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Doble examen del Barça a Europa
L'equip de Luis Enrique necessita reaccionar per classificar-se per a la vuitena
semifinal de Champions en els darrers nou anys | La secció de bàsquet, per la
seva banda, inicia el ?play off? de quarts d'Eurolliga a la ciutat russa de
Krasnodar

Luis Súarez va marcar els dos gols de l'anada | EFE

El Barça es juga aquest dimecres el seu futur a Europa per partida doble. Mentre l'equip de Luis
Enrique necessita reaccionar per intentar classificar-se per a la vuitena semifinal de Champions
en els darrers nous anys, la secció de bàsquet inicia el play off de l'Eurolliga a la ciutat russa de
Krasnodar.
Messi, Neymar, Luis Súarez -que torna després d'un partit de sanció a la Lliga- i companyia es
juguen avui mitja temporada. El 2 a 1 de l'anada
(http://www.naciodigital.cat/noticia/106229/barca/remunta/eliminatoria/es/decidira/al/calderon/2-1)
és un mínim avantatge en un moment on els blaugranes afronten un sotrac important amb un
empat i dues derrotes consecutives a la Lliga. Després de perdre bona part de l'avantatge a la
competició domèstica, una eliminació a la Champions obriria la crisi.
El partit es disputarà al Vicente Calderón a partir de les 20.45
(http://www.fcbarcelona.cat/futbol/primer-equip/detall/noticia/atletic-de-madrid-fc-barcelona-lessemifinals-ens-esperen) (Bein). Luis Enrique s'ha endut a tots els jugadors disponibles a Madrid,
sense els lesionats Rafinha, Sandro, Aleix Vidal, Vermaelen i Mathieu. Després de fer l'últim
entrenament a la Ciutat Esportiva, el cos tècnic va facilitar una llista de convocats de 19
futbolistes, i més tard es van desplaçar a la capital madrilenya. Un cop allà, l'entrenador blaugrana
i Javier Mascherano van atendre els mitjans. Com ja havia anunciat després del duel d'anada,
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Luis Enrique va assegurar que no pensa en res més que no sigui guanyar.
L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, afronta el matx amb la baixa destacada de Fernando
Torres, que va ser expulsat a l'anada, i les de Giménez i Tiago per lesió. Malgrat que el balanç
directe entre Luis Enrique i Simeone és de 7 a 0, pràcticament no hi ha hagut cap victòria còmode
pels blaugrana.

El Barça es juga l'accés a les semifinals d'Eurolliga contra el Lokomotiv Kuban. Foto: Euroleague

Lokomotiv Kuban, obstacle per a la Final Four
Un Barça de bàsquet molt irregular té el Lokomotiv Kuban rus com a obstacle per intentar accedir a
la Final Four de l'Eurolliga. El primer partit de la sèrie, que es disputa a les 19.00 hora catalana
(Esports 3) a Krasnodar (http://www.fcbarcelona.cat/basquet/basquet-equip/detall/noticia/primerassalt-duna-eliminatoria-apassionant) , serà un test pels homes de Xavi Pascual que, en tota la
competició, només ha pogut guanyar quatre partits a domicili. El Barça arriba a Rússia amb tota la
plantilla, amb l'excepció del lesionat Lawal.
El Lokomotiv Kuban va aconseguir ser segon del seu grup. És un equip molt compensat malgrat
tenir poca tradició a l'elit europea. Compta amb jugadors de nivell com Delaney, Claver, Randolph
o Singleton i, sobretot, una bona defensa i la capacitat de de tots els jugadors interiors d'anotar
de tres punts. El segon partit, també a Krasnodar, es disputarà divendres.
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