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DH i Enduro

El circuit Vallnord, gran escenari pel ﬁnal de
la Copa Catalana DH
El bike park de Vallnord Pal-Arinsal (La Massana, Andorra) torna a ser l'última cita de la Copa
Catalana de descens els propers 14 i 15 de setembre. Un cop més el circuit preferit dels riders de la
World Cup, serà testimoni d'una prova de la Copa Catalana. Aquell cap de setmana s'acabaran de
conﬁrmar els guanyadors de l'edició 2019 del campionat en totes les categories, des de Infantil ﬁns a
Màster 50, tant en masculí com en femení.
Aquest cop, serà just desprès de que s'hagin portat a terme els Campionats del Món a Mont Sainte
Anne a Canadà i desprès de l'ultima prova de la Copa del Món dels Estats Units del cap de setmana
següent a Snowshoe. S'haurà donat per acabada la temporada de Copes del Món i la prova de
Vallnord podrà tornar a acollir corredors de renom internacional que encara desitgin aconseguir punts
UCI que poden anar bé per encarar la propera temporada 2020. Recordem que la prova és UCI C1,
la màxima categoria per sota de les Copes del Món.
El circuit seguirà sent el mateix que el de l'any passat, recordant que varia en la seva última part
respecte al que s'utilitza per la Copa del Món. Arribant, com sempre, a La Massana.
Vallnord i Andorra és territori Commençal. El quarter general de la marca està ubicat molt a prop de
l'arribada del circuit i és lloc típic d'entrenament dels seus corredors. Ja sigui per entrenar-se abans
dels Campionats del Món quan aquests són posteriors a la Copa Catalana, com l'any passat, o

posteriors, com és el cas actual. Varis dels seus integrants són habituals d'aquesta prova per ser
"casa seva". Veurem quants d'ells ens regalen amb la seva presencia l'espectacle de veure'ls
descendir de forma vertiginosa.
L'any passat, va haver-hi més competència que mai amb les victòries del francès Maxime Ciriego de
l'equip Roc VTT seguit d'aprop del també francès Rudy Cabirou de l'equip Unior Davinci. En fèmines
va ser Telma Torregrossa qui es va emportar la victòria ﬁnal. La prova promet moltes emocions i de
ben segur serà un ﬁnal de campionat espectacular.
Tota la informació de la Copa Catalana DH. [1]
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