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Francesc Guerra, favorit a l'Scott
Marathon Cup de la Vall de Boí
El vencedor de 2018 tornarà a ser a la línia de sortida de la prova pirinenca

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

Una de les cites més destacades del Buff Mountain Festival ( http://buffmountainfestival.com/)
del segon cap de setmana de juliol a la Vall de Boí serà la cursa de l'Scott Marathon Cup en BTT
(http://www.bikemarathonbtt.com/) , la penúltima prova del campionat d'enguany. En una cita
que es presenta molt oberta amb un recorregut dur malgrat ser més curt que altres proves del
calendari amb un total de 48 quilòmetres en XCM.
Francesc Guerra es perfila com a favorit atès que ja va ser el més ràpid l'any 2018 i el terreny dur
s'adapta perfectament a les seves condicions físiques. De fet, Guerra intentarà enfilar-se al
capdamunt de la general des del seu tercer lloc actual però haurà d'estar atent també al paper del
líder actual de la competició, Ever Alejandro Gómez, que figura entre els inscrits amb altres
corredors de primera fila com Pau Romero o Oriol Colomé.
En categoria femenina Sílvia Roura té una oportunitat d'or per lluitar pel triomf i sumar uns punts
valuosos en una classificació general on ara mateix ocupa el segon lloc. A la Vall de Boí tindrà rivals
exigents com Marta Torà, que és tercera a la general i que vol dur a terme un cop d'efecte
després d'una temporada excel·lent.
Després de les curses de Sant Joan de Mediona, Cambrils i Girona, la Vall de Boí esdevé la
quarta i penúltima prova d'un circuit que afronta la seva cursa més exigent amb llargues
ascensions i interminables descensos en un paratge meravellós d'alta muntanya. L'organització
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també programa una cursa de 28 quilòmetres amb un traçat més assequible. Les inscripcions
continuen obertes.
La lluita per la general de l'Scott Marathon Cup es decidirà a Fonollosa en la darrera prova de
l'any el proper mes de setembre.
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