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L'Scott Marathon Cup inicia el
compte enrere cap al Buff Mountain
Festival
El circuit de BTT viurà la seva prova d'alta muntanya el segon cap de setmana de
juliol

L'Scott Marathon Cup tasta l'alta muntanya a la Vall de Boí | Francesc Lladó / Ocisport

El segon cap de setmana de juliol la Vall de Boí viurà una gran cita per als esports de muntanya
amb la celebració del Buff Mountain Festival http://www.buffmountainfestival.com)
(
amb un extens
programa competitiu. Una de les cites més destacades serà la quarta cita de l'Scott Marathon Cup
2019 (http://www.bikemarathonbtt.com/es/2019/marathon-cup-btt-141/) , una prova decisiva per a
la general abans d'arribar el 8 de setembre a la darrera prova del calendari a Fonollosa.
La cursa de la Vall de Boí es consolida al circuit de BTT oferint com sempre un recorregut exigent
i d'alta muntanya als participants. Després de les tres proves inicials a Sant Joan de Mediona,
Cambrils i Girona, el paisatge canvia al bell mig dels Pirineus amb una prova de marató en BTT
que va acompanyada de vistes espectaculars en un recorregut que s'enfila fins als 2.250 metres
d'alçada.
Des del cor de la vall fins als cims de Boí Taüll, els ciclistes hauran de recórrer 56 quilòmetres i 2.200
metres de desnivell positiu en la prova reina, amb la dificultat de superar una ascensió de més de
1.000 metres de desnivell que de ben segur marcarà la cursa. Com sempre, l'organització
programa un segon traçat més assequible que en aquest cas tindrà 35 quilòmetres i 1.600 metres
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de desnivell positiu i que comptarà amb les dues categories ja clàssiques del circuit: PRO i Open.
Els participants, més enllà de la competició, podran gaudir de la resta d'activitats del Buff Mountain
Festival en un cap de setmana pensat per gaudir i desconnectar a la natura tot fent esport. Les
inscripcions (https://www.ticketoci.net/es/marathon-cup-421) per a l'Scott Marathon Cup de la
Vall de Boí estan obertes
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