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Thibaut Vassal i Marga Fullana
s'adjudiquen la Girona MTB
Challenge
Després de dominar les tres etapes Vassal ha entrat a meta al costat de Marc
Donadeu, guanyador de la darrera, i Marga Fullana ha tornat a imposar-se a la
final

Thibaut Vassal i Marga Fullana han arrasat a la Girona MTB Challenge. | Oriol Batista.

La Girona MTB Challenge (https://www.gironamtbchallenge.com/inici) 2018 ja és història però les
experiències viscudes al llarg d'aquests tres dies bé mereixen ser recordades. El ritme i la
qualitat que han mostrat els ciclistes ha estat realment espectacular i els recorreguts han causat
furor entre els participants. Una edició que quedarà en la memòria col·lectiva de tots per la tremenda
exhibició del francès Thibaut Vassal i la catalana de les Illes Balears, Marga Fullana, que han
arrasat a la general, amb menció especial per al jove Marc Donadeu (Scott-Taymory) i els sempre
combatius Antonio Ortiz ( BH-Castelli) i Tomàs Misser (Orbea Factory) que han posat molta emoció
a la competició.
L'última etapa ha començat amb el cel tapat i temperatura suau ideal per afrontar els últims 51
quilòmetres amb 1.100 metres de desnivell positiu que han posat el colofó ??a la Girona MTB
Challenge 2018. Una etapa final que separava els ciclistes de l'anhelat record de finisher i que
alhora podia decantar la cursa a favor d'uns o altres perquè a la general hi havia moltes coses a
decidir.
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Marc Donadeu va guanyar la tercera etapa. Foto: Oriol Batista.

