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Noemí Moreno s'endú la victòria a la
primera VolCAT Costa Brava
El portuguès José Dias guanya la cursa en categoria masculina

Noemí Moreno, campiona de la 1a edició de la VolCAT Costa Brava | Francesc Lladó / Ocisport

Més de 700 ciclistes han participat a la primera edició de la VolCAT Costa Brava
(http://costabrava.volcatbtt.com) celebrada aquest cap de setmana al massís de Les Gavarres.
Dues etapes disputades el dissabte i el diumenge han determinat una classificació general on la
catalana Noemí Moreno i el portuguès José Dias han aconseguit endur-se la victòria final
En la primera jornada l'etapa constava de 68 quilòmetres i 2.100 metres de desnivell en un
recorregut dissenyat pel CC Baix Ter marcat pel terreny humit i la vegetació densa fins a Calonge i
Sant Antoni. Noemí Moreno (Irontech-Tècnic-Ambisist) es va endur la victòria parcial després d'un
atac a 30 quilòmetres de la meta que la va allunyar de la sub 23 Sílvia Roura (Esteve Grup
Esportiu) i de Sandra Santanyes (Bicisprint), que van acabar completant el podi. En categoria
masculina dos corredors van aconseguir un primer avantatge sobre la resta de rivals. Tiago
Ferreira (DMT Racing Team) i Stauffer Hansueli (Bulls Team) es van escapar però van desorientarse per un canvi en el marcatge de la cursa els va deixar fora de joc. Allà el català Guillem Muñoz
(TBellès) va acabar imposant-se a l'esprint per davant d'Eic Gil (Energy Bike Benicàssim) i
Cristofer Bosque (Biking Point).
Diumenge el desgast s'ha notat a les cames dels ciclistes malgrat un recorregut a priori més
suau: 56 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell. En aquest escenari els ciclistes del DMT Racing
Team s'han exhibit trencant la cursa des de l'inici i amb l'ex campió del món Tiago Ferreira tirant al
davant pels seus companys d'equip. El moviment tàctic ha estat un èxit i finalment la victòria
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d'etapa ha sigut per a Hans Becking i la general per a José Dias, Guillem Muñoz, que ha perdut
més de set minuts, ha assolit finalment el tercer lloc de la general.
En categoria femenina la victòria se l'ha endut la belga Veerle Cleiren (Solcam-Maxled-Montbike)
després de superar els problemes estomacals de la primera jornada. Noemí Moreno ha
administrat de forma magistral l'avantatge assolit durant el dissabte i ha entrat segona,
assegurant el seu triomf a la general de la cursa. Clàudia Marin (Scott Bikes CE) ha completat el
podi del diumenge i Cleiren i Santanyes han pujat al podi final de la VolCAT Costa Brava. Sílvia
Roura, segona en scratx, ha sigut també la més ràpida en categoria sub 23.
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