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Els herois de la Transpyr arriben a
Hondarribia després de creuar el
Pirineu
El 81% dels participants d'aquesta prova èpica de BTT han aconseguit anar del
Mediterrani al Cantàbric |L'equip Thum-Laffont ha estat el més ràpid en la MTB i
Ibon Zugasti ha dominat en la Backroads

Els finishers de la Transpyr Coast to Coast MTB 2016 | FotoesportBcn-Oriol Batista

La platja guipuscoana d'Hondarribia va rebre ahir 18 de juny als finishers de la Transpyr Coast to
Coast 2016 (http://www.transpyr.com) , la prova de BTT per etapes que ha unit el Mar
Mediterrani amb el Cantàbric creuant la serralada dels Pirineus. Després de l'última etapa entre
Burguete (Navarra) i aquesta localitat del País Basc, els centenars de participants anaven arribant
a la meta amb molta emoció i satisfacció després de set dies apassionants sobre la bicicleta de
muntanya.
Aquest repte només es trobava a l'abast dels més ben preparats, però tot i així, el 81% dels 400
ciclistes qua van sortir de Roses una setmana enrere han aconseguit assolir-lo. La pluja va
acompanyar-los també durant l'etapa d'ahir, i ha estat present en aquestes últimes jornades.
L'equip format per l'alemany Steffen Thum i el francès Rémi Laffont ha estat el més ràpid
d'aquesta edició, adjudicant-se la cursa de MTB.
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Els herois de la GAES Transpyr Backroads. Foto: FotoesportBcn-Oriol Batista

També els participants de la GAES Transpyr Backroads han hagut de gestionar al màxim els seus
esforços aquests dies, els quals s'han passat pedalant per alguns dels ports de muntanya més
exigents del Pirineu. Ibon Zugasti, de l'equip Imaparables, ha estat impecable i s'ha adjudicat tots
els trams cronometrats de la prova de ciclisme per carretera, també el d'ahir en l'etapa final.
La cerimònia final va coronar els herois d'aquesta edició d'un esdeveniment d'extrema resistència.
Els finishers ja poden dir que estan graduats en BTT i en ciclisme de carretera, després de
completar aquest gran repte. Enguany, un 56% de la participació era formada per ciclistes
estrangers, el que confirma l'internacionalització de la Transpyr.
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Moment de la segona etapa entre Camprodon i La Seu d'Urgell. Foto: Josep Maria Montaner
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