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Oliver Avilés i Magda Duran conquereixen
Vall de Lord
La Copa Catalana Internacional BTT Biking Point ha viscut avui la seva tercera data de la
temporada 2019 a Vall de Lord, on el vallesà Oliver Avilés (RR Bikers Club) no ha deixat opció als
seus rivals aconseguint guanyar en solitari, imposant-se a Jorge Sánchez (FES BICI 3.0) i Xavier Pijuan
(73 TEM XX) i ajustant així la general de la competició. Per la seva banda, la líder fèmina Magda
Duran (Biking Point) ha fet bons els pronòstics i ha repetit l'últim triomf aconseguit a Corró
d'Amunt [1], situant-se així com a líder destacada de la competició.
La cita de la Vall de Lord sempre sorprèn a tots els corredors. Després de passar 24 hores de la
darrera nevada, el circuit estava en perfectes condicions perquè els bikers demostressin la seva
destresa sobre de la bicicleta. La prova reina, disputada ja en unes grans condicions després de la
boira viscuda a primera hora, s'ha desenvolupat al ritme increïble imposat per un Avilés que volia
demostrar que la seva temporada va de menys a més. Des de l'inici volia trencar la carrera, creant
una petita selecció de corredors. Però el pas de les voltes ha fet efecte en els seus contrincants,
provocant que arribés a la línia de meta en solitari, amb poc menys d'un minut de diferència respecte
al segon i tercer classiﬁcat.
La classiﬁcació general de la Copa Catalana Internacional Biking Point 2019 segueix liderada per
Anton Sintsov, però Avilés es col·loca a tan sols 38 punts del rus, mentre que Pau
Romero (Olympia Factory Racing) puja ﬁns a la quarta posició. Consulta les classiﬁcacions

acumulades de la Copa Catalana Internacional BTT després de la cita de Vall de Lord [2].
Per la seva banda, qui sí que ha consolidat el liderat de la Copa Catalana després de la prova d'avui
ha estat Magda Duran (Biking Point). La ciclista catalana ha aconseguit la seva segona victòria
consecutiva i se situa com la nova líder del campionat. La sub 23 s'ha imposat a Meritxell Figueres
(Grup ADI-DSNIVELL-BMC) que no ha pogut mantenir la roda de Duran ha acabat arribant en segona
posició a tan sols un minut de la guanyadora. Noemí Moreno (Irontech-Tecnic-Ambisist) ha
completat el podi scratch.
En les altres categories, els guanyadors han estat:
Junior: Matéo Bayet i Léa Bouilloux
Cadets: Marc Masana i Sara Mendez
Màster 30: Eloi Batllori i Núria Bertran
Màster 40: Pablo Egeda i Carmen Medina
Màster 50: Joan Antoni Asensio
Màster 60: Joan Carbones
Classiﬁcació per equips: Biking Point CC
Classiﬁcacions de totes les proves a Vall de Lord. [3]
En totes les categories, la igualtat en la general és tan gran que es preveu que les dues properes
cites de la Super Cup Massi, també puntuable per la Copa Catalana, a Santa Susanna el 28 d'abril
i a Barcelona el 4 de maig (Calendari complet de la Copa Catalana Internacional BTT [4]);
començaran a entreveure els clars candidats a emportar-se la Copa Catalana Internacional Biking
Point 2019. La gran varietat de circuits i localitzacions fan que tot tipus de ciclistes tinguin opcions.
Les dues proves UCI C1 comptaran amb encara més nivell internacional, que segur que oferiran unes
carreres emocionants que es decidiran per pocs detalls.
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