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EL SISTEMA

ELS GRUPS

1a fase: lligueta
Del 22/9 al 6/3
is
Quatre grups formats per sis
equips, en què s'enfronten
tots contra tots, a casa i a
fora. En total, 10 partits. Els
quatre primers accedeixen a
la fase següent.

A

2a fase: eliminatòriess

B

Els vuitens (23-27/3 l'anada
da
i 30/3 a 3/4 la tornada)
S'enfronten els primers de
grup contra els quarts, i els
segons contra els tercers.
Els primers i els segons
tenen factor pista a favor
).
(jugaran la tornada a casa).

C

Els quarts
(20-24/4 l'anada i
27/4 a 1/5 la tornada)
Per sorteig, amb dos
grups diferenciats i que
s'enfrontaran: els quatre
guanyadors dels duels entree
primers contra quarts; i els
quatre vencedors dels duelss
entre segons contra tercers.*

D

ELS ALTRES RIVALS
Calendari

Ba
Barça Borges
TH Kiel
THW
Rh Neckar
Rhein
Ce
Celje
Ch
Chambery
Kielce

(ALE)
(ALE)
(SLO)
(FRA)
(POL)

Ve
Veszprém
M
Montpeller
Ha
Hamburg
Ko
Kolding
Sä
Sävehof
Tatran Presov

(HON)
(FRA)
(ALE)
(DIN)
(SUE)
(SVK)

25/9, 16.20 h
Barça – R. Neckar

Tx
Txekhovskie
(RUS)
BM Valladolid
Pi Szeged
Pick
(HON)
Ka
Kadetten
(SUI)
Di
Dinamo
Minsk (BLR)
AaB Handball (DIN)

17/10, 15.45
Chambery – Barça

Ci
Ciudad
Real
Cr
Croàcia
Zagreb
St Petersburg
St.
Bo Sarajevo
Bosna
Flensburg
Constanta

Final a quatre
A Colònia, el 28 i 29 de maig
(*) En el cas que un quartt elimini
un primer a vuitens, el
segon o tercer que li
toqui en sorteig tindria
a favor el factor pista.

LES ALTERNATIVES

(CRO)
(RUS)
(BIH)
(ALE)
(ROM)

3/10, 16.45 h
Kiel – Barça
9/10, 16.15 h
Barça – Celje

20/11, 15.00 h
Kielce – Barça
27/11, 16.15 h
Barça – Kielce
5/12, 17.15 h
Barça – Kiel
20/2, 15.30 h
R. Neckar – Barça
27/2, 17.15 h
Barça – Chambery
5/3, 18.00 h
Celje – Barça

THW Kiel

HSV Hamburg

És l'actual campió de la
competició, i l'afronta, com
és habitual, amb una
plantilla que s'intueix curta per les exigències que
suposa la competició europea i la competència de
la Bundesliga. La baixa de Borge Lund (ha fitxat
pel Rhein Neckar) i la lesió del francès Narcisse,
que no podrà jugar fins al març (per això ha fitxat
Jérome), són els primers contratemps d'un bloc
compacte que ja va mostrar l’any passat el seu
poder, quan va superar amb nota la marxa de
Karabatic i la retirada de Lövgren. Com en l’edició
passada, està enquadrat en el grup del Barça, el
seu rival en la final de la primera final a quatre
de la història, celebrada on ara es tornarà a
celebrar: Colònia.

A l'ombra del Kiel, la
temporada passada va
perdre la lliga en l'últim
sospir, mentre que a Europa mai no ha estat
tan a prop del títol (semifinalista el 2008 i el
2009), però cada estiu apuntala una mica més
una plantilla que, per noms, s'ha de considerar
ineludiblement favorita. Els germans francesos
Bertrand i Guillaume Gille, els germans
polonesos Lijewski, el vigent màxim golejador
de la Bundesliga, l'extrem danès Lindberg, i
campions del món amb Alemanya com ara
Hens, Bitter, Jansen, i ara Michael Kraus, l'únic
fitxatge d'enguany per a un club gran que
continua tenint un deute amb si mateix:
transformar el seu potencial en títols.

