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Πλούσιο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό που προηγήθηκε και οι περισσότεροι Έλληνες
προπονητές του εξωτερικού το συνδύασαν με νίκη. Τους δύο βαθμούς της νίκης
πανηγύρισαν οι Χουγκάζ, Ιτούδης και Δικαιουλάκος, ενώ ο Στέργιος Κουφός είδε την ομάδα
του να διατηρεί το αήττητο της στο ντέρμπι κορυφής του πρωταθλήματος του Κατάρ.

Η Αλ Ραγιάν φιλοξενούνταν από την Αλ Σαντ σε ένα παιχνίδι που ο νικητής θα έμενε μόνος
πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι δύο ομάδες ήταν αήττητες στο πρωτάθλημα κι
έτσι το σερί ενός εκ των δύο θα τερματιζόταν. Η Αλ Ραγιάν των Στέργιου Κουφού και
του Έλληνα συνεργάτη του
Θανάση Γιαπλέ
, έπειτα από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη ματς επικράτησε με 65-60 μέσα στην έδρα της
Αλ Σαντ κι έτσι βγήκε αλώβητη από το ντέρμπι της κορυφής.
Έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα η Όμπερβαρτ επέστρεψε στον
δρόμο των επιτυχιών. Η ομάδα του
Κρις Χουγκάζ
ξέσπασε στην Κάπφενμπεργκ και επικρατώντας εκτός έδρας με 89-68 έδειξε ότι βρίσκει
και πάλι το δρόμο της σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας.
Εντυπωσιακή ήταν για ακόμα μία φορά και η ΤΣΣΚΑ, η οποία πέρασε εύκολα από τη
Τσεχία νικώντας με 86-68 την Νίμπουργκ για την 13η αγωνιστική της VTB. Με αυτό το
αποτέλεσμα η ομάδα του
Δημήτρη
Ιτούδη
και
του συνεργάτη του,
Ανδρέα Πιστιόλη
διατηρήθηκε μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα.
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα κι έχοντας τον έλεγχο του ματς στα τελευταία τρία
δεκάλεπτα η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε εντός έδρας με 78-69 της Γιακίν Ντογκού για το
γυναικείο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Τα κορίτσια του
Τζώρτ
ζη Δικαιουλάκου
και του συνεργάτη του,
Σάκη Παραλίκα
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έχουν επιστρέψει δυναμικά πλέον στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος όντας στην πρώτη
πεντάδα της βαθμολογίας.
Εντός έδρας ήττα γνώρισε η Μούρθια, η οποία δεν τα κατάφερε απέναντι στην Γκραν
Κανάρια. Η ομάδα του
Φώτη Κατσικάρη ηττήθηκε
με 75-71 και με ρεκόρ 4-7 απέχει πλέον μία νίκη από τις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ.
Ανυπέρβλητο εμπόδιο αποδείχτηκε η Κάρπος Σοκόλι για την ΚΚ Κοζούφ. Η ομάδα του Στρ
άτου Κουκουλεκίδη
γνώρισε την ήττα με 92-73 κι έτσι πλέον βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας στο
πρωτάθλημα των Σκοπίων.
Η Λοκομοτίβ Κουμπάν του Γιώργου Μπαρτζώκα δοκιμάζεται αύριο (22/12) στην έδρα
της Ενισέι.
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