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Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο για τους Έλληνες προπονητές που
εργάζονται στο εξωτερικό, καθώς οι περισσότεροι κατάφεραν να πάρουν το δίποντο.
Πρίφτης και Χατζηδάκη συνεχίζουν να προελαύνουν αήττητοι στα πρωταθλήματα τους, ενώ
νικηφόρα συνέχισαν Κατσικάρης, Χουγκάζ, Χριστόπουλος, Δικαιουλάκος, Δικταπανίδης και
Φλεβαράκης. Αντίθετα, δεν χαμογέλασαν οι Δέδας, Τακιανός, Λέρας και Κούκος.

Η Ούνιξ έχει μπει εξαιρετικά στη VTB κι αυτό δεν χάνει ευκαιρία να το επιβεβαιώνει σε
κάθε ευκαιρία. Οι παίκτες του
Δημήτρη Πρίφτη και του συνεργάτη του, Θωμά
Νίκου
,
πέτυχαν 14/27 τρίποντα για να «διαλύσουν» τελικά με
91-65
την έδρα της Τσμόκι. Η ομάδα του Καζάν έπειτα από 4 αγωνιστικές δεν έχει βρει εμπόδιο κι
έτσι φιγουράρει στις πρώτες θέσεις.
Για την ίδια διοργάνωση η Αστάνα κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη. Η ομάδα
του
Κώστα Φλεβαράκη και του συνεργάτη του, Κώστ
α Παπάζογλου
χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης για να κάμψει με
90-84
(78-78κ.α.) την αντίσταση της Πάρμα και να βάλει τέλος σε ένα σερί τεσσάρων αρνητικών
αποτελεσμάτων.
Εξαιρετικά αντανακλαστικά έδειξε η Χαποέλ Ιερουσαλήμ που μετά την πρώτη της ήττα
την προηγούμενη εβδομάδα, κατάφερε να επανέλθει άμεσα στο δρόμο των επιτυχιών. Ο
Φώτης Κατσικάρης
είδε πέντε παίκτες του να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων και να κερδίζουν με
82-67
την Χαποέλ Εϊλάτ κι έτσι το συγκρότημα του Ιερουσαλήμ διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση
της winner league με ρεκόρ 4-1.
Μετά το... τρακ της πρεμιέρας οι Μπεϊζίγκ Ντακς βρήκαν ρυθμό στο δυνατό πρωτάθλημα
της Κίνας. Οι «πάπιες» του
Γιάννη
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Χριστόπουλου
και του συνεργάτη του,
Χάρη Μαρκόπουλου
, επιβλήθηκαν των «γερακιών» του Γκινγκντάο με
111-105
κι έτσι ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 2-1.
Χρειάστηκε να... επιβιώσει από ένα θρίλερ, όμως στο τέλος τα κατάφερε. Η Πράγα
κέρδισε μέσα στην έδρα της Κόλιν με
73-72
κι έτσι έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών αρνητικών αποτελεσμάτων. Πλέον η ομάδα του
Κρις Χουγκάζ
ανέβασε την βαθμολογική συγκομιδή της στο 3-3 και βρίσκεται στην πέμπτη θέση.
Μετά από αρκετές ατυχίες η osb Hellenen βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για να ορθώσει και
πάλι το ανάστημα της στη Β' κατηγορία της Γερμανίας. Οι παίκτες του
Χρήστου Δικταπανίδη
πέρασαν με το εμφατικό
84-70
από την έδρα της Ζικάου και με ρεκόρ 4-3 αναρριχήθηκε στην πρώτη εξάδα της
βαθμολογίας.
Ήταν να μην πάρει... φόρα στο γυναικείο πρωτάθλημα Πολωνίας η Πολκοβίτσε που πλέον
κερδίζει με επιβλητικό τρόπο. Τελευταίο... θύμα η Βιντζέου, της οποίας επιβλήθηκε εκτός
έδρας με το ευρύ
99-66.
Αυτή ήταν η 4η νίκη σε 8 αγώνες για την ομάδα του
Τζώρτζη Δικαιουλάκου
και του συνεργάτη του,
Πέτρου Πρέκα.
Ντέρμπι μόνο στα... χαρτιά! Το... τρένο της Χατάι δεν αναχαιτίζεται, καθώς αυτή τη φορά
πέρασε νικηφόρα κι από την έδρα της ισχυρής Καϊσέρισπορ. Οι παίκτριες της
Κατερίνας Χατζηδάκη
με το
71-82
κατάφεραν να παραμείνουν αήττητες στο γυναικείο πρωτάθλημα της Τουρκίας κι έτσι
δικαίως βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Φενέρμπαχτσε και Γιακίν
Ντόγκου.

Η Γκαζιαντέπ δεν βρίσκεται ακόμα στο δρόμο που θα ήθελε ο Στέφανος Δέδας, καθώς
για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας ηττήθηκε από την
Μπουγιουκτσεκμετσέ με
98-78
κι έπεσε το ρεκόρ της στο 1-4. Η ομάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της TBL και το
μήνυμα του Έλληνα προπονητή ήταν σαφές «Πλέον όποιος δεν σέβεται την πόλη, την
ομάδα και την πρόεδρο, θα φύγει! Θα βάλουμε κάτω τα προβλήματα και θα βρούμε λύση.
Πιστεύω ότι θα λύσουμε τα θέματά μας».
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Την πρώτη του ήττα γνώρισε ο Φώτης Τακιανός στο πρωτάθλημα του Κοσόβου, καθώς η
Μπασκίμι
είδε την Πρίστινα να περνάει με
71-61
μέσα από την έδρα της. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Μπασκίμι είδε το ρεκόρ της να
πέφτει στο 4-3.
Τη δεύτερη διαδοχική της ήττα γνώρισε η Βίζμπι στο γυναικείο πρωτάθλημα της Σουηδίας.
Τα κορίτσια του
Πασχάλη Λέρα δεν
κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους απέναντι στην Εos και ηττήθηκαν με
85-76
χάνοντας θέσεις στη βαθμολογία (6η με 2-3).
Η απειρία συνεχίζει να στοιχίζει ακριβά στην Γκέτιγκεν στο γυναικείο πρωτάθλημα της
Γερμανίας. Τα κορίτσια του
Γιάννη
Κούκου
γνώρισαν την 7η ήττα τους σε 8 αγώνες, καθώς δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην
Μάρμπουργκ (
57-73
).

Σήμερα (6/11) θα λάβει χώρα ένα μεγάλο ντέρμπι στη VTB, καθώς η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη
Ιτούδη κοντράρεται με τη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα.
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