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El repte The Pirinexus Challenge
obre inscripcions amb novetats
La Pirinexus és una de les proves més destacades del gravel a Europa i se
celebrarà el 15 de juny

The Pirinexus Challenge, una cursa non stop referent en el món del gravel | Jase Wilson

Aquest dimarts 2 d'abril s'han obert les inscripcions per a la cinquena edició de The Pirinexus
Challenge (http://www.thepirinexuschallenge.com/) que se celebrarà el proper 15 de juny des de
Sant Antoni de Calonge. Aquesta prova s'ha convertit en una de les grans referències ciclistes de
la modalitat del gravel al nostre país i també té una gran importància en l'àmbit europeu després
que sigui una de les primeres cites incorporades a la Gravel Union, una plataforma de promoció
de les quatre proves de gravel de primer nivell que s'organitzen arreu del vell continent.
Els participants podran triar dos recorreguts diferents que parteixen des del Passeig de Sant
Antoni de Calonge: la modalitat clàssica del non stop, amb 340 quilòmetres de recorregut, i la half,
que neix com a proposta més assequible amb 115 quilòmetres. Els ciclistes poden fer ús d'una
bicicleta gravel, però també de modalitats com el ciclocròs, la BTT, carretera adaptada, tàndem o
single speed.
El traçat de The Pirinexus Challenge parteix de la Costa Brava en direcció cap a França. Un dels
punts més rellevants del recorregut és el Coll d'Ares després de fer camí per la Via Verda de la
Vall del Vallespir i abans de fer el retorn cap a Catalunya aprofitant la ruta del Carrilet per tornar
cap al Baix Empordà. Una proposta de repte personal non stop en què els participants parteixen
amb la sortida del sol i tenen temps fins les 12 de la nit per completar un itinerari que passa per
tot tipus de terreny: carreteres asfaltades, molta pista i algun segment urbà. La nova modalitat half
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no va tan lluny i concentra els seus esforços en descobrir múltiples racons de Les Gavarres.
Podeu trobar més informació sobre les inscripcions en el següent enllaç
http://www.ticketoci.net)
(
.
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