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Vall de Boí encara la recta ﬁnal de la Copa
Catalana Internacional Biking Point
La Copa Catalana Internacional BTT Biking Point arriba a la seva recta ﬁnal. Només queden dues
carreres per davant i aquest cap de setmana es viurà la última oportunitat de ser protagonistes
abans de la gran ﬁnal de Vallnord al setembre, quan també coincideixi amb la Super Cup Massi i,
previsiblement, la graella de sortida es torni a omplir dels millors bikers internacionals. La Vall de Boí
ja és una destinació habitual al campionat i un lloc ideal per acollir una cita doble, amb crono
dissabte i XCO diumenge. Aquest racó del Pirineu, a més d'oferir un terreny perfecte per la bicicleta
de muntanya, és idoni per a un cap de setmana de desconnexió i alta muntanya.
El traçat de la Vall de Boí, situat a Barruera, a més de situar-se en un emplaçament espectacular,
ofereix un recorregut peculiar en el qual es barregen trams de rodar i duríssimes i explosives pujades.
Les baixades, sense ser excessivament complicades, també poden jugar un paper important en el
desenvolupament de les carreres. Sent la última prova que comptarà amb CRI dissabte, que se
celebrarà a Taüll, serà una carrera molt important per decidir els guanyadors i posicions d'honor de la
Copa Catalana Internacional Biking Point 2018. A més, la cursa de XCO de diumenge comptarà amb
categoria internacional UCI.
Diumenge, les curses mantindran el seu format de 3 sortides separades, començant a les 9:00 amb
cadets (masculí i femení), júnior femení, màster 30 i 40 femení i màster 40, 50 i 60 masculí. Li seguirà
la prova per elit i sub-23 femení, júnior masculí i màster 30 masculí a les 10:40. A les 12:30 es

tancarà el programa de competició amb la prova elit i sub-23 masculina.
Ever Alejandro Gómez (Olympia Factory Cycling) segueix sent el líder de la general del campionat
des que es va enﬁlar a aquesta posició a Santa Susanna. No obstant això, a la passada Sea Otter
Europe va veure com l'argentí Darío Gasco (Coluer - Ixcor) li retallava bona part del seu avantatge i
es posicionava com el seu principal rival. Poc més de 80 punts els separen ara a la classiﬁcació. Oliver
Avilés (Ravet Bike) també segueix a la lluita per la general, ara en la 3a plaça, a 99 punts del cobejat
liderat del biker bolivià. Tots ells són bons corredors en contrarellotge, de manera que des del mateix
dissabte la batalla per sumar punts serà molt dura. En l'anterior CRI disputada aquest any, a Vall de
Lord, Gasco va ser el més ràpid, un indicatiu que aquesta prova li pot servir per seguir esgarrapant
punts a la general.
Qui té el campionat molt més de cara és Magda Duran (Biking Point). La corredora sub-23 domina la
general amb un ampli marge sobre la seva companya d'equip, també sub-23, Sara Gay. Les
inscripcions estan obertes ﬁns aquest dijous a TicketOci [1]. La Copa Catalana Internacional Biking
Point es tancarà l'1 de setembre a Vallnord, Andorra.
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