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Més de 600 ciclistes participaran a
la Girona MTB Challenge de
divendres a diumenge
Tres etapes conformen una prova de referència per als amants de la BTT

Girona MTB Challenge, una cursa en BTT de tres etapes | Klassmark

600 ciclistes de 20 nacionalitats diferents desembarcaran a la ciutat de Girona des d'aquest
divendres i fins diumenge per donar vida a les tres etapes de la 5a edició de la Girona MTB
Challenge (https://www.gironamtbchallenge.com/) . La cursa de Klassmark és una de les proves
de bicicleta de muntanya per etapes més important d'Europa i arriba tot just una setmana
després de la VolCAT Costa Brava consolidant d'aquesta manera les comarques gironines i el
massís de les Gavarres com un espai ideal per a la pràctica ciclista.
La prova comptarà amb participants vinguts d'arreu del país, de l'estat espanyol, d'Europa i fins i
tot d'Austràlia, Sud-àfrica o els Estats Units. La gran majoria d'ells estan inscrits al programa
competitiu sencer, amb tres etapes de divendres a diumenge, ja sigui individual o en la competició
per parelles mixtes, femenins o masculins. D'altres, prop d'un centenar, participaran només a les
curses de dissabte i diumenge competint en una classificació diferent.
La Girona MTB Challenge comença divendres amb una primera etapa al nord de Girona de 58
quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu. Dissabte es disputa l'etapa reina a l'oest de la
ciutat amb 83 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu i diumenge la cursa arriba a Les
Gavarres amb una darrera jornada de 55 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu.
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Els suïssos Stauffer Hansueli (Team Bulls) i Marc Stutzmann (Texpa Simplon Team) estan cridats
a lluitar per la victòria. Tots dos són corredors de gran renom internacional que es veuran les cares
amb Adrià Noguera (Ferbikesprats.com), Oriol Colomé (Esteve Team) o Guillem Cassú (Radikal
Bikes). En categoria femenina el favoritisme recaurà en Anna Ramirez (Jufre Vic ETB), Mónica
Carrascosa (Bikezona) o Janette Solsona (Bici 3.0).
El Parc de les Ribes del Ter, just al costat del pavelló de Fontajau, serà el punt de sortida i
d'arribada de les tres etapes. Música i cultura popular seran protagonistes d'activitats
complementàries durant la competició.
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