L'etapa per la zona nord de Girona transitava sobretot per Sarrià de Ter i Sant Gregori i era la
més ràpida amb bons corriols i un desnivell moderat que convidaven a rodar molt ràpid. Els favorits
no han fallat a la cita i ja molt aviat han saltat Marc Donadeu i el líder Thibaut Vassal a la recerca
del triomf d'etapa. Per darrere Antonio Ortiz intentava no desenganxar-se del cap de cursa per no
cedir la tercera posició a la general a favor de Donadeu i, encara que els tenia a vista, no
aconseguia atrapar-los. Tomàs Misser esgotava les seves opcions de cara a assolir la victòria
absoluta però ràpidament s'ha vist que Vassal no fallaria i s'enduria la general. Donadeu i Vassal
s'han compenetrat a la perfecció conscients que si arribaven escapats podrien complir amb els
seus respectius objectius i s'han rellevat al capdavant per arribar junts a parc de les Ribes del
Ter i entrar junts a meta amb el mateix temps de 2:19:00. La tercera posició ha estat per l'andalús
Antonio Ortiz que ha creuat la meta amb un crono de 2:23:01.
A la general individual Thibaut Vassal aconsegueix inscriure el seu nom en el palmarès de la
Girona MTB Challenge amb un domini incontestable a l'apuntar-se la primera etapa, entrar al
costat del guanyador en la tercera i ser segon en l'etapa reina. Vassal ha emprat 8:53:51 per
superar els 189 quilòmetres de la cursa mentre que Tomàs Misser ha aconseguit el subcampionat
amb 8:59:12 i Marc Donadeu ha estat tercer amb 9:00:40.
Entre les dones Marga Fullana (CC Platges de Cala Millor), líder de la general i amb dos triomfs
parcials en dues etapes, ha tornat a treure a la llum la qualitat que atresora i s'ha imposat sense
problemes a la resta de ciclistes amb un temps a meta de 2:57:08. Com en la resta d'etapes la
lluita pel podi ha estat molt emocionant i Sílvia Roura (Bicis Esteve) i Hilde Verschaeve (Zewities)
han brindat de nou un gran espectacle. Roura ha estat més ràpida i ha entrat segona amb un
crono de 3:03:12 pels 3:03:18 de Verschave. La general femenina ha estat per a Fullana amb
11:25:01, mentre que Roura s'ha fet amb la segona plaça amb 11:42:34 i Verschaeve ha estat
tercera amb 11:45:47.
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Per equips el Ciclos Serrano ha aconseguit la tercera victòria en tres etapes, de manera que José
León i Cristian Collados s'han imposat de manera clara a la resta d'equips amb un temps
acumulat de 9:35:04. En conjunts mixtes els germans Calleja d'Hogar Ciclos han aconseguit
mantenir el liderat per tan sols un segon sobre el Muntbikes, i han signat un registre de 12:53:02.
L'espectacularitat dels boscos i corriols que envolten la ciutat de Girona i l'èxit de la segona edició
de la Girona MTB Challenge per etapes han suposat un punt d'inflexió en la història de la cursa.
Molts ciclistes han mostrat el seu entusiasme i les seves ganes de repetir experiència en el single
track paradise i és que Girona demostra cada dia que la denominació de Destinació de Turisme
Esportiu li ve com anell al dit.
Classificacions
ABSOLUT MASCULÍ - ETAPA 3
1. Marc Donadeu (Scott-Taymory) - 2:19:00
2. Thibaut Vassal (128 Bike Avenue) - 2:19:00
3. Antonio Ortiz (BH-Castelli) - 2:23:01
ABSOLUT MASCULÍ - GENERAL
1. Thibaut Vassal (128 Bike Avenue) - 08:53:51
2. Tomàs Misser (Orbea Factory) - 08:59:12
3. Marc Donadeu (Scott-Taymory) - 09:00:40
ABSOLUT FEMENÍ - ETAPA 3
1. Marga Fullana (CC Platges Cal Millo) - 2:57:08
2. Sílvia Roura (Esteve Team) - 3:03:12
3. Hilde Verschaeve (Zewieties) - 3:03:18
ABSOLUT FEMENÍ - GENERAL
1. Marga Fullana (CC Platges Cal Millo) - 11:25:01
2. Sílvia Roura (Esteve Team) - 11:42:34
3. Hilde Verschaeve (Zewieties) - 11:45:47
MÀSTER 40 MASCULÍ - ETAPA 3
1. Antonio Ortiz (BH-Castelli) - 2:23:01
2. Tomàs Misser (Orbea Factory) - 2:23:34
3. Arnau Rota (Biketraining Specialized) - 2:27:54
MÀSTER 40 MASCULÍ - GENERAL
1. Tomàs Misser (Orbea Factory) - 8:59:12
2. Antonio Ortiz (BH-Castelli) - 9:03:07
3. Joseba León (Bikezona.com) - 9:32:05
MÀSTER FEMENÍ - ETAPA 3
1. Marga Fullana (CC Platges Cal Millo) - 2:57:08
2. Hilde Verschaeve (Zewieties) - 3:03:18
3. Anna Bello (VB Sports) - 3:08:08
MÀSTER FEMENÍ - GENERAL
1. Marga Fullana (CC Platges Cal Millo) - 11:25:01
2. Hilde Verschaeve (Zewieties) - 11:45:47
3. Monica Carrascosa (Bikezona) - 12:13:13
MÀSTER 50 MASCULÍ - ETAPA 3
1. Miquel Prat - 2:42:16
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2. Joan Mas (Radikalbikes Girona) - 2:42:51
3. John Doris (Epic MTB) - 2:43:57
MÀSTER 50 MASCULÍ - GENERAL
1. Miquel Prat - 10:13:04
2. Joan Mas (Radikalbikes Girona) - 10:15:41
3. John Doris (Epic MTB) - 10:23:19
EQUIPS MASCULINS - ETAPA 3
1. José León + Cristian Collados (Ciclos Serrano) - 2:30:30
2. Javi Prado + Víctor Guzmán (Serrano - Espartans) - 2:33:29
3. Víctor Pérez + Adrián Campaña (Surià Bicis) - 2:34:29
EQUIPS MASCULINS - GENERAL
1. José León + Cristian Collados (Ciclos Serrano) - 9:35:04
2. Bernat Cañellas + Carlos Larios (Pallarès Factory - Ixcor Team) - 10:02:43
3. Javi Prado + Víctor Guzmán (Serrano - Espartans) - 10:11:02
EQUIPS MIXTES - ETAPA 3
1. Núria Surià + David Martí (Surià Bicis Figueres) - 3:17:27
2. Alba Sugrañes + David Rodríguez (Murrusteam) - 3:19:02
3. Sonia Escudero + Josep Maresma (Muntbikes) - 3:19:26
EQUIPS MIXTES - GENERAL
1. Ana Calleja + Jesus Manuel Calleja (Hogar Ciclos) - 12:53:02
2. Sonia Escudero + Josep Maresma (Muntbikes) - 12:53:03
3. Núria Surià + David Martí (Surià Bicis Figueres) - 12:57:08
Podeu veure tots els resultats en aquest vincle (https://www.gironamtbchallenge.com/resultats) .
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