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La Copa Osona de trial continua diumenge a
Folgueroles
El proper diumenge dia 18 de març es disputarà a Folgueroles la segona prova puntuable de la
dinovena edició de la Copa Osona de Trial. Com ja és habitual, la prova transcorrerà entre l’ermita de
la Damunt i el bosc de Can Clotet; sent l’entorn de l’ermita el centre neuràlgic de la prova.
El rocós bosc de Can Clotet i el seu camí d’accés des de la Damunt serà el lloc on s’ubicaran les zones
de la competició, en seran un total de cinc on els participants les hauran de realitzar dues vegades.
El tret de sortida de la Copa Osona va ser el passat 18 de febrer a Calldetenes amb una participació
de més de 160 esportistes, la prova va ser guanyada per Sergi Llongueras. Els guanyadors a
Calldetenes a les altres categories van ser:
R1: Max Serra (Alella)
R2: Genís la Haba (Borgonyà)
R3: Hugo Orgaz (La Massana‐AND)
Aleví: Laia Esquís (Òrrius)
Principiant: Armand Moreno (La Garriga)
Benjamí: Martí Peña (Avinyó)
Pre Benjamí: Lluc Roa (St. Llorenç Savall)
Open blau: Poldo Sillue (Mequinenza)

Open blanc: Max Solé (St. Llorenç de Morunys)
Per participar cal inscriure’s a través del web www.trialsport.es [1], i hi ha temps ﬁns les 23:59 d'avui
dijous abans de la prova i el preu és de 20€ per prova. Pel que fa als horaris, el primer horari de
conﬁrmació serà de 08:15 a 08:45 per a les categories d’alevins, d’opens, R2, R3 i màsters, sent la
sortida a les 09:00. De 10:30 a 11:00 és el torn per a les categories R1 i elits, sent la sortida a les
11:00. La sortida per a les categories de pre benjamins, benjamins i principiants serà a les 12:00
essent la conﬁrmació d’11:30 a 12:00. El primer lliurament de premis s’estima pels vols de les 12:00.
La Copa Osona de Trial és organitzada per Trialsport juntament amb la Unió Ciclista Vic, compta amb
la col∙laboració dels respectius ajuntaments, institucions i empreses privades.
Tota la informació de la Copa Osona es pot trobar en el següent enllaç: http://bit.ly/2EahxSZ [2]
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