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Sant Hilari tanca aquest dissabte l'Open
Girona BTT-Càrniques Celrà
El club Ça-calm Express està acabant de preparar la que serà aquest dissabte 25 de maig a la tarda la
cinquena i última cursa de l'Open BTT Girona 2019–Càrniques Celrà a Sant Hilari Sacalm. Com
sempre, s’espera un circuit exigent situat al voltant del pavelló, propi dels paratges per on passarà
aquesta darrera cita del Open, i que com l’any passat farà xalar els participants.
Els tres circuits previstos tenen 5,9 quilòmetres pels grans, en un circuit que combina una forta
pendent d’inici, puja i baixa constants i una baixada molt tècnica. Pels més petits, un circuit de 2,3
quilòmetres pels principiants ﬁns a infantils, també exigent i molt diferent al de l’any passat, mentre
que 1,8 quilòmetres serà la distància pels més petits. Recordem que s’ha de portar el dorsal únic, que
serveix per a tots els opens de BTT de Catalunya.
Inscripcions a la prova de Sant Hilari Sacalm. [1]
Inscripcions oer les categories de la Kids Cup. [2]
L’organització ha previst una zona per les carpes de les escoles i també una zona d’aparcament, de

dutxes i de rentat de bicicletes al pavelló. Les sortides seran a partir de les 15h.
15:00 h: 1a sortida cursa Open XCO (Categories de promoció: PrebenjaminsBenjamins, Principiants, Alevins i Infantils)
16:00 h: 2a sortida (Categories M40, Fem Elit, Fem Sub23, Fem Màster, Cadets, M50, M60, Fem
Junior-Fem Cadet)
16:30 h: Lliurament de premis categories 1a sortida
17:45 h: 3a Sortida Categories (Elit-Sub23, Junior, M30)
19:00 h: Lliurament de premis categories 2a i 3a sortida
En l’apartat esportiu, recordem els líders actuals:
Elits: Mario Sinuès (Tbikes Amunt) / Txell Figueras (Grupo Adi-Dsnivell BMC)
Sub23: Gerard Blanch (Vilajuïga) / Alba Malagon (Radikal-Artsports)
Júniors: Genís Martí (Bsixbikes-Jormat) / Ivette Espinar (Biking Point)
Cadets: Adrian Cuellar (Bsixbikes-Jormat) / Adaya Fernandez (MRT Cycling Malgrat)
Màster 30 : Albert Oller (Montgri)
Màster 40: Antonio Olivares (Linbikes)
Màster 50: Jordi Hurtòs (Btt Palafrugell-Doctor Bikes)
Màster 60: Joan Carbonés (Nineta Bike Club)
Tota la informació i classiﬁcacions de l'Open BTT Girona-Càrniques Celrà 2019. [3]
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