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Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο για τους Έλληνες προπονητές
που εργάζονται στο εξωτερικό. Δέδας, Χουγκάζ, Ιτούδης, Δικαιουλάκος, Μπαρτζώκας και
Κούκος κατάφεραν να πάρουν τους δύο βαθμούς της νίκης κι έτσι συνεχίζουν δυναμικά στα
πρωταθλήματα που συμμετέχουν.

Το παιχνίδι με την Μπαλικεσίρ ήταν οριακό για την Γκαζιάντεπ, η οποία έπειτα από πέντε
αρνητικά αποτελέσματα ήταν πλέον με την πλάτη στο τοίχο. Οι παίκτες του
Στέφανου Δέδα
δεν φοβήθηκαν τα δύσκολα, όμως και κατάφεραν να ανοίξουν λογαριασμό στο τουρκικό
πρωτάθλημα κερδίζοντας με
88-80
.
Την αήττητη πορεία της σε όλες τις διοργανώσεις συνεχίζει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που
πρόσθεσε την Πάρμα στη λίστα των "θυμάτων" της. Η ομάδα του
Δημήτρη Ιτούδη
και του άμεσου συνεργάτη του,
Ανδρέα Πιστιόλη
, επικράτησε με το ευρύ
98-74
κι έτσι παρέμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της VTB.
Η Όμπερβαρτ έχει βρει εξαιρετικό ρυθμό και μετά την ευρωπαϊκή πρόκριση συνεχίζει να
διαπρέπει και εντός συνόρων. Οι παίκτες του
Κρις Χουγκάζ επικράτησαν
εκτός έδρας με
92-83
της Φούρστενφελντ κι έτσι παρέμεινε σε απόσταση ενός βαθμού από την κορυφή του
πρωταθλήματος Αυστρίας.
Η Μπαρτσελόνα βρίσκει τα πατήματα της κι αυτό είναι εμφανές. Οι παίκτες του Γιώργο
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υ Μπαρτζώκα
και του συνεργάτη του,
Χρήστου Παππά
νίκησαν εύκολα εκτός έδρας την Μούρθια με
99-83
κι έτσι διεύρυναν το ρεκόρ τους στην Liga Endesa σε 6-1.
Το 5 στα 5 έκανε στο γυναικείο πρωτάθλημα Τουρκίας η Φενέρμπαχτσε. Η περσινή
νταμπλούχος θριάμβευσε στο ντέρμπι με την Μπεσίκτας κερδίζοντας με
66-47
. Η ομάδα του
Τζώρτζη Δικαιουλάκο
και του συνεργάτη του,
Σάκη Παραλίκα
βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Γαλατάσαραϊ.
Με εντυπωσιακή εμφάνιση συνέχισε η Γκέτιγκεν στη δεύτερη κατηγορία του
πρωταθλήματος γυναικών Γερμανίας. Ο
ιάννης Κούκος
είδε τις κοπέλες του να κερδίζουν εκτός έδρας με το εμφατικό
82-65
την Γκρούνμπεργκ κι έτσι η ομάδα του με ρεκόρ 6-1 ανέβηκε στη δεύτερη θέση της
βαθμολογίας.
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