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Santa Susanna acull diumenge la
segona prova de la Super Cup
Massi
Serà la segona edició de la prova d'XCO a la localitat maresmenca

L'entorn de Santa Susanna acollirà una prova amb bikers de primera fila internacional | Francesc Lladó /
Ocisport Serveis Esportius SL

Aquest diumenge 28 d'abril Santa Susanna acollirà la segona prova de la Super Cup Massi
(http://www.copacatalanabtt.com/es/2019/copa-catalana-btt-internacional--142/mtb-super-cupmassi) d'XCO d'enguany després de l'èxit absolut en l'estrena de Banyoles. La cita del litoral
barceloní també donarà continuïtat a la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point 2019.
La segona edició de la prova XCO de Santa Susanna fa un salt de qualitat en una cita de caràcter
internacional que ascendeix a la categoria UCI C1 amb un traçat que recupera l'essència de
l'autèntica BTT: senders revirats, dures ascensions i una llarga baixada final que converteix el
recorregut en un dels més complets de la temporada aprofitant la zona muntanyosa de la
localitat del Maresme.
L'edició 2018 de la prova de Santa Susanna va tenir com a vencedors a Oliver Avilés i Sandra
Santanyes, però aquest 2019 és previsible que entrin en joc corredors internacionals amb la
inclusió de la carrera a la Super Cup Massi. El programa de competició tornarà a dividir l'acció en 3
curses separades per a les diferents categories. Noms com Anton Cooper i Annie Last
(guanyadors a Banyoles) o Victor Koretzky participen del circuit català, que entra en una fase clau
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de la temporada amb tres proves que s'enllacen ràpidament, amb una nova cita a Barcelona el 4
de maig i la Sea Otter Europe el primer cap de setmana de juny.
La prova XCO de Santa Susanna serà la quarta cita de la Copa Catalana Internacional Biking
Point, liderada pel rus Anton Sintsov i Magda Duran. Les inscripcions es tancaran aquest
dimecres 24 d'abril a www.ticketoci.net (http://www.ticketoci.net) .
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