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Ciclo-Cross

La Copa Catalana CX 2019 s'inicia diumenge
a Sant Fruitós de Bages
Sant Fruitós de Bages tornarà a ser aquest diumenge 6 d'octubre la prova d'inici de la Copa
Catalana de ciclocròs, que arrencarà un calendari 2019 més ric de mai, arribant a les quinze proves
i amb tres d'elles de categoria internacional UCI. Isaac Simón i Veerle Cleiren defensaran els seus
títols aconseguits la passada campanya.
Amb sortida des del pàrquing de les piscines de Sant Fruitós de Bages, la prova inaugural està un any
més emmarcada dins la programació de la ﬁra esportiva Benet Games [1] que organitza Ocisport. El
control de llicències serà a les 7:45h, mentre que es podrà recollir dorsals i xips ﬁns a 30 minuts
abans de la sortida de cada cursa
La Copa Catalana de CX continua amb el seu constant creixement i estrena així un calendari que
comptarà amb un total de 14 o 15 proves. Respecte a les proves inicialment anunciades, de les quals
han canviat algunes dates, s'hi ha afegit una cita a l'Hospitalet de l'Infant (15 de desembre) i s'està a
l'espera de validar un circuit a Vilanova i La Geltrú, que tindria la seva cita el 14 de desembre, sumant
així un total de quinze curses.
Un any més, les tres proves internacionals UCI de categoria C2 tornaran a ser el principal centre
d'atenció del calendari, les cites de Les Franqueses del Vallès, Manlleu i Vic, enguany englobades en
tres dies consecutius de competició (1, 2 i 3 de novembre) que afavoriran la participació dels

principals especialistes estatals i a nivell internacional.
Inscripcions al CX de Sant Fruitós de Bages. [2]
Notícia prèvia: La Copa Catalana de ciclocròs conﬁrma el seu calendari 2019. [3]
Calendari Copa Catalana CX 2019: (Tota la informació [4])
6 d'octubre: Sant Fruitós de Bages (Benet Games)
20 d'octubre: La Garriga
28 d'octubre: Masquefa
1 de novembre: Les Franqueses del Vallès - internacional UCI C2
2 de novembre: Manlleu (Trofeu Joan Soler) - internacional UCI C2
3 de novembre: Vic (Gran Premi Ciutat de Vic) - internacional UCI C2
10 de novembre: Osca
17 de novembre: Manresa
24 de novembre: Santa Coloma de Farners
1 de desembre: La Seu d'Urgell
8 de desembre: Sant Joan Despí
14 de desembre: Vilanova i La Geltrú (circuit pendent de veriﬁcar)
15 de desembre: Hospitalet de l'Infant
22 de desembre: Gran Premi El Morell - Campionat de Catalunya
29 de desembre: Sant Vicenç dels Horts
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