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Το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2018 δεν μπήκε όπως θα ήθελαν οι περισσότεροι Έλληνες
προπονητές που εργάζονται εκτός συνόρων. Οι Πρίφτης, Χριστόπουλος, Δέδας,
Δικαιουλάκος και Λέρας μπορεί να χαμογέλασαν, όμως δεν έγινε το ίδιο και με τους Ιτούδη,
Μπαρτζώκα, Φλεβαράκη, Κατσικάρη, Χουγκάζ και Χατζηδάκη.

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο η Ούνικς Καζάν συνέχισε την εξαιρετική
της πορεία στη VTB. Η ομάδα του
Δημήτρη Πρίφτη
και του συνεργάτη του,
Θωμά Νίκου
επικράτησε με
91-76
της Ενισέι και πλέον με ρεκόρ 8-1 βρίσκεται στην 3η θέση έχοντας 2 αγώνας λιγότερους
από την πρωτοπόρο ΤΣΣΚΑ (10-1).
Ακόμα ένα δίποντο έβαλε στο... σακούλι της η Beijing Ducks, η οποία επιβλήθηκε για την
25η αγωνιστική της CBA με
12
5-112
των Shanxi Brave Dragons. Με αυτό το αποτέλεσμα του η ομάδα του
Γιάννη Χριστόπουλου
και του συνεργάτη του,
Χάρη Μαρκόπουλου
ανέβασε τη συγκομιδή της στο 16-6.
Η αναγέννηση της Μπαχτσέσεχιρ στα χέρια του Στέφανου Δέδα συνεχίζεται με γοργούς
ρυθμούς. Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού κέρδισε με
77-71
στην έδρα της Σαμσούντας κι έτσι πανηγύρισε την πέμπτη νίκη στους έξι τελευταίους
αγώνες της. Πλέον, η ομάδα του Πανεπιστημίου «σκαρφάλωσε» στην 6η θέση της δεύτερης
κατηγορίας της Τουρκίας.
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Με μεγάλη σοβαρότητα και αποφασιστικότητα η Πολκοβίτσε έδειξε ότι δεν σκοπεύει να
μείνει για πολύ καιρό μακριά από την πρώτη τριάδα του γυναικείου πρωταθλήματος της
Πολωνίας. Τα κορίτσια του
Τ
ζώρτζη Δικαιουλάκου
και του συνεργάτη του,
Πέτρου Πρέκα
κέρδισαν στο εκτός έδρας ντέρμπι με την UMCS με το επιβλητικό
81-63
κι έτσι την προσπέρασαν μπαίνοντας στην τετράδα με ρεκόρ 9-4.
Είχε τον τίτλο του φαβορί και δεν είχε κανένα πρόβλημα να το επιβεβαίωση. Η Βίσμπι του
Πασχάλη Λέρα
πέρασε με
77-73
από την έδρα της ουραγού, Ουπσάλα κι έτσι με ρεκόρ 6-7 παρέμεινε στην 5η θέση του
γυναικείου πρωταθλήματος Σουηδίας.

Το αήττητο της ΤΣΣΚΑ στη VTB αποτελεί παρελθόν. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη
ηττήθηκε εντός έδρας με
90-79
από την Λοκομοτίβ Κουμπάν κι έτσι είδε το αήττητο σερί της να σταματάει στα 10
νικηφόρα αποτελέσματα.
Για την ίδια διοργάνωση «θύμα» έκπληξης έπεσε η Χίμκι. Η ομάδα του Γιώργου
Μπαρτζώκα
γνώρισε την 4η ήττα της στη διοργάνωση έπειτα από 10 αγωνιστικές, καθώς η Τσμόκι
Μινσκ της έβαλε... τρικλοποδιά (
92-84
). Πλέον, ο σύλλογος της Μόσχας βρίσκεται στην πέμπτη θέση.
H Αστάνα του Κώστα Φλεβαράκη δεν μπόρεσε να... τριτώσει τις νίκες της στη VTB
League, καθώς ηττήθηκε από τη Νίζνι με
85-73
πληρώνοντας το κακό τρίτο δεκάλεπτο που είχε. Με το αποτέλεσμα αυτό οι Καζάκοι
έπεσαν στο 2-9 και βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.
Η Τενερίφη δεν έπιασε καλή απόδοση κόντρα στην Χιπούσκοα και δεν μπόρεσε να
«αποδράσει» με το διπλό. Οι παίκτες του
Φώτη Κατσικάρη ηττήθηκαν με 8970
κι έτσι έπεσαν στο 8-7 που τους φέρνει στην 8η θέση της ACB. Ο Έλληνας τεχνικός,
μάλιστα, αποβλήθηκε από τον αγώνα στο τέλος της τρίτης περιόδου δεχόμενος τεχνική
ποινή.
Σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες η USK Πράγας δεν είχε την τύχη με το
μέρος της. Η ομάδα του
Κρις
Χουγκάζ
γνώρισε την εντός έδρας ήττα με
71-69
από την Παρντουμπίτσε που τη φέρνει στην 9η θέση του Τσέχικου πρωταθλήματος με
απολογισμό 6-10.
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Το επίπεδο δυσκολίας ήταν υψηλό κι αυτό το γνώριζε η Χατάι. Τα κορίτσια της Κατερίνας
Χατζηδάκη
δεν μπόρεσαν να βάλουν δύσκολα στην Γιακίν Ντόγκου με αποτέλεσμα να γνωρίσουν εκτός
έδρας ήττα με
96-78
. Αυτή ήταν η μόλις δεύτερη ήττα σε 13 αγώνες στο γυναικείο πρωτάθλημα της Τουρκίας
για την Χατάι που πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η Αλ Σαντ του Μάνου Μανουσέλη αγωνίζεται αύριο (9/1) κόντρα στην Αλ Αχλί για την
14η αγωνιστική του πρωταθλήματος του Κατάρ.
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