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Με πολλά χαμόγελα ολοκληρώθηκε ακόμα ένα Σαββατοκύριακο για τους Έλληνες
προπονητές που εργάζονται εκτός συνόρων. Τους δύο βαθμούς της νίκης πανηγύρισαν
Πρίφτης, Χριστόπουλος, Μανουσέλης, Χουγκάζ, Δέδας, Νασούφης, Δικταπανίδης,
Δικαιουλάκος, Χατζηδάκη και Λέρας, ενώ αντίθετα στις λεπτομέρειες έχασαν οι
Μπιτζάνης, Φωτεινάκης και Κούκος.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε στην έδρα της Αστάνα, όμως στο τέλος η Oύνικς έφτασε στην
πολυπόθητη νίκη με
83-79
. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Δημήτρη
Πρίφτη
και του συνεργάτη του, Θωμά
Νίκου
έφτασε τις 10 νίκες σε 12 αγώνες στη VTB League και πλέον βρίσκεται στην 3η θέση.
Σπουδαίο παιχνίδι έγινε για την 31η αγωνιστική του Κινεζικού πρωταθλήματος μεταξύ των
Μπεϊζινγκ Ντακς
του Γιάννη
Χριστόπουλου
και του συνεργάτη του, Χάρη
Μαρκόπουλου
και της Ναντζίνγκ. Οι... «πάπιες» επιβλήθηκαν με
97-96
και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 20-10 που τους φέρνει στην 6η θέση της βαθμολογίας.
Στην κορυφή του Καταριανού πρωταθλήματος με 7-1 διατηρήθηκε η Αλ Σαντ του Μάνου Μ
ανουσέλη
και του συνεργάτη του Γιάννη
Δάμαλη
, καθώς αν και δυσκολεύτηκε στο τέλος ξεπέρασε με
58-54
το εμπόδιο της Αλ Κχορ.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε ο Κρις Χουγκάζ στο Τσέχικο πρωτάθλημα, καθώς η
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Μπρνο νίκησε με 80-75 την Κόλιν
κι έτσι βρέθηκε για πρώτη φορά μέσα στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-12.

Άλλη μία νίκη έβαλε στο... σακούλι του Στέφανος Δέδας, καθώς η Μπατσέσεχιρ έκανε
επίδειξη δύναμης απέναντι στην Μπουγιούκσεχιρ επικρατώντας με
103-86
στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Έλληνα τεχνικού
διατηρήθηκε μέσα στην πρώτη οκτάδα με το ρεκόρ της να φτάνει στο 7-7.
Μπορεί να βρήκε αντίσταση, όμως στο τέλος έβαλε ακόμα ένα δίποντο στην... τσέπη. Η Αα
ράου
που έχει φουλάρει τις μηχανές για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της τρίτης
κατηγορίας της Ελβετίας νίκησε με
70-66
την SAM Massagno. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Δημήτρη
Νασούφη
και της συνεργάτιδας του, Δάφνης
Σταυρακάκη
, παρέμεινε μόνη πρώτοι με ρεκόρ 11-2.
Στα χαρτιά και στην πράξη αποδείχτηκε ντέρμπι, όμως η Χέρφορντ έχει χτίσει ψυχολογία
και μόνο ανοδική είναι η πορεία της. Η ομάδα του Χρήστου
Δικταπανίδη
επικράτησε με
76-72
και με ρεκόρ 11-4 σκαρφάλωσε στη 2η θέση της Γ' κατηγορίας της Γερμανίας.
Με χαρακτηριστική ευκολία ξεπέρασε το εμπόδιο της Φουτζιάν η Σάνξι. Η ομάδα του
Τζώρτζη
Δικαιουλά
κου
και
του συνεργάτη του, Πέτρου
Πρέκα
νίκησε με
98-65
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και με 18 νίκες σε 31 αγώνες βρίσκεται στην 8η θέση του Κινεζικού πρωταθλήματος.
Χωρίς να χρειαστεί να βάλει στο... φουλ τις μηχανές η Χατάι πέρασε νικηφόρα με 65-58
από την έδρα της Μερσίν. Τα κορίτσια της Κατερίνας
Χατζηδάκη
κάθε αγωνιστική αποδεικνύουν ότι έχουν βάλει πλώρη για τον τίτλο στο γυναικείο
πρωτάθλημα της Τουρκίας, καθώς με 13 νίκες σε 14 αγώνες βρίσκονται στη δεύτερη θέση
και απειλούν την Τσουκούροβα.
Με θετικό αποτέλεσμα επέστρεψε στη δράση έπειτα από μεγάλο διάστημα αγωνιστικής
απραξίας η Νόρορτ. Τα κορίτσια του Πασχάλη Λέρα νίκησαν με 54-39 την Ουπσάλα για
την δεύτερη κατηγορία του γυναικείου πρωταθλήματος της Σουηδίας και πλέον βρίσκονται
στην 9η θέση με ρεκόρ 3-6.

Η Νόβα Βες πάλεψε σκληρά στο ντέρμπι με την Χάντλοβα, όμως οι λεπτομέρειες της
στέρησαν μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη. Η ομάδα του Γιώργου
Μπιτζάνη
ηττήθηκε με
88-84
για την 22η αγωνιστική του Σλοβακικού πρωταθλήματος και πλέον με ρεκόρ 7-12 βρίσκεται
στην 7η θέση της βαθμολογίας.
Το έργο της Αλ Αχλί απέναντι στην Αλ Γκαράφα ήταν δύσκολο και αποδείχτηκε και στην
πράξη. Η ομάδα του Τάκη
Φωτεινάκη ηττήθηκε με 83-73 και πλέον
στην 7η θέση του Καταριανού πρωταθλήματος με 2 νίκες σε 8 αγώνες.
Απέναντι στην πρωτοπόρο Χέρνερ δεν είχε πολλές ελπίδες, όμως η Γκέτιγκεν πάλεψε
σθεναρά αν και στο τέλος ηττήθηκε με
62-54
. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Γιάννη
Κούκου
υποχώρησε στην 8η θέση της βαθμολογίας στο γυναικείο πρωτάθλημα της Γερμανίας με
ρεκόρ 4-8.

Σήμερα στη VTB ξεχωρίζει το μεγάλο ελληνικό ντέρμπι, καθώς η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτού
δη
φιλοξενεί την
Χίμκι
του Γιώργου
Μπαρτζώκα
. Παράλληλα, αγωνιστική δράση έχει και η
Μακάμπι Τελ Αβίβ
του Γιάννη
Σφαιρόπουλου
που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χαποέλ Μπερ Σεβά για το Ισραηλινό πρωτάθλημα.
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