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Cinc catalans als mundials de trial de

Chengdu
A partir de demÃ dia 7 i ﬁns el proper dia 11 la ciutat xinesa de Chengdu acollirÃ elsÂ Campionats
del MÃ³n de ciclisme urbÃ , entre els quals s'hi inclou les proves de trial.
En l'expediciÃ³ de la selecciÃ³ espanyola formada per 13 ciclistes, s'han desplaÃ§at a la XinaÂ MartÃ
AranÂ (junior 20"),Â Eloi PalauÂ (elit 20"),Â Pol TarrÃ©sÂ iÂ Sergi LlonguerasÂ (elit 26") i la
fÃ¨minaÂ Alba Hidalgo.
En la categoria junior 20" el mÃ xim favorit serÃ Alejdandro Montalvo, recent guanyador de la Copa
del MÃ³n elit perÃ² que competirÃ en juniors.Â Aran, qui fou 3r a l'Europeu, aspira a disputar els llocs
d'honor.Â Eloi Palau, amb una temporada internacional mÃ©s irregular i marcada per una lesiÃ³,
intentarÃ lluitar per accedir a la ﬁnal de dissabte, sempre cara en la categoria elit 20". Entre les
fÃ¨mines,Â Alba HidalgoÂ ja ha demostrat que pot estar lluitant pel pÃ²dium amb les millors pilots
del mÃ³n, tal i om va der al darrer europeu on fou 3a. La vigent campiona mundial Reichenback
sembla un pas per davant de totes elles, perÃ² tot estÃ per decidir i la jove ciclista catalana segur
que hi tÃ© molt a dir. En la roda grossa tantÂ Pol TarrÃ©sÂ comÂ Sergi LlonguerasÂ sÃ³n
candidats a colar-se a la ﬁnal i lluitar de tu a tu amb tots els rivals. TarrÃ©s, tercer a l'europeu, ha
tingut una Copa del MÃ³n mÃ©s discreta que Llongueras, que l'ha acabada en 3r lloc, perÃ² segur que
tots dos ho donaran tot per poder optar a posicions de privilegi.
A banda dels ciclistes, l'Ã rbitre internacional de trial Carles Ferrer tambÃ© serÃ present a la Xina,
aixÃ com el tÃ¨cnic Dani Parramon.
VÃdeo teaser Chengdu 2018

[1]

[Foto crÃ¨dits: Pol TarrÃ©s]

[2]

Links
[1] https://youtu.be/zBAdhatwhxo [2] https://www.ciclisme.cat/printpdf/node/5073164

