονται στο εξωτερικό. Μόνο η Αλ Ραγιάν του Στέργιου Κουφού
κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη, ενώ σήμερα αγωνίζονται οι ομάδες των Ιτούδη και
Μπαρτζώκα στην VTB League.

Το 4 στα 4 είναι γεγονός για την Αλ Ραγιάν του Στέργιου Κουφού και του συνεργάτη του,
Θανάση Γιαπλέ. Η
ομάδα των Ελλήνων επιβλήθηκε εκτός έδρας με 78-63 της Αλ Αράμπι και όντας αήττητη
συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα του Κατάρ.
Οι λεπτομέρειες και η τύχη δεν ήταν αυτή τη φορά στο πλευρό του Κρις Χουγκάζ. Η Όμπε
ρβαρτ
για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική δεν μπόρεσε να πάρει το "δίποντο", καθώς ηττήθηκε
εντός έδρας με 66-65 από την ουραγό Βελς. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Χουγκάζ
απέκτησε συγκάτοικο στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Αυστρίας.
Η αποστολή ήταν εξαιρετικά δύσκολη κι αυτό το γνώριζαν άπαντες. Η Μούρθια δεν
μπόρεσε να σοκάρει την μπασκετική Ευρώπη και να κερδίσει την Ρεάλ μέσα στην Μαδρίτη,
καθώς ηττήθηκε με 101-80 από τους πρωταθλητές Ευρώπης κι Ισπανίας. Η ομάδα του
Φώτη Κατσικάρη
βρίσκεται στην 13η θέση (μεταξύ 18 ομάδων) στη βαθμολογία της Liga Endesa.
Για πρώτη φορά η Κοζούφ με τον Στράτο Κουκουλεκίδη στον πάγκο δεν κατάφερε να
πάρει το δίποντο. Η Φένι υπερασπίστηκε την έδρα της εκμεταλλευόμενη την κούραση που
έβγαλαν οι παίκτες του Έλληνα κόουτς που έδωσαν 5 παιχνίδια σε 15 ημέρες. Η Κοζούφ, η
οποία στο 18ο λεπτό είδε τον βασικό πλέι μέικερ της να αποχωρεί με θλάση, έχασε με
86-67 και πλέον με ρεκόρ 5-4 βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας.
Στην Ευρώπη η πορεία της πηγαίνει περίφημα ρίχνοντας στο καναβάτσο τον ένα αντίπαλο
μετά τον άλλο. Στο πρωτάθλημα τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά για την Φενέρμπαχτσε
, η οποία γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της. Η ομάδα του
Τζώρτζη
Δικαιουλάκου
είδε την Μπεσίκτας να "δραπετεύει" με 74-68 από την έδρα της κι έτσι με ρεκόρ 4-3
υποχώρησε στη βαθμολογία του γυναικείου πρωταθλήματος Τουρκίας.
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Εκτός έδρας δοκιμάζονται σήμερα οι Δημήτρης Ιτούδης και Γιώργος Μπαρτζώκας, καθώς
ΤΣΣΚΑ και Λοκομοτίβ αντιμετωπίζουν τις Ρίγα και Χίμκι αντίστοιχα.
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