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El proper diuemenge arrenca una nova edició
del Gran Premi Massi- Copa Catalana BTT
Internacional a Banyoles
El Gran Premi MASSI Copa Catalana BTT Internacional ha viscut un creixement exponencial en tots els seus
aspectes durant els darrers anys. S?han millorat les infraestructures, els serveis, premis, la qualitat dels circuits, i
tot ha estat possible gràcies al recolzament de la Federació Catalana de Ciclisme, els corredors, clubs i tècnics, però
també de les institucions ?Generalitat, Diputació i Ajuntaments- i dels diferents patrocinadors ?Buff, Maxxis, Best,
Giant, Coca-Cola, El 9 Esportiu i els nouvinguts Nutrisport i Solobici-, que han apostat per el nostre esport, la BTT,
igual que ho ha fet el patrocinador principal del campionat: Massi, de Casa Masferrer. Sense tots ells, veure el Gran
Premi MASSI Copa Catalana Internacional al nivell actual, no hauria estat possible.
Banyoles és una de les proves deganes del circuit. Durant els 2 primers anys aquesta prova gironina era la prova que
clausurava el circuit, amb la peculiar celebració del dinar o sopar de cloenda i la corresponent entrega de trofeus
finals de temporada. A partir de l?edició 2004, però, Banyoles va invertir els papers i va convertir-se en la seu
inaugural de la temporada, que per a molts dels participants ja consideren tot un clàssic.
Ser la primera prova de la temporada significa moltes coses, però per sobre de tot, il·lusió. La presentació del equips
?que es realitzarà el diumenge a les 9.30- serà el tret inicial a una temporada molt llarga i on tota la família ciclista
?corredors, tècnics, mecànics, ajudants,...- han disposat moltes il·lusions.
La gran afluència, tant de corredors com de públic, han convertit la prova de Banyoles como una de les més
importants del calendari nacional. L?edició 2005 va gaudir d?una participació excepcional: Hermida, Coloma,
Ravanel, Trujillo i d?un espectacular Marc Trayter, que va aconseguir la victòria final.
Per aquest any, ja s?ha confirmat la presència del millors corredors internacionals i nacionals. Hermida, subcampió
Olímpic i Campió del món, vol treure?s l?espina dels últims anys i guanyar per primera vegada una prova de la Copa
Catalana Internacional. Al seu costat, però, també hi haurà el Campió del Món i d?Espanya Carlos Coloma, el danès

Peter Rijs, el francès Cedric Ravanel, i una llarga llista dels millors bikers del moment.
El circuit de Banyoles, preparat detalladament pel Club Ciclista Banyoles ?que enguany estrena president, el Sr.
Moliner- és un circuit molt vistós pel públic assistent. Hi ha nombrosos trams molt propers que permet fer un
seguiment molt intens de la cursa.
HORARIS:
Diumenge 12 de març
Parc de la Draga
De 08.00 a 09.30 h.
09.00 h.
10.00 h.

Inscripcions
Presentació equips participants
1ª Sortida Gran Premi Massi [1] ? CCI [2]?06

12.00 h.
14.00 h.

2ª Sortida Gran Premi Massi [1] ? CCI [2]?06
Lliurament de trofeus

Nota d´ Ocisport
[3]

