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La VolCAT Costa Brava s'estrenarà
amb èxit de participació
Aquest cap de setmana es disputarà la primera edició de la prova amb ple
d'inscripcions

La VolCAT Costa Brava recorrerà en dues etapes el Massís de les Gavarres | VolCAT Costa Brava

El proper cap de setmana es disputarà per primera vegada la VolCAT Costa Brava
(http://costabrava.volcatbtt.com/) . Una competició de BTT que s'estrena amb dues etapes pel
Massís de les Gavarres i que ha rebut una gran resposta dels aficionats al ciclisme. L'organització
ha decidit obrir 50 places noves després d'esgotar inscripcions ( http://www.ticketoci.net) en una
cursa que tancarà el llistat definitiu de participants aquest dimecres.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=3zNbNn2zjbY
El 16 i 17 de març el segell VolCAT s'incorpora a la cursa per primera vegada amb la vocació de
promocionar una prova per etapes en un sol cap de setmana amb un recorregut marcat pels
senders que uneixen platja i muntanya. Una competició pensada per oferir un bon repte competitiu
als ciclistes de màxim nivell i també una presa de contacte per als esportistes que tinguin ganes
de tastar per primera vegada una cursa per etapes en BTT. Sigui com sigui, un entrenament
perfecte per a proves més llargues com la ja clàssica VolCAT que es disputarà un any més en
plena Setmana Santa.
Amb la participació confirmada d'equips de primera fila internacional com el DMT Racing, la
VolCAT Costa Brava 2019 programarà dues etapes amb un total de 120 quilòmetres i 3.900 metres
de desnivell positiu amb modalitats PRO (per als que lluitin per ser els més ràpids) i OPEN, sense
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estar pendents de la pressió del cronòmetre. L'organització també aposta per una categoria per
parelles.
La primera etapa comptarà amb 68 km i 2.100 metres de desnivell positiu, amb un sostre màxim
que superarà per poc els 500 metres d'altitud però amb un recorregut marcat per les pujades i
baixades exigents. El diumenge la cita serà més trencacames, amb 56 km i 1.800 metres de
desnivell en una jornada marcada per l'encadenament de corriols.
Calonge i Sant Antoni seran el punt de sortida i d'arribada de les dues etapes.
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