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Το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε ήταν καλό για τους Έλληνες προπονητές που
εργάζονται στο εξωτερικό, καθώς δύο εξ αυτών κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Για τους
υπόλοιπους, όμως, μόνο από την Ιβηρική ήρθαν χαμόγελα, καθώς Μπαρτζώκας και
Κατσικάρης πήραν το δίποντο.

Η ACB μπαίνει στην τελική ευθεία και οι εκπρόσωποι μας δείχνουν να ανεβάζουν ρυθμούς
στην κατάλληλη περίοδο. Η Μπαρτσελόνα είχε ντέρμπι απέναντι στην Μάλαγα, όμως
έδειξε αρκετά ετοιμοπόλεμη κερδίζοντας με
8970
μέσα στο Palau Blaugrana την κάτοχο του EuroCup. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του
Γιώργου Μπαρτζώκα
και του συνεργάτη του,
Χρήστου Παππά
παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας και διεύρυνε το ρεκόρ της σε 19-9.
Για την ίδια διοργάνωση η Μούρθια επικράτησε εκτός έδρας με 78-86 της Ομπραντόιρο και
πανηγύρισε την πέμπτη νίκη της στα τελευταία έξι παιχνίδια! Πλέον η ομάδα του
Φώτη Κατσικάρη
έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή στην πρώτη κατηγορία, καθώς με ρεκόρ
12-16 βρίσκεται στην 10η θέση.

Έχοντας εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του
αυστριακού πρωταθλήματος η Όμπερβαρτ κατέβασε ρυθμούς με στόχο να μπει δυναμικά
όταν χρειαστεί στα πλέι οφ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι παίκτες του
Κρις Χουγκάζ
να γνωρίσουν την ήττα με
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77-68
μέσα στην έδρα της Κάπφενμπεργκ.
Αν και την κόντραρε για μεγάλο διάστημα του αγώνα εν τέλει δεν άντεξε και υποκλίθηκε
στην ανωτερότητα της Γαλατάσαραϊ. Η Χατάι δείχνοντας ένα εξαιρετικά μαχητικό
πρόσωπο στάθηκε καλά στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του γυναικείου πρωταθλήματος
Τουρκίας, όμως στο τέλος έχασε με
72-69.
Πλέον η σειρά μεταφέρεται σήμερα στην έδρα της Χατάι με την
Κατερίνα Χατζηδάκη
να ελπίζει ότι οι παίκτριες της θα μπορέσουν να κάνουν την υπέρβαση και να ισοφαρίσουν
σε 1-1.
Απέναντι στην πρωτοπόρο Σίγκαλ Πρίστινα ήταν δεδομένο ποιος είναι το φαβορί και ποιος
το αουτσάιντερ. Η Τρέπσα δεν μπόρεσε να ανατρέψει τα προγνωστικά κι έτσι για την 27η
αγωνιστική του πρωταθλήματος Κοσόβου ηττήθηκε με
123-77.
Παρά την ήττα η ομάδα του
Δημήτρη Παπαδόπουλου
συνεχίζει να βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-10.
Η Γκαζιάντεπ δεν μπόρεσε να κρατήσει την έδρα της απέναντι στην Μπεσίκτας. Η ομάδα
του
Στέφανου Δέδα ηττήθηκε με 59-67, όμως μπόρεσε να διατηρηθεί στην
8η θέση με ρεκόρ 13-13.
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