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Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με θετικό απολογισμό για τους Έλληνες
προπονητές που εργάζονται στο εξωτερικό. Απρόσκοπτα συνέχισαν την εντυπωσιακή
πορεία τους Ιτούδης, Πρίφτης, Χριστόπουλος και Χατζηδάκη. Αντίθετα, δεν κατάφεραν να
πανηγυρίσουν Χουγκάζ, Φωτεινάκης, Δικταπανίδης και Δικαιουλάκος.

Λίγες μέρες πριν από το ταξίδι στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, η ΤΣΣΚΑ
Μόσχας
επικράτησε μέσα στη Λετονία της Ρίγα με
107-80
. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Δημήτρη
Ιτούδη
και του συνεργάτη του, Ανδρέα
Πιστιόλη
έφτασε τις 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη VTB.
Για την ίδια διοργάνωση εύκολο απόγευμα πέρασε και η Ούνικς. Η ομάδα του Δημήτρη Πρί
φτη
και του συνεργάτη του, Θωμά
Νίκου
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, επικράτησε με
88-69
της Τσμόκι Μινσκ και κατάφερε να ανεβάσει το ρεκόρ της στο 8-2 που τη φέρνει στην τρίτη
θέση της βαθμολογίας.
Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται οι Μπεϊζίνγκ Ντακς, καθώς πανηγύρισαν τη δέκατη
όγδοη νίκη τους σε 23 αγωνιστικές στο Κινεζικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιάννη
Χριστόπουλου
και του συνεργάτη του, Χάρη
Μαρκόπουλου
αναρριχήθηκε στη τρίτη θέση της βαθμολογίας, αφού πρώτα κατέβαλε με
107-96
την αντίσταση της Σάνξι.
Ακόμα ένα ντέρμπι μετατρέπεται σε υγιεινό περίπατο για την Χατάι που δείχνει ότι ξέρει
πώς να κάνει πρωταθλητισμό σε υψηλότατο επίπεδο. Τα κορίτσια της Κατερίνας
Χατζηδάκη
νίκησαν με το εντυπωσιακό
85-70
την Γαλατάσαραϊ για το γυναικείο πρωτάθλημα Τουρκίας κι έτσι συνεχίζει να βρίσκεται στη
δεύτερη θέση με ρεκόρ 9-1.

Οι λεπτομέρειες στοίχησαν στην Μπρνο στο πρωτάθλημα της Τσεχίας. Η ομάδα του Κρις
Χουγκάζ
ηττήθηκε με
69-63
από την Ντέτσιν κι έτσι πλέον βρίσκεται στην προτελευταία θέση με ρεκόρ 4-11.
Στο... νήμα δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα του Κατάρ η Αλ
Αχλί
του Παναγιώτη
Φωτεινάκη
. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού ηττήθηκε με
97-94
από την Αλ Αράμπι κι έτσι έπειτα από δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα του Κατάρ δεν
έχει καταφέρει να ανοίξει λογαριασμό.
Το ρεπό δεν έκανε καθόλου καλό στη Χέρφορντ που για την 13η αγωνιστική της τρίτης
κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος ηττήθηκε με
123-66
από την ισχυρότατη Χερτένερ Λέοβεν. Πλέον, η ομάδα του Χρήστου
Δικταπανίδη
βρίσκεται στην έκτη θέση με ρεκόρ 9-4.
Εκτός προγράμματος ήττα γνώρισε η Σάνξι, καθώς ηττήθηκε στην έδρα της με 76-43 από
την Λιάονινγκ. Τα κορίτσια του Τζώρτζη
Δικαιουλάκου
αποδείχτηκαν άστοχα κι έτσι είδαν το ρεκόρ τους στο γυναικείο πρωτάθλημα της Κίνας να
υποχωρεί στο 16-8.
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Σήμερα (24/12) αγωνίζεται η Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα με την Ζενίτ.
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