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“El grup encara
serà més
complicat que
l’any passat”
Xavier Agustí

Motor. L’entitat rectora de l’automobilisme
anuncia els calendaris de F-1, ral·lis i ral·licròs
del 2016, tots amb parada i fonda a Catalunya

Handbol. El club que el va fitxar, el
Lekhwiya, no ha complert algunes de les
condicions que havien acordat

Segon triplet
català de
mundials FIA

Rutenka marxa de
Qatar i és agent lliure

BARCELONA

El Fraikin BM Granollers
va conèixer ahir els rivals
amb qui s’haurà d’enfrontar en la fase de grups de la
copa EHF, que a priori
sembla més complicat que
el curs passat amb la participació d’un històric com
el Magdeburg (Alemanya), amb tres copes d’Europa al seu palmarès, el Dinamo de Bucarest (Romania) i l’Aalborg (Dinamarca). Només els primers i
els tres millors segons passaran a quarts. “Encara és
aviat per analitzar a fons
els rivals, però sembla que
el grup tindrà un punt de
dificultat major que en
l’última edició”, va valorar
l’entrenador vallesà, Carlos Viver. ■

Del 13/2 al 27/3

—————————————————————————————————

Grup A
Fraikin BM Granollers ........(Catalunya)
SC Magdeburg .........................(Alemanya)
Dinamo Bucarest .................... (Romania)
Aalborg Handball ................(Dinamarca)

Grup B
OCI-LIONS ..................................... (Holanda)
Team Tvis Holstebro ..........(Dinamarca)
HBC Nantes ...................................... (França)
Frisch Auf Göppingen .........(Alemanya)

Grup C
SKA Minsk ............................... (Bielorússia)
Bjerringbro-Silkeborg ......(Dinamarca)
Pfadi Winterthur ........................... (Suïssa)
Saint-Raphael Var Handball . (França)

Grup D
Chambery Savoie Handball .. (França)
Helvetia Anaitasuna .............. (Espanya)
Ystads IF .............................................(Suècia)
CSM Bucarest ............................ (Romania)

BREUS
El Mifas es retira de
les competicions.
L’equip gironí de bàsquet en cadira de rodes
ha renunciat a les lligues catalana i espanyola tot i haver-s’hi
inscrit. El motiu no és
econòmic, sinó la falta
de jugadors, per lesions, raons personals i
raons professionals, i
per la crònica falta d’incorporacions. Es mantindrà l’activitat centrada en l’escola d’esport
adaptat per a joves. ■

Valentí Fradera
BARCELONA

Calendaris

—————————————————————————————————

Tres dels cinc campionats
del món de la FIA faran parada i fonda a Catalunya el
curs que ve per segon any
consecutiu. Són els de fórmula 1, ral·lis i ral·licròs.
Per fer el ple, només hi falten els de turismes i resistència. L’organisme rector
de l’automobilisme va oficialitzar els calendaris respectius dimecres, a París.
Com ja se sabia, el gran
premi al Circuit de Barcelona-Catalunya tornarà a
celebrar-se a mitjan maig i
serà la cinquena de les
vint-i-una proves del curs
–dues més que aquest
any, amb el retorn d’Alemanya (a Hockenheim) i
l’estrena del circuit urbà
de Bakú, a l’Azerbaidjan.
La pròxima cursa de
F-1 a Montmeló celebrarà
vint-i-cinc anys d’ençà que
el 1991 se’n va disputar la
primera. Un aniversari
compartit pel ral·li RACC,
que aquell any també es va
estrenar en el WRC. La
prova de Salou serà l’antepenúltim dels catorze rallis puntuables, un més que
els últims sis anys. La novetat és la Xina, amb un
ral·li tot d’asfalt.
El triplet de proves catalanes puntuables per als
mundials de la FIA el completa la cursa de ral·licròs.
El segon Barcelona RX es
disputarà a mitjan setembre, en un traçat mixt
d’asfalt i terra dibuixat a la
zona de l’estadi del Circuit
de Barcelona-Catalunya.
Serà la novena de les dotze
cites del curs, una menys
que el 2015, per la baixa

Fórmula 1
1. GP d’Austràlia ............................. 20 març
2. GP de Bahrain .................................3 abril
3. GP de la Xina................................. 17 abril
4. GP de Rússia ................................... 1 maig
5. GP de Catalunya .........................15 maig
6. GP de Mònaco.............................29 maig
7. GP del Quebec ............................... 12 juny
8. GP de l’Azerbaidjan .................. 19 juny
9. GP d’Àustria ....................................3 juliol
10. GP d’Anglaterra .......................10 juliol
11. GP d’Hongria .............................. 24 juliol
12. GP d’Alemanya ......................... 31 juliol
13. GP de Bèlgica ...........................28 agost
14. GP d’Itàlia............................ 4 setembre
15. GP de Singapur .............. 18 setembre
16. GP de Malàisia...................... 2 octubre
17. GP del Japó..............................9 octubre
18. GP dels EUA..........................23 octubre
19. GP de Mèxic .........................30 octubre
20. GP del Brasil.................. 13 novembre
21. GP d’Abu Dhabi ............ 27 novembre

