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Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ακόμα ένα Σαββατοκύριακο για τους Έλληνες
προπονητές που εργάζονται εκτός συνόρων. Ιτούδης, Χατζηδάκη και Νασούφης παραμένουν
άχαστοι, ενώ με νίκες συνέχισαν Πρίφτης, Χριστόπουλος, Δικταπανίδης και Κούκος.
Απροσπέλαστα εμπόδια βρήκαν οι Δέδας και Μπιτζάνης.

Διπλή νίκη στη VTB για τους Έλληνες προπονητές, καθώς η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ι
τούδη
και του συνεργάτη του, Ανδρέα
Πιστιόλη
νίκησε την Άβτοντορ με
110-76
, ενώ η
Ούνικς
του Δημήτρη
Πρίφτη
και του άμεσου συνεργάτη του, Θωμά
Νίκου
, υπερασπίστηκε την έδρα της με
89-74
απέναντι στη Ρίγα. Οι Μοσχοβίτες βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 6-0, ενώ η
ομάδα από το Καζάν μετράει 4 νίκες σε 5 αγώνες.

Σημαντική νίκη που της δίνει ψυχολογική ώθηση πήρε για την έβδομη αγωνιστική του
κινεζικού πρωταθλήματος η Μπεϊζίνγκ Ντάκς. Οι... «πάπιες» του Γιάννη Χριστόπουλου
και του συνεργάτη του, Χάρη
Μαρκόπουλου
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νίκησαν με
114-102
την Ναντζίνγκ και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 3-4.

Χωρίς σταματημό συνεχίζει η Άλτε Κάντι Ααράου του Δημήτρη Νασούφη και της
συνεργάτιδας του, Δάφνης
Σταυρακάκη
, στην τρίτη κατηγορία της Ελβετίας. Η ομάδα των Ελλήνων νίκησε την Πέμπτη με 74-46
την Μπάντεν παίρνοντας την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κυπέλλου Ελβετίας,
ενώ χθες (4/11) επιβλήθηκε εκτός έδρας με
91-65
της Σαμ Μασάνιο διευρύνοντας το ρεκόρ της σε 5-0 και έτσι συνεχίζει να απολαμβάνει τη
μοναξιά της κορυφής.

Η εξαιρετική πορεία της Χέρφορντ στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας συνεχίζεται,
καθώς πέρασε με
77-66 κι από την έδρα της Καμπ
Λιντφορτ. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Χρήστου
Δικταπανίδη
σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 5-1.

Εντυπωσιακά πορεύεται η Χατάι στο γυναικείο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Τα κορίτσια της
Κατερίνας
Χατζηδάκη παρέμειναν αήττητα για 4η
αγωνιστική, καθώς επικράτησαν με
88-72
της Μπεσίκτας, που γνώρισε την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι
που ήταν ντέρμπι μόνο... στα χαρτιά!

Ένα σημαντικό δίποντο πανηγύρισε η Γκέτιγκεν για την 6η αγωνιστική του γυναικείου
πρωταθλήματος της Γερμανίας. Οι «πράσινες» του Γιάννη
Κούκου
νίκησαν την Μπαντ Άιμπλινγκ με το ευρύ
74-58
κι έτσι την έβαλαν από κάτω στην ένατη θέση, καθώς μέχρι πρότινος ισοβαθμούσαν με
ρεκόρ 2-4.

Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Εφές, όμως αυτή ήταν η Μπαχτσέσεχιρ που γνώρισε
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την ανωτερότητα της Σακάρια. Η ομάδα του Στέφανου
Δέδα
γνώρισε την ήττα εντός έδρας με
84-71
κι έτσι είδε την ομάδα του να υποχωρεί στο 3-2 που την φέρνει στην έκτη θέση της TBL.

Απέναντι στην ισχυρή Λέβιτσε δεν είχε πολλά περιθώρια κι αυτό αποδείχτηκε εντός παρκέ.
Η Νόβα Βες του Γιώργου Μπιτζάνη ηττήθηκε εκτός έδρας με 91-68 κι έτσι υποχώρησε
στην έβδομη θέση με ρεκόρ 2-4.

Σήμερα (5/11) η Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα δοκιμάζεται εκτός έδρας στο Αζερμπαϊτζάν
κόντρα στην Αστάνα για την VTB, ενώ η Shanxi του Τζώρτζη Δικαιουλάκου για την 7η
αγωνιστική του γυναικείου Κινεζικού πρωταθλήματος φιλοξενείται από την Liaoning.
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