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La Super Cup Massi de Girona obre
inscripcions
La cita del Sea Otter Europe es disputarà el primer cap de setmana de juny

La cita gironina serà la quarta edició de la Super Cup Massi 2019 | Francesc Lladó / Ocisport Serveis Esportius
SL

Aquest dijous 2 de maig s'han obert inscripcions per a la quarta cita de la Super Cup Massi 2019
(http://www.copacatalanabtt.com/es/2019/copa-catalana-btt-internacional--142/mtb-super-cupmassi) , que serà la penúltima prova de la temporada i que promet ser decisiva en terres
gironines. Mentre Barcelona ultima els preparatius per a la cursa que es disputarà a Montjuïc
aquest cap de setmana i Jofre Cullell encara té ben present la victòria aconseguida a Santa
Susanna fa pocs dies, el circuit de BTT mira més enllà i comença el camí de la prova de la Super
Cup Massi que forma part del festival Sea Otter Europe.
La cita gironina oferirà un moment clau de la temporada i pot ser absolutament decisiva per a la
lluita per la general entre els favorits al títol. Girona tornarà a ser una prova de categoria UCI C1
confirmant l'enorme botí de punts que es reparteixen a Catalunya per al rànquing internacional
més prestigiós del ciclisme i que també és clau camí dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
Com ja comença a ser habitual, el Sea Otter Europe oferirà un dels moments més singulars de la
temporada, en què corredors i aficionats poden respirar ciclisme per totes bandes més enllà de la
cursa i gaudir del festival de ciclisme més rellevant del sud d'Europa. La llista d'inscrits es farà
pública d'aquí a unes setmanes, quan l'organització ja sàpiga quins dels grans especialistes en
BTT d'arreu del món participaran a la prova.
Les inscripcions estan obertes. Podeu fer-hi un cop d'ull al següent enllaçhttp://www.ticketoci.net)
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