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Από τα καλύτερα ήταν το Σαββατοκύριακο που ολοκληρώθηκε για τους Έλληνες
προπονητές, καθώς όσοι είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις είδαν την ομάδα τους να φτάνει
στη νίκη. Το δίποντο πανηγύρισαν οι Κατσικάρης, Χουγκάζ, Ιτούδης και Δικαιουλάκος, ενώ η
Γκαζιάντεπ ήταν η μοναδική που δεν τα κατάφερε.

Μετά από κάποια άσχημα αποτελέσματα η Μούρθια επέστρεψε στις νίκες και μάλιστα με
εμφατικό τρόπο. Η ομάδα του Φώτη
Κ
ατσικάρη
και του επίσης Έλληνα συνεργάτη του, Αστέριου
Καλύβα
«ξέσπασε» μπροστά στο κοινό της πάνω στην Φουενλαμπράδα νικώντας με το ευρύ
99-75.
Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην 11η θέση και πλέον απέχει μόλις 1 νίκη από τα πλέι οφ και
την πρώτη οκτάδα της Liga Endesa.
Στο πρωτάθλημα της Αυστρίας η δράση ξεκίνησε και πάλι με την Όμπερβαρτ να
μετατρέπει σε υγιεινό περίπατο τον αγώνα κόντρα στην Γκρατς. Οι παίκτες του Κρις
Χουγκάζ
νίκησαν με
72-51
κι έτσι επέστρεψαν μέσα στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος.
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε τον αγώνα απέναντι στην Άβτοντορ η ΤΣΣΚΑ. Η
ομάδα του Δημήτρη
Ιτούδη
και του Έλληνα συνεργάτη του, Ανδρέα
Πιστιόλη
επικράτησε με
91-72
κι έτσι διατηρήθηκε στην πρώτη θέση της VTB. Το παιχνίδι, ωστόσο, επισκιάστηκε από τον
τραυματισμό του Νάντο Ντε Κολό.
Ακόμα ένα βήμα προς την κορυφή πραγματοποίησε η Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του
Τζώρτζη
Δικαιουλάκ
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ου
και του
άμεσου συνεργάτη του, Σάκη
Παραλίκα
, έκανε εύκολα τα πράγματα στην έδρα της Εντιρνέ επικρατώντας εύκολα με
86-71
.
Αξεπέραστο αποδείχτηκε το εμπόδιο της Άνκαρα για την Γκαζιάντεπ. Οι παίκτες του
Στέφανου Δέδα ηττήθηκαν εκτός έδρας με 86-75 και πλέον βρίσκεται στην 10η θέση όντας
εκτός της πρώτης οκτάδας στην ισοβαθμία, καθώς στην έβδομη θέση βρίσκονται με ίδιο
ρεκόρ συνολικά 4 ομάδες.

Η Λοκομοτίβ Κουμπάν του Γιώργου Μπαρτζώκα δοκιμάζεται σήμερα απέναντι στην Ρίγα.
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