Montpeller

Ciudad Real

És el favorit ferit.
L'arribada de Karabatic la
temporada passada no els
va donar una plaça en la final a quatre. Un
fracàs que, amb pràcticament el mateix bloc,
volen oblidar amb un títol que no assoleixen
des del 2003, en la primera època de Karabatic
en el club. Amb un pavelló nou (amb capacitat
per a 9.000 espectadors), la prova que han de
superar és l'acoblament dels seus porters:
Richard Stochl (del Celje) i Mickael Robin
(Chambery). La marxa de Karaboue (Tolosa) i
Stojinovic (Dijon) ha estat el gran maldecap
d'un equip que domina a França (últimes tres
lligues i copes). Amb Tej, Hmam, Kavticnik,
Guigou i Bojinovic, també vol fer-ho a Europa.

Amb tres títols dels últims
cinc disputats, el quadre
manxec és indubtablement un dels rivals a batre. Amb l'arribada a
última hora del macedoni Kiril Lazarov (del
Zagreb), Talant Duixebàev va renovar tot el
lateral dret, una posició tàcticament cabdal
(Isaias Guardiola, decisiu en la supercopa, i el
mateix Lazarov, han substituït Metlicic i Gull).
La incorporació de Jurkiewicz al lateral
esquerre i la baixa a última hora del francès
Jérome (he reforçat el Kiel) completen els
canvis d’un bloc que amb un grup accessible
té l'objectiu d'assolir la primera plaça per
facilitar-se el camí cap a la final a quatre, en
què l'edició passada va perdre en semifinals.

El Rhein-Neckar alemany, en la cita després d'assolir el bitllet en
la repesca, jugarà sense pressió. I això el fa un rival perillós, tot i
que coincideix en el grup amb el Barça i el Kiel. Amb l'arribada de
Lund, Robert Gunnarsson, Andy Schmid, Cupic i Sesum, ha
apuntalat una plantilla més feta que altres anys, en què hi ha
noms com ara Olafur Stefansson (ex-Ciudad Real) i Karol Bielecki,
que va perdre la visió d'un ull jugant amb la seva selecció.
El Txekhovskie rus, que ja va donar la sorpresa derrotant en
quarts el Montpeller la temporada passada, tampoc ha fet grans
canvis en el planter, format majoritàriament per jugadors russos i
bielorussos. L'eliminació de Rússia en la qualificació per al
mundial del 2011 farà que el conjunt rus (que pràcticament
conforma la selecció del seu país) estigui més descansat per al
segon tram decisiu (a partir del febrer) de la temporada.
El Veszprém hongarès és l'altra alternativa majúscula de la
competició. El seu inconvenient, compartir grup amb el Montpeller
i l’Hamburg. El procés de nacionalització de l'equip (ha fitxat els
hongraresos Laluska, Császár i Kornel Nagy) aprofundeix en la
mentalitat d’explotar els valors del club per assolir els objectius
de la temporada. El d’Europa és accedir a la final a quatre.

PALMARÈS
Últims anys
2009/10 THW Kiel
2008/09 Ciudad Real
2007/08 Ciudad Real
2006/07 THW Kiel (Ale)
2005/06 Ciudad Real
2004/05 FC Barcelona
2003/04 Celje (Esl)
2002/03 Montpeller (Fra)
2001/02 Magdeburg (Ale)

2000/01 Portland S. Antonio
1999/00 FC Barcelona
1998/99 FC Barcelona
1997/98 FC Barcelona
1996/97 FC Barcelona
1995/96 FC Barcelona
1994/95 Elgorriaga Bidasoa
1993/94 Teka Cantàbria
1992/93 Badel Zagreb
1991/92 RK Zagreb
1990/91 FC Barcelona

El somni més preuat
쩠 El Barça estrena avui la 쩠 En «el grup de la mort»,

쩠 El vuitè títol, la fita d’un

lliga de campions contra els blaugrana topen un cop equip que ja complirà sis
el Rhein Neckar alemany més amb el Kiel, el campió anys de l’última conquesta
ÀLEX OCHOA / Barcelona

