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Το Σαββατοκύριακο που ολοκληρώθηκε ήταν πολύ καλό για τους Έλληνες προπονητές του
εξωτερικού. Στο... πρόγραμμα δέσποζε η «εμφύλια» προπονητική κόντρα του Γιώργου
Μπαρτζώκα με τον Δημήτρη Ιτούδη. Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε τους τελικούς ο
Κουφός, νίκες για Δέδα, Κατσικάρη, Χουγκάζ, Δικαιουλάκο.

Αν και δεν είναι πρωτόγνωρο εντούτοις κάθε φορά είναι ωραίο. Χθες δύο Έλληνες
προπονητές κοντραρίστηκαν, όμως δεν ήταν για κάποιο πρωτάθλημα της Ελλάδας αλλά για
την VTB. Η Λοκομοτίβ Κουμπάν του Γιώργου Μαρτζώκα και των συνεργατών του,
Παππά και Μποζίκα, επικράτησε εκτός έδρας με
94-88
της
ΤΣΣΚΑ
του Δημήτρη
Ιτούδη
και του βοηθού του, Ανδρέα Πιστιόλη. Αυτή η ήττα δεν στοίχισε στους Μοσχοβίτες που
συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη θέση, ενώ για την ομάδα από το Κράσνονταρ αυτό το
δίποντο την ανέβασε στην τρίτη θέση.
Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε τους τελικούς του Καταριανού πρωταθλήματος
η Αλ Ραγιάν. Η ομάδα του Στέργιου Κουφού και του Έλληνα συνεργάτη του, Θανάση
Γιαπλέ, διέλυσε με
78-48 την Αλ Σαντ κι
έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά. Πλέον την Τρίτη (1/3) η σειρά θα μεταφερθεί στην έδρα της Αλ Σαντ.
Ήταν αποφασισμένη και εν τέλει δικαιώθηκε. Η Μούρθια επικράτησε με 79-90 της Μάλαγα
και πλέον κατάφερε να βρεθεί μέσα στην πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος. Η ομάδα του
Φώτη
Κατσι
κάρη
και του συνεργάτη του, Αστέριου Καλύβα δεν έδειξε κανένα φόβο απέναντι στους
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Ανδαλουσιάνους κι έτσι πήρε ένα σπουδαίο διπλό.
Τα προγνωστικά μπορεί να ήθελαν φαβορί την Μπάνβιτ, όμως η Γκαζιάντεπ είχε αντίθετη
άποψη κερδίζοντας εντός έδρας με
83-81
. Οι παίκτες του Στέφανου
Δέδα
όντας ψύχραιμοι στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού κατάφεραν να πανηγυρίσουν μία
σημαντική νίκη που τους φέρνει στην 9η θέση της βαθμολογίας και σε απόσταση ασφαλείας
από τις θέσεις του υποβιβασμού.
Η ακάθεκτη πορεία της Όμπερβαρτ συνεχίζεται. Οι παίκτες του Κρις Χουγκάζ ξεπέρασαν
με
67-54 το
εμπόδιο της Φούρστενφελντ και συνέχισαν να απολαμβάνουν τη μοναξιά στη δεύτερη θέση
της βαθμολογίας.
Η Φενέρμπαχτσε έχει βρει ρυθμό στο γυναικείο πρωτάθλημα της Τουρκίας και δεν
εκτροχιάζεται. Η ομάδα του Τζώρτζη
Δικαιουλάκου και του Έλληνα
συνεργάτη του, Σάκη Παραλίκα, νίκησε το εκτός έδρας ντέρμπι με την Μπεσίκτας με
78-71
κι έτσι παρέμεινε μόνη πρώτη στην βαθμολογία έξι στροφές πριν το φινάλε της κανονικής
διάρκειας.
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