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Ciclo-Cross

Cleiren i Simon s'imposen al ciclocròs de
Guissona
La belga aﬁncada a Catalunya Veerle Cleiren (Montbike) i Isaac Simón (BH Concept Barcelona) es
van imposar a la segona prova de la Copa Catalana de Ciclocròs, el IV Trofeu Vila de Guissona, la
única en territori lleidatà de tot el calendari, que va reunir ﬁns a 171 ciclistes a la localitat segarrenca.
La cursa de fèmines va ser un mà a mà entre Cleiren i Jordina Muntadas (Corvi), que ja van
protagonitzar un bonic duel a la primera cursa del calendari a Sant Fruitós. En aquesta ocasió va ser
la belga que es va imposar per només 15" a la catalana, amb Sandra Heredero (Portet Ilstal·lacions)
com a tercera classiﬁcada. Ara Cleiren i Muntadas estan empatades al capdamunt de la classiﬁcació
de la Copa Catalana.
Entre els homes, la cursa no va tenir molta història, amb Isaac Simon protagonitzant un monòleg
pràcticament des de la primera volta. Per darrera, el trio format per Francesc Xavier Carnicer (Selvatà
Tot Bike), David Pons (3HM Club Esportiu) i Oriol Domènech (Scott Bikes) van fer bona part de la
cursa junts. En les darreres voltes Domènech va quedar un xic despenjat i Carnicer s'imposava a

l'sprint pel segon lloc a Pons.
A banda també es va disputar el ciclocròs en categories de promoció, amb un total de 56 inscrits. En
aquestes categories, en les quals s'admet bici de btt, es persegueix l'objectiu de donar a conèixer
aquesta especialitat entre els ciclistes més joves i fer-los gaudir de la pràctica d'aquesta especialitat
tant complerta. En resum, es van imposar per categories:
Prebenjamins: Noemí Faro (Comprarbici Bauhaus) i Arnau Ravell (Metalbikers)
Benjamins: Berta Montero (Montroig PC) i Marc Danti (Jufré Vic ETB)
Principiants: Clàudia Pulido (Noguera Sportbike) i Marc Faro (Comprarbici Bauhaus)
Alevins: Marina Javierre (Cañas Trial Academy) i Martí MArtínez (Esteve Grup Esportiu)
Infantils: Marta Cano (Bike Garraf CE) i MAtisse Van Kerchove (Montroig PC)
Cadets: Sara Méndez (Relber Racing Team) i Marc Masana (La Torreta Bike)
Juniors: Luis Vivian (Quadis Trek Sant Boi)
S23: Júlia Pujol (Catema.cat) i Marc Romero (BG Team 100% Natural)
Elit: Veerle Cleiren (Montbike) i Isaac Simon (BH Concept Barcelona)
M30: Elisabeth Boix (Sala Sport Team) i Josep Chavarria (Corvi Team)
M40: Carmen Median (Montcada CC) i Dani Fabré (XtremBike)
M50: Pere Joan Roig (Vila Bikes Club)
M60: Antonio Muñiz (Tot Vici)
Classiﬁcacions categories de Promoció [1]
Classiﬁcacions categories Open [2]
Després de les dues primeres proves, Simon lidera la scratx masculina. i Muntades i Cleiren la
femenina. Aquest cap de setmana a Masquefa, tercera cita del calendari amb les inscripcions ja
obertes. [3]
Classiﬁcacions generals Copa Catalana Ciclocròs Promoció [4]
Classiﬁcacions generals Copa Catalana Ciclocròs Open [5]
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