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Το Σαββατοκύριακο που πέρασε μπορεί να ήταν χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις ελέω
Πάσχα για την Ελλάδα, όμως οι Έλληνες τεχνικοί που εργάζονται στο εξωτερικό είχαν
κανονικά δράση! Οι Δέδας, Πρίφτης, Κουκουλεκίδης και Χατζηδάκη πήραν σημαντικά
δίποντα στα πρωταθλήματα τους, όμως δεν συνέβη το ίδιο για τους Κατσικάρη,
Δικταπανίδη και Λέρα, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κάνουν την έκπληξη απέναντι στα
φαβορί.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Μπεϊλικντουζού, όμως στο τέλος η Μπαχτ
σέσεχιρ
κατάφερε να «αποδράσει» με το διπλό. Οι παίκτες του
Στέφανου Δέδα
νίκησαν με
68-67
ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 19-12 κι έτσι διατηρήθηκαν στην έκτη θέση της
βαθμολογίας στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας.
Το εμπόδιο της Ρίγα μπορεί να αποδείχτηκε υψηλό, όμως όχι και ανυπέρβλητο για την Ούνι
ξ Καζάν
που μπόρεσε να νικήσει με
89-81
για τη VTB League. Η ομάδα του
Δημήτρη Πρίφτη
και του συνεργάτη του,
Θωμά Νίκου
με κορυφαίο τον Κίνο Κολόμ κατάφερε να πανηγυρίσει τη 17η νίκη της σε 19 αγώνες κι έτσι
παρέμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω από την ΤΣΣΚΑ.
Εντυπωσιακή ήταν για ακόμα μία εβδομάδα η Μπασκίμι. Η ομάδα του Στράτου
Κουκουλεκίδη
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νίκησε εκτός έδρας με το ευρύ
102-68
την Πέτζα κι έτσι συνεχίζει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 20-4.
Το... τρένο της Χατάι συνεχίζει απερίσπαστο το δρόμο προς τη διεκδίκηση του γυναικείου
πρωταθλήματος της Τουρκίας. Τα κορίτσια της
Κατερίνας
Χατζηδάκη
νίκησαν
εκτός έδρας με
73-60
την Μπεσίκτας και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 21-3 έχοντας απόσταση δύο νικών
από την τρίτη Φενέρμπαχτσε.

Μπορεί να πάλεψε σκληρά η Τενερίφη, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στο πολυπόθητο
«διπλό» στην Ανδαλουσία. Η ομάδα του
Φώτη
Κατσικάρη
, παρά την προσπάθεια του Κώστα Βασιλειάδη (16π.), ηττήθηκε με
72-62
και με ρεκόρ 14-12 συνεχίζει να βρίσκεται στην ένατη θέση διεκδικώντας την είσοδο της
στα πλέι οφ.
Ήταν δεδομένο ότι το έργο της OSB Χελένεν απέναντι στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας,
Ομπερχάτσινγκ, δεν θα ήταν εύκολο. Οι παίκτες του
Χρήστου Δικταπανίδη
πάλεψαν αρκετά, όμως στο τέλος ηττήθηκαν με
80-95
κι έτσι με απολογισμό 13-11 συνεχίζουν να βρίσκονται στην έκτη θέση της βαθμολογίας στη
Β' εθνική της Γερμανίας.
Η Βίσμπι αναζητούσε εναγωνίως μία υπέρβαση στα ημιτελικά του γυναικείου
πρωταθλήματος της Σουηδίας, όμως δεν τα κατάφερε. Η ομάδα του
Πασχάλη
Λέρα
ηττήθηκε εντός έδρας με
64-70
από την ισχυρότερη Ουντόμινεϊτ κι έτσι πλέον με τη σειρά στο εις βάρος της 2-0, ψάχνει
ένα... θαύμα για να κάνει το 3-2 και να βρεθεί στους τελικούς.

Το βράδυ της Δευτέρας η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη φιλοξενείται από την Νίζνι, ενώ η Χ
ίμκι
του
Γιώργου Μπαρτζώκα
αναμένεται να έχει εύκολο έργο κόντρα στην Πάρμα.
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