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Ο ελληνικός προπονητικός «εμφύλιος» μεταξύ της ΤΣΣΚΑ του Ιτούδη και της Αστάνα του
Φλεβαράκη στην VTB «έκλεψε» την παράσταση το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Με το
δεξί ξεκίνησε η Χατζηδάκη, ενώ νικηφόρα συνέχισαν Κατσικάρης, Χουγκάζ και
Δικταπανίδης. Δεν τα κατάφεραν ο Δέδας, Δικαιουλάκος και Κούκος.

Ο τίτλος του φαβορί ήταν στο γήπεδο της ΤΣΣΚΑ κι αυτό επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Η
ομάδα της Μόσχας του Δημήτρη
Ιτούδη
και του συνεργάτη του Ανδρέα
Πιστιόλη
αντιμετώπισε στο Καζακστάν την
Αστάνα
του Κώστα
Φλεβαράκη
και το τελικό
72-92
απέδειξε την ανωτερότητα των πρωταθλητών Ρωσίας.
Ο Φώτης Κατσικάρης ξεκίνησε ιδανικά στο πρωτάθλημα Ισραήλ, καθώς στην πρεμιέρα η Χ
άποελ Ιερουσαλήμ
επικράτησε εκτός έδρας της Ιρόνι Ναχαρίγια με
76-68
.
Δυναμικά έχει μπει στο πρωτάθλημα της Τσεχίας η USK Πράγας, καθώς έκανε το δύο στα
δύο. Οι παίκτες του Κρις
Χουγκάζ
νίκησαν μπροστά στο κοινό τους με
82-74
την Ντέτσιν κι έτσι διατήρησαν το αήττητο τους.

1/2

Στον Ιτούδη ο πρώτος «εμφύλιος»
Monday, 09 October 2017 09:00

Τι κι αν βρέθηκε με 8 πόντους πίσω στο σκορ; Η BC Hellenen κέρδισε μέσα στην έδρα της
Τζένα με
76-64 και με αυτόν
τον τρόπο επέστρεψε στο δρόμο των επιτυχιών. Πλέον η ομάδα του Χρήστου
Δικταπανίδη
ανέβασε το ρεκόρ της στο 2-1.
Με την άμυνα να... δαγκώνει η Χατάι μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο γυναικείο
πρωτάθλημα της Τουρκίας. Η Κατερίνα
Χατζηδάκη
είδε τις παίκτριες της να κερδίζουν με
57-44
μέσα στην έδρα της Άδανα κι έτσι να ανοίγουν από νωρίς λογαριασμό στο πρωτάθλημα.

Δύσκολο έργο είχε στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος η Γκαζιάντεπ, η οποία
φιλοξενήθηκε στην έδρα της Γαλατάσαραϊ. Η ομάδα του Στέφανου
Δέδα
ηττήθηκε με
82-58
«πληρώνοντας» τα άσχημα στατιστικά της στην επίθεση.
Απέναντι στην αήττητη Αρτέγκο Μπίντγκοσζ η Πολκοβίτσε φιλοδοξούσε να... ρεφάρει την
ήττα της πρεμιέρας, όμως οι γηπεδούχοι δεν είχαν διάθεση να αφήσουν τον Τζώρτζη
Δικαιουλάκο
να χαμογελάσει (
92-80
).
Ήταν δεδομένο πως απέναντι στις πρωταθλήτριες η νεοφώτιστη Γκέτιγκεν δεν είχε
πολλές ελπίδες. Τα κορίτσια του Γιάννη
Κούκου
πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν μπροστά στο κοινό τους και ηττήκαν με
43-75
.

Σήμερα (9/10) η Χίμκι αντιμετωπίζει την Ρίγα για τη VTB League.
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