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Última setmana per inscriure's a la
VolCAT 2020 a preu reduït
La prova tindrà lloc del 9 al 12 d'abril de 2020, completant 4 etapes de pur
Mountain Bike

Eva Lechner, campiona de la VolCAT 2019 | Cano Fotosports

El 9 d'abril començarà la 15a edició de la VolCAT amb una etapa ràpida de tarda. Més de 200 km i al
voltant de 5.000 m+, que no deixaran de divertir a tots aquells ciclistes que arriben d'infinitat de
punts del món per gaudir d'uns dies fantàstics, gràcies a la bicicleta de muntanya.
La VolCAT es disputarà del 9 al 12 d'abril de 2020, completant 4 etapes de pur Mountain Bike que
atorgarà punts UCI, com a categoria S2. Tots els participants viuran una Setmana Santa diferent,
on tota la família i els més petits també tenen cabuda.
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Alexey Medvédev lidera el grup de favorits a l'etapa reina de la VolCAT Foto: Francesc Lladó / Ocisport

La cursa ofereix dues modalitats de participació. La Pro, destinada per als bikers que busquen la
competició dins el marc d'una carrera UCI, i l'Open, en la qual es pot prendre part amb llicència
cicloturista o fins i tot contractant una llicència per a aquests dies de cursa.
Si a això sumem les categories per edats habituals en la modalitat Pro (sub-23, elit, màster 30 i
màster 40, totes amb versió masculina i femenina, més màster 50 i màster 60 només en masculina) i
premi a la general masculina i femenina en modalitat Open, és impossible no trobar un grup
ideal per formar part del VolCAT Festival.
Dilluns que ve es tanca el termini per aprofitar el preu especial de les inscripcions per a la
VolCAT (http://www.volcatbtt.com/ca/volcat-138/inscripcions) o per aprofitar la promoció del Pack
VolCAT (VolCAT Festival + VolCAT Costa Brava).
A més, també pots aprofitar el Pack VolCAT, un preu únic perquè puguis gaudir de les dues
carreres. Una infinitat de senders que no s'oblidaran mai. Dos paisatges, dos territoris diferents,
un a la zona central al voltant d'Igualada i l'altre a Girona, a la zona de les Gavarres.

https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/5749/ultima-setmana-inscriure-volcat-2020-preu-reduit
Pagina 2 de 2

