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Ciclo-Cross

Doble cita osonenca de ciclocròs aquest cap
de setmana
Aquest cap de setmana la comarca d'Osona serà l'epicentre del ciclocròs català, amb la disputa de
dues proves pertanyents al calendari de la Copa Catalana de l'especialitat i també amb categoria UCI
C2.
Dissabte dia 3 a partir de les 09.00h i a la zona de l'Arborètum de Manlleu es celebrarà una nova
edició del Trofeu Joan Soler, del qual ja en serà la 50a edició. A partir de les 09.00h es succeiran les
curses a l'exigent traçat manlleuenc, amb le sproves de masters 40 a 60 primer, cadets després,
infantils a les 10.45h, juniors 11.30h, fèmines 12.30h, i elits i S23 a les 14h. També es disputarà el CX
infantil, per les categories de promoció de prebenjamins a infantils. La inscripció ja sobrepassa els
150 inscrits/es.
Inscripcions Manlleu (ﬁns dijous) [1]
El diumenge dia 4 serà el torn del 6è Gran Premi Internacional Ciutat de Vic, a la Zona Esportiva
e la capital osonenca i amb un circuit de 3'2 kms. A partir de les 09.00h es succeiran les curses a
l'exigent traçat manlleuenc, amb le sproves de masters 40 a 60 primer, cadets després, infantils a les
10.45h, juniors 11.30h, fèmines 12.30h, i elits i S23 a les 14h. També es disputarà el CX infantil, per
les categories de promoció de prebenjamins a infantils. La inscripció estarà per sobre també dels 150
inscrits ja assolits hores d'ara.

Inscripcions Vic (ﬁns dijous) [2]
A la general de la Copa Catalana en categories de promoció són líders:
Prebenjamins: Noemí Faro (Comprarbici Bauhaus) i Arnau Ravell (Metalbikers)
Benjamins: Queralt Cubí (Jufré Vic ETB) i Marc Danti (Jufré Vic ETB)
Principants: Laia Rodríguez (La Torreta Bike) i Marc Faro (Comprarbici Bauhaus)
Alevins: Mireia Padrós (Bicicletes Segú) i Martí Martinez (Esteve)
Infantils: Marta Cano (Bike Garraf CE) i Pol Font (Comarques de Lleida)
Classiﬁcacions Copa Catalana Promoció [3]
Pel que fa a la Copa Catalana Open, després de la disputa de les 3 primeres proves, lideren les
diferents categories:
Cadet masculí: Marc Masana (La Torreta Bike)
Fèmines cadet/junior: Nicole Castillo (Corvi Team)
Junior masculí: Luis Vivian (Quadis Trek Sant Boi)
S23: Júlia Pujol (Catema.cat) i Marc Romero (BGTeam 100% Natural)
Elits: Jordina Muntadas (Corvi Team) i Isaac Simon (BH Concept Barcelona)
M30: Fina Casas (Montroig PC) i Josep Chavarria (Corvi Team)
M40: Carmen Medina (Montcada CC) i Marc Clapes (Taradell UC)
M50: i Joan Antoni Asesnsio (Trevol BikeSports)
M60: Antoni Muñiz (Tot Vici en bici)
Classiﬁcacions generals Copa Catalana Open [4]
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