쩠 El Barça Borges fa avui la seva
estrena al Palau en la lliga de
campions (16.20 hores, pel Canal 33). Ho farà contra el Rhein
Neckar alemany, un rival perillós i que, sense fer soroll, promet dificultats. «És dels equips
més potents que hi ha a Europa», adverteix Xavi Pascual,
conscient també del moment
de la temporada. Encara en rodatge, com tothom, un bloc
compacte com el Rhein Neckar
suposa un afegit de compromís
que obliga a no refiar-se. «És un
grup complicat i hem de posarnos les piles des del principi»,
argumenta Laszlo Nagy, que farà el seu debut com a capità en
cita europea. Sense el porter
suec Sjöstrand, encara amb
molèsties, el jove Gonzalo

LASZLO NAGY

XAVI PASCUAL

«Hem de ser forts
per arribar a la
final a quatre, és
el nostre objectiu»

«Veig molt difícil
que un equip, en
aquest grup, acabi
sense derrotes»

completarà la llista que forma
la totalitat de la plantilla sènior.
«És clar que el partit ens exigirà el màxim del que ara podem donar, necessitem molta
ajuda demà», reclama el tècnic,
que demana al públic el suport
en una competició en què el
Barça, enquadrat en el grup de
la mort, no pot deixar escapar
punts al Palau. «És evident que
no podem fallar a casa, després
a fora hem d’esgarrapar el mà-

xim de punts possible», apunta
Nagy. «Ens plantegem la
Champions com l’any passat,
cal ser conseqüents», segella
Pascual. «Volem classificar-nos
al més amunt possible, i això es
fa guanyant cada partit amb les
seves circumstàncies», raona. I
el d’avui, és més complicat del
que es podria pensar. «Tenen
Stefansson (ex Ciudad Real),
que és un jugador excepcional,
i tota la primera línia és molt

potent, amb centrals i pivots
[l’últim, Sesum] que els donen
diverses possibilitats tàctiques», analitza. En definitiva,
és un equip alemany, l’esperit
competitiu està assegurat. La
destitució fulminant dels tècnics suecs Lindgren i Anderrson, substituïts dijous per l’antic seleccionador islandès Gudmundsson, prova les ambicions d’un bloc que vol deixar
enrere l’ombra del Kiel i l’Hamburg. «Ara potser estan un petit
esglaó per sota, però amb els
fitxatges que han fet segur que
es posaran al mateix nivell», diu
Pascual, prudent amb el somni
més preuat del club. És el títol
que fa més anys (en aquest se’n
compliran sis) que no es conquereix. I el curs passat el va
perdre en els últims minuts.

I avui, decisió per l’europeu del 2014

Jérôme, pel tercer amb equips diferents

En el congrés de la federació europea d’handbol, amb Kosovo en
condició de país associat, es decidirà avui la seu de l’europeu del
2014, que si és Dinamarca, favorita en les travesses, podria
afavorir la candidatura espanyola per al mundial del 2013, en què
rivalitza amb els danesos. La decisió, el 2 d’octubre a Alemanya.

El lateral francès, campió amb el Barça el 2005 i amb el Ciudad
Real el 2009, va fitxar fa quinze dies pel Kiel. Ho fa per un any,
després d’haver rebaixat fa mesos un any el contracte amb els
manxecs (fins al 2011) i haver arribat a un acord de traspàs.
L’objectiu de Jérôme és un altre títol abans de tornar a França.

LES DADES...
A banda del Barça, Kiel i Rhein
Neckar, el grup A el completen:
쩠 Celje

A favor: El seu tècnic és Noka
Serdarusic, l’antic tècnic del
Kiel campió, i ha fitxat, entre
d’altres, a Alilovic (Ademar),
Carlos Prieto (Rhein Neckar),
Petar Metlicic (Ciudad Real) i
Luka Zvizej (Pick Szeged).
En contra: La renovació de la
plantilla (set fitxatges i sis
baixes) dificulta l’acoblament.
쩠 Kielce

A favor: No tenir res a perdre.
L’arribada de Dzomba (Zagreb)
i Jurecki suma qualitat a un
bloc dirigit per Bogdan Wenta,
també seleccionador polonès.
El perill, els partits de casa.
En contra: El projecte a llarg
termini, avui li resta potencial.
Tenen lligat per al 2011 el porter
Szmal, millor del món el 2009.
쩠 Chambery

A favor: El fet de ser el teòric
rival dèbil del grup. El bloc,
per sobre d’individualitats, li
atorga el factor de la sorpresa.
En contra: Sense estrelles, fa
més complicat trobar jugadors
que agafin la responsabilitat
en els instants determinants.