Ral·lis
1. Montecarlo ........................... 22-24 gener
2. Suècia ...................................... 12-14 febrer
3. Mèxic.............................................. 4-6 març
4. Argentina ................................ 22-24 abril
5. Portugal ...................................20-22 maig
6. Sardenya ................................... 10-12 juny
7. Polònia ............................................ 1-3 juliol
8. Finlàndia ................................. 29-31 juliol
9. Alemanya ............................... 19-21 agost
10. La Xina.............................9-11 setembre
11. Còrsega............................ 30 set./ 2 oct.
12. Catalunya ........................14-16 octubre
13. Gal·les...............................28-30 octubre
14. Austràlia....................18-20 novembre

L’Esportiu
BARCELONA

El lateral bielorús Siarhei
Rutenka (34 anys), que va
deixar fa setmanes el Barça per provar fortuna a la
lliga de Qatar, tornarà a
Europa després de rescin-

Pistorius, condemnat
ara per assassinat
L’Esportiu
BARCELONA

El Tribunal Suprem
d’Apel·lació de Sud-àfrica
ha elevat d’homicidi a assassinat el càrrec pel qual
condemna l’atleta Oscar

Ral·licròs
1. Montalegre (Portugal) ..... 16-17 abril
2. Hockenheim (Alemanya) ... 7-8 maig
3. Mettet (Bèlgica) ...................14-15 maig
4. Lydden Hill (Anglat.) ...... 28-29 maig
5. Hell (Noruega) ........................ 11-12 juny
6. Höljes (Suècia) ..........................2-3 juliol
7. Trois-Rivières (Quebec) ..... 6-7 agost
8. Lohéac (França)............ 3-4 setembre
9. Barcelona-Catalunya...........17-18 set.
10. Riga (Letònia) ................... 1-2 octubre
11. Estering (Alemanya) ..........15-16 oct.
12. Rosario (Argentina) ......... 26-27 oct.

d’Itàlia. Les entrades de la
F-1 i el Barcelona RX ja
són a la venda, amb descomptes i promocions especials si se’n fa la reserva
anticipadament. ■

Una mica de màniga ampla

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La FIA també va anunciar
noves normes en l’ús de les
mecàniques i les rodes de
F-1. Pel que fa als motors,
s’ha concedit als fabricants més crèdits durant
els pròxims quatre anys
per desenvolupar-los (32 el
2016, que s’aniran reduint
fins a 15 el 2019). Quant a
les rodes, Pirelli ha intro-

duït un cinquè compost de
sec, l’ultratou –assajat per
primer cop dimarts, a Abu
Dhabi–, i en seleccionarà
tres per a cada cursa, en
comptes de dos. Els equips
tindran certa llibertat a
l’hora d’escollir quants jocs
volen de cada tipus, cosa
que hauria d’oferir més opcions estratègiques.

dir el contracte amb el
Lekhwiya. Segons va explicar el propi jugador a
Handball-Planet l’equip
qatarià havia incomplert
moltes de les promeses
que li havien fet i la desorganització era total.
Rutenka es va queixar

Atletisme. El Suprem revisa el judici,
desestima la qualificació d’homicidi i imposarà
una pena de com a mínim 15 anys de presó

118206-1124430®

Handbol. El tècnic
del Fraikin Granollers
Carlos Viver destaca
la dificultat dels rivals

Pistorius, sentenciat en
una instància inferior a
cinc anys de presó per la
mort de la seva parella, Reeva Steenkamp. El Tribunal Suprem ha conclòs
que, en la primera instància judicial, la cort no va te-

que el club ni li van trobar
un domicili ni li van facilitat un vehicle per desplaçar-se per la ciutat. El jugador, que ha guanyat sis vegades la copa d’Europa
–les dues últimes amb el
FC Barcelona– ha decidit
buscar un equip a Europa
partir del gener, un cop
acabi el campionat d’Europa absolut per seleccions.
D’altra banda el Kiel
s’ha assegurat per a la
temporada vinent el fitxatge d’un dels millors jugadors de la Bundeslliga,
el lateral austríac de 23
anys Raul Santos, ara al
Gummersbach. ■
nir en compte que Pistorius hauria d’haver conegut
el possible resultat de les
seves accions. Per aquest
motiu, ha donat la raó a la
fiscalia i ara haurà de determinar la pena, que parteix de 15 anys de presó
com a mínim.
L’atleta va ser condemnat per homicidi i el 19
d’octubre va abandonar la
presó i va quedar sota arrest domiciliari. Pistorius
va disparar quatre trets
contra Steenkamp el febrer del 2013 en confondre-la amb un intrús, ssegons la seva defensa. ■

