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La Transpyr Gran Raid MTB supera
el límit de participants a dos mesos
per la seva disputa
El ritme de les inscripcions fa pensar que aviat també s'acabaran les places per
la Transpyr Backroads |Aquesta prova començarà el dissabte 12 de juny a Roses i
travessarà tot el Pirineu

Un dels moments de passades edicions de la Transpyr | Transypr/FotoEsportBcn

A falta de dos mesos per el tret de sortida de la setena Transpyr, la travessa del Pirineu en
bicicleta, una de les seves proves tanca ja les inscripcions. Es tracta de la Transpyr Gran Raid
MTB (http://transpyr.com/?p=2950) , la qual ja ha arribat al seu límit de participants. El ritme de
les inscripcions també fa preveure que aviat es completaran totes les places de la GAES
Transpyr Backroads (http://www.transpyroad.com/) , de manera que la totalitat dels participants
d'aquesta edició 2016 ja estaran registrats.
L'aventura d'aquesta competició es basa en creuar el Pirineu de costa a costa, de Roses a
Hondarribia, en set etapes. En aquest repte únic es creuen els tres tipus de Pirineu, el
Mediterrani, el Central i el Cantàbric. La limitació de places disponibles, segons l'organització, respon
a la voluntat de preservar un alt grau de satisfacció dels participants, prioritzant un creixement
progressiu de la prova que permeti mantenir la qualitat i el tracte personal que la caracteritza.
Tant la Transpyr Gran Raid MTB com la GAES Transpyr Backroads comencen dissabte 12 de
juny des de Roses i arriben a la meta d'Hondarribia el 18 de juny. El pas de la cursa travessa
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llocs com Camprodon, La Seu d'Urgell, El Pont de Suert, Aínsa, Jaca i Burguete-Roncesvalles. La
Gran Raid té 775 km i 20.600 metres de desnivell positiu, mentre que la Backroads té més de
1.000 km i gairebé 2.000 metres de desnivell positiu.
Molta presència d'estrangers
Com és habitual en aquestes proves, més de la meitat dels inscrits són estrangers, procedents
del voltant de 30 països d'arreu del món. La Transpyr, doncs, es consolida com un esdeveniment
internacional en el qual cada any hi ha presència de mitjans de comunicació d'àmbit mundial.
Aquesta prova admet perfils molt variats de ciclista, però sempre amb l'esperit de superació com a
denominador comú.
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