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Githa Michiels i David Valero,
guanyadors de la Super Cup Massi
a Barcelona
Jornada assolellada amb gran ambient competitiu a la capital catalana

La campiona belga Michiels, triomfal a la meta barcelonina | Francesc Lladó / Ocisport Serveis Esportius SL

Més de 450 ciclistes han participat aquest cap de setmana al Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona de BTT, cita que era a la vegada la cinquena prova de la Copa Catalana Internacional
BTT Biking Point i una nova parada de l'emocionant circuit Super Cup Massi
(http://www.copacatalanabtt.com/es/2019/copa-catalana-btt-internacional--142/mtb-super-cupmassi) . Una prova de nivell UCI ideal per a testar el nivell de forma d'aquells corredors que tot
just d'aquí a dues setmanes faran el seu debut a la copa del món.
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David Valero, dominador a Montjuïc Foto: Francesc Lladó / Ocisport Serveis Esportius SL

Barcelona estrenava per a l'ocasió un circuit ràpid i explosiu que ha acollit els ciclistes sota un sol
radiant. Amb estrelles com Raggl o McConnell a la línia de sortida, ha sigut el vigent campió
d'Espanya David Valero el que ha sabut portar la cursa al seu terreny. Al grup de favorits des de
l'inici, Valero ha optat per passar a l'atac i només l'ha pogut seguir Nicola Rohrbach. Un duel
espectacular que s'ha resolt amb un atac del granadí, una caiguda inoportuna de Rohrbach i una
entrada triomfal, en conseqüència, d'un pletòric Valero.
En categoria femenina s'ha viscut una altra cursa espectacular amb un grup ja seleccionat des
del principi gràcies als atacs de la francesa Lecomte, que finalment no ha pogut endur-se el triomf
i s'ha hagut de conformar amb la segona posició davant el ritme frenètic de Githa Michiels. La
campiona belga ha acabat el circuit rodant en solitari en un podi completat per Degn.
La propera cita de la Super Cup Massi es disputarà d'aquí a un mes, el primer cap de setmana de
juny, en el marc de la Sea Otter Europe Girona-Costa Brava. A l'espera de les properes curses,
la Copa Catalana Internacional Biking Point compta amb el lideratge còmode de Meritxell Figueras
per davant de Noemí Moreno i Rebecca McConnell, que sí que lidera la Super Cup Massi. En
categoria masculina el lideratge recau en el rus Anton Sintsov amb un estret marge de dos punts
sobre Ever Alejandro Gómez i 23 sobre Hugo Drechou. Jofre Cullell, triomfador a Santa Susanna,
ha renunciat a participar a la prova de Barcelona i cau al cinquè lloc de la general. Mentrestant, a
la Super Cup Massi el líder és Victor Koretzky, un rival que de ben segur farà valer la seva primera
plaça en les properes proves del circuit.
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