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Η κορυφή του FIBA Asia Champions Cup 2017 είχε έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς στην
κορυφή βρέθηκε η Αλ Ριάντι των Ζιάγκου, Γκαϊτατζίδη, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε η
Αστάνα των Φλεβαράκη, Παπάζογλου και Μασούρα. Δεν μπόρεσαν να πάρουν το δίποντο οι
Κούκος, Λέρας και Δικταπανίδης.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το FIBA Asia Champions Cup 2017 για τους Έλληνες
τεχνικούς, οι οποίοι είχαν διπλή εκπροσώπηση στο θεσμό. Η Λιβανέζικη Αλ Ριάντι, στην
οποία εργάζονται ως άμεσοι συνεργάτες οι
Βαγγέλης Ζιάγκος
και
Μπάμπης Καϊτατζίδης
επικράτησε στον τελικό της διοργάνωσης με το ευρύ 88-59 της Κάσγκαρ, ενώ στον μικρό
τελικό η
Αστάνα
του
Κώστα Φλεβαράκη
και των συνεργατών του
Κώστα Παπάζογλου
,
Κώστα Μασούρα
επικράτησε με 81-78 της Πετροχίμι παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο.
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Η Γκέτιγκεν του Γιάννη Κούκου δεν έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στο
γυναικείο πρωτάθλημα της Γερμανίας. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού ηττήθηκε με 64-52 από
την Χαλ κι έτσι το ρεκόρ της είναι στο 1-1.
Το ντεμπούτο του Πασχάλη Λέρα στο γυναικείο πρωτάθλημα της Σουηδίας δεν ήταν όπως
το είχε ονειρευτεί. Η
Βίζμπι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει
το εμπόδιο της Λουλέα (54-68) κι έτσι μπήκε με το αριστερό στις επίσημες διοργανώσεις.
Η νίκη την προηγούμενη αγωνιστική επί της Άνσμπαχ δεν είχε συνέχεια για την BC
Hellenen
.
Οι παίκτες του
Χρήστου Δικταπανίδη
ηττήθηκαν εκτός έδρας με 69-54 από την Τρόστερ κι έτσι γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους
στα τρία παιχνίδια που έχουν δώσει στη Β' κατηγορία της Γερμανίας.

Σήμερα αγωνίζονται οι Φώτης Κατσικάρης και Τζώρτζης Δικαιουλάκος. Ο πρώτος στο
ντεμπούτο του στην Χαποέλ Ιερουσαλήμ θα αντιμετωπίσει την Ναχαρίγια στον
προημιτελικό του Ισραηλινού σούπερ καπ, ενώ ο δεύτερος θα ψάξει την πρώτη του νίκη στο
γυναικείο πρωτάθλημα της Πολωνίας με την Πολκοβίτσε.
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