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La Super Cup Massi de Vallnord
obre inscripcions
El circuit de BTT viurà una de les seves cites més emblemàtiques el proper mes
de setembre

La Super Cup Massi tornarà a reunir alguns dels millors especialistes en BTT | Francesc Lladó / Oisport
Serveis Esportius SL

Aquesta setmana s'han obert les inscripcions per a l'última prova de la Super Cup Massi
(http://copacatalanabtt.com/es/copa-catalana-btt-internacional--142/mtb-super-cup-massi) que
alhora també és la penúltima cita de la Copa Catalana Internacional Biking Point. El circuit català
de BTT es desplaçarà el proper 14 de setembre a Andorra en una nova cursa de categoria UCI C1
al traçat de Vallnord Pal Arinsal.
Així doncs, la cita andorrana en un circuit únic que també acull una prova de la Copa del Món serà
la cita decisiva de la temporada i la que decidirà els campions de la segona edició de la Super Cup
Massi. El circuit que dictarà sentència a la classificació general està farcit de trams tècnics a més de
2.000 metres d'alçada, garantint una duresa especial que ràpidament marcarà diferències entre els
favorits.
Una bona oportunitat per gaudir d'un ambient distès al mateix lloc on es viuen els nervis del
circuit mundial amb la garantia d'un bon cartell d'inscrits gràcies a la seva condició de cita
internacional.
Jofre Cullell i Meritxell Figueras lideren el circuit quan només falta la cursa de Vallnord. Sigui
com sigui, no ho tindran fàcil en cas que Rebecca McConell o Thomas Griot participin a la darrera
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cursa de la Super Cup Massi 2019. La lluita per la general, sens dubte, promet emocions fortes al
circuit andorrà.
Podeu inscriure'us a la cita andorrana en el següent enllaçhttps://www.ticketoci.net/es/copa(
catalana-internacional-439) .
El mateix cap de setmana del 14 i 15 de setembre Vallnord també acollirà una prova de la Copa
Catalana de descens en BTT en un altre gran escenari d'aquest esport, atès que també forma
part del circuit de la copa del món. Una de les poques ocasions que els riders del sud d'Europa
podran aprofitar per sumar punts UCI en aquesta modalitat del ciclisme just després que es
disputin els campionats del món. Les inscripcions per a aquest esdeveniment
(https://www.ticketoci.net/es/copa-catalana-internacional-440) també s'han obert per a tothom.
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