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L'Scott Marathon Cup de la Vall de
Boí obre inscripcions
La cursa forma part del Buff Mountain Festival i es disputarà el 14 de juliol

Paisatge d'alta muntanya a l'Scott Marathon Cup de la Vall de Boí

Aquest dijous s'han obert les inscripcions per a la quarta prova de l'Scott Marathon Cup
(https://bikemarathonbtt.com/) d'enguany que es disputarà el diumenge 14 de juliol a la Vall de
Boí. La cita s'emmarca en un gran cap de setmana d'esport de muntanya amb la celebració del
Buff Mountain Festival (http://buffmountainfestival.com/) que compta, entre altres proves, amb la
disputa de la Buff Epic Trail.
La cursa en BTT serà la quarta prova del campionat i donarà continuïtat a la cita programada el
primer cap de setmana de juny a Girona amb la Sea Otter Europe. La prova de la Vall de Boí serà
la penúltima del campionat, que es decidirà finalment a Fonollosa el 8 de setembre.
Aquesta gran cursa és la més peculiar de l'Scott Marathon Cup 2019. Una cita que s'endinsa als
Pirineus, a la perifèria del Parc Natural d'Aigüestortes. Probablement, la carrera amb les vistes
més espectaculars de tot l'any. La Vall de Boí serà el lloc en què els millors escaladors dalt de la
bicicleta trauran a la llum les seves qualitats.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=geuvFHU7EHU
Una llarga ascensió portarà a tots els participants al sostre del campionat, a més de 2.200 metres
d'altura. Com sempre en aquest campionat hi ha dues opcions de recorregut: El XCC amb 35km i
el XCM amb 56km. També hi haurà les dues categories en els dos recorreguts, la PRO per a la
competició i la OPEN, pels que busquen un altre ritme.
https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/5242/scott/marathon/cup/vall/boi/obre/inscripcions
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Les inscripcions estaran disponibles a www.ticketoci.net (http://www.ticketoci.net) .
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