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Θετικό πρόσημο για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο έχει ο απολογισμός των Ελλήνων
προπονητών που εργάζονται στο εξωτερικό. Η Μούρθια του Κατσικάρη νίκησε την μέχρι
πρότινος πρωτοπόρο της ACB, Τενερίφη, ενώ η Γκέτιγκεν του Κούκου έκανε το πρώτο βήμα
στα πλέι οφ. Νικηφόρα αποτελέσματα πήραν Μπαρτζώκας, Παπαδόπουλος και
Δικαιουλάκος.

Ήταν αναμφίβολα η νίκη του Σαββατοκύριακου, η νίκη που έκανε την μεγαλύτερη αίσθηση
στην Ισπανία και την ACB. Η Μούρθια συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη μεταμόρφωση της
μετά που ανέλαβε ο
Φώτης Κατσικάρης κι αυτή
την εβδομάδα ήταν η σειρά της μέχρι πρότινος πρωτοπόρου, Τενερίφης, να μπει στη λίστα
των... θυμάτων της. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού νίκησε με
79-68
κι έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία.
Για την ίδια διοργάνωση νικηφόρα συνέχισε και η Μπαρτσελόνα. Οι παίκτες του Γιώργου
Μπαρτζώκα
και του συνεργάτη του,
Χρήστου Παππά
, δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στην Ανδόρα φτάνοντας άνετα στη νίκη με
102-65
.
Η Τρέπσα συνεχίζει να συνδυάζει τις νίκες με ωραίο μπάσκετ. Η ομάδα του Δημήτρη
Παπαδόπουλου
για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κοσόβου, επικράτησε με το ευρύ
131-76
της Γίλι και ανέβασε το ρεκόρ της σε 16-7.
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε στα πλέι οφ της δεύτερης κατηγορίας του γυναικείο
πρωταθλήματος Γερμανίας η Γκέτιγκεν. Η ομάδα του Γιάννη Κούκου νίκησε με 74-64 την
Νέους και πλέον απέχει μία νίκη από το 2-0 που θα τη φέρει στον μεγάλο τελικό του
βορείου ομίλου.
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Τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Μερσίν επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο η Φ
ενέρμπαχτσε
. Τα κορίτσια του
Τζώρτζη Δικαιουλάκου
και του συνεργάτη του,
Σάκη Παραλίκα
επιβλήθηκαν με
92-64
κι έτσι έμειναν στην κορυφή του γυναικείου πρωταθλήματος στην Τουρκία.

Όλα έδειχναν ότι ακόμα ένα τρόπαιο θα κατέληγε στα χέρια του Κρις Χουγκάζ, όμως ο
Έλληνας τεχνικός είδε την ομάδα του να πέφτει «θύμα» έκπληξης στον τελικό του
αυστριακού Κυπέλλου. Η
Όμπερβαρτ
ηττήθηκε με
60-77
από την Κάπφενμπεργκ κι έτσι δεν μπόρεσε να διατηρήσει τα τον τίτλο που κατέκτησε
πέρσι.
Η Γκαζιάντεπ δεν κατάφερε να κάνει ακόμα μία «έκπληξη» στο πρωτάθλημα της
Τουρκίας. Η ομάδα του
Στέφανου Δέδα στην δύσκολη έξοδο που είχε
απέναντι στην Μπάνβιτ ηττήθηκε με
83-77
κι έτσι πλέον βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 11-12.

Σήμερα η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη και του συνεργάτη του, Ανδρέα Πιστιόλη θα
αντιμετωπίσει στον ρωσικό «εμφύλιο» την Χίμκι για την 26η αγωνιστική της VTB. Επίσης
σήμερα, για το γυναικείο πρωτάθλημα Τουρκίας η
Χατάι
της
Κατερίνας Χατζηδάκη
υποδέχεται την Οσμανίγε.
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