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Tiago Ferreira i Adelheid Morath
guanyen la VolCat de tres etapes
Clàudia Galicia acaba segona

Tiago Ferreira, guanyador de la VolCat. Foto: Francesc Lladó/Ocisport

L'estrena de la VolCat BTT (http://www.volcatbtt.com/) com a prova de categoria UCI va acabar
diumenge coronant a Tiago Ferreira i Adelheid Morath. El portuguès del Protek Team es va
adjudicar les dues primeres etapes i va assolir la seva tercera victòria consecutiva a la general,
mentre que la campiona alemanya va guanyar els tres parcials disputats a Vilanova i la Geltrú,
la Pobla de Claramunt i Igualada. La millor catalana va ser la torellonenca Clàudia Galicia, segona
després de tres trepidants jornades.
L'última etapa es va disputar a Igualada amb un recorregut de 42 quilòmetres i amb poc més de
1.000 metres de desnivell positiu amb algunes incògnites per aclarir en la classificació general.
Tiago Ferreira del Protek Team partia amb 2:03 d'avantatge sobre Alexander Gehbauer i més de
cinc minuts sobre David Valero, que havia de controlar els perseguidors per assegurar el podi
final. L'etapa va transcórrer amb un nombrós grup al capdavant comandat pel líder imposant un fort
ritme que li permetia controlar els seus rivals. Un cop superat l'avituallament d'Òdena Village el
grup es va fragmentar en la recerca de la victòria d'etapa. Se la van disputar a l'esprint Alexey
Medvedev i David Valero amb triomf final del rus amb un temps de 01:36:57. Els 12 primers
classificats de l'etapa final van entrar en 36 segons i el campió de la VolCat, Tiago Ferreira del
Protek Team, va celebrar la victòria final acabant vuitè l'etapa.
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Podi femení de la VolCat amb Clàudia Galicia, a la dreta. Foto: Francesc Lladó/Ocisport

La classificació final masculina de la VolCat puntuable per al rànquing mundial UCI la va encapçalar
el portuguès Tiago Ferreira amb un temps total de 7:08:13 avantatjant a Alexander Gehbauer a
2:10 i a David Valero en 4:51 que va poder defensar la tercera posició i va deixar sense opcions
de podi a Sebastien Carabin i a Jordan Sarrou.
En categoria femenina la diferència d'Adelheid Morath sobre les seves rivals eren encara més
grans després de les dues exhibicions de la ciclista alemanya del BH-SR Suntour-KMC, però la
lluita per la segona posició entre Githa Michiels i Clàudia Galicia prometia diumenge ser
apassionant perquè les separaven 28 segons favorables a la campiona belga. Adelheid Morath
va sortir disposada a guanyar l'etapa i al quilòmetre 22 liderava còmodament la cursa amb uns
segons d'avantatge sobre la ciclista de Torelló que va poder obrir un forat d'1:50 respecte a
Michiels. Les posicions es van manteir i Morath va fer el ple de victòries a la VolCat imposant-se a
Igualada amb 1:54:54 amb Galicia a 51 segons que, d'aquesta manera, va pispar la segona plaça
final a Githa Michiels del Versluys Team. El podi de l'etapa el va completar la corredora de l'UCI
Bizkaia-Durango Anna Ramírez a 2:03 de Morath.
La VolCat en categoria femenina la va dominar amb mà de ferro per la campiona alemanya
Adelheid Morath del BH-SR Suntour-KMC que es va imposar en les tres etapes amb un registre
total de 8:33:25, seguida de la catalana Clàudia Galicia del Polar-Trek a 6:40 i de la ciclista del
Versluys Team Githa Michiels.
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Volcat Foto: Francesc Lladó/Ocisport

Més de 600 ciclistes van participar en aquesta edició de la VolCat que ha estat considerada un
èxit tant a nivell organitzatiu com de recorregut. Les tres poblacions que han acollit les sortides i
arribades, Vilanova i la Geltrú, la Pobla de Claramunt i Igualada, han tingut una gran afluència
de públic.
Classificació general Volcat 2015
(replaceMe/../../redaccio/arxius/documents/1428406454volcat.pdf) (pdf)
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