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Ciclo-Cross

La Copa Catalana de ciclocròs conﬁrma el
seu calendari 2019
La Copa Catalana de ciclocròs (CX) té ja deﬁnit el seu calendari pel ﬁnal de temporada 2019, amb
tretze proves conﬁrmades (tres d'elles de categoria UCI internacional, a Les Franqueses del Vallès,
Manlleu i Vic) que demostren un any més la consolidació de la modalitat hivernal a Catalunya en els
darrers anys. El Campionat de Catalunya, que se celebrarà El Morell (Tarragonès) el 22 de
desembre, serà una altra cita clau per una Copa que començarà el proper mes d'octubre.
Sant Fruitós de Bages, el dia 6 d'octubre tornarà a obrir foc en un calendari on hi consten 13 curses
conﬁrmades, a falta de veriﬁcar un catorzè circuit a Vilanova i La Geltrú. De conﬁrmar-se la seva
entrada, suposaria la tercera novetat del calendari d'enguany respecte la temporada passada, a
sumar-se a les ja conﬁrmades de La Seu d'Urgell i Sant Vicenç dels Horts.
De nou, destaquen en el calendari tres curses de categoria UCI C2. Les proves de Les
Franqueses del Vallès, Malleu i Vic repeteixen el seu estatus de prova internacional, amb la
novetat de situar-se enguany en tres dies de competició consecutius: els dies 1, 2 i 3 de
novembre, Catalunya oferirà tres proves de ciclocròs consecutives de categoria internacional que de
ben segur atrauran la presència dels millors especialistes estatals i diverses estrelles centreeuropees
de la modalitat. La cirereta del pastís a una Copa Catalana de CX que any a any manté el seu èxit de
participació i creixent nivell organitzatiu, on l'any passat s'imposaven a la general Isaac Simón i
Veerle Cleiren.

Calendari de la Copa Catalana CX 2019:
6 d’octubre: Sant Fruitós de Bages
20 d’octubre: La Garriga
27 d’octubre: Masquefa
1 de novembre: Les Franqueses del Vallès (internacional UCI C2)
2 de novembre: Trofeu Joan Soler – Manlleu (internacional UCI C2)
3 de novembre: Gran Premi Ciutat de Vic (internacional UCI C2)
10 de novembre: Sant Joan Despí
17 de novembre: Huesca
21 de novembre: Santa Coloma de Farners
1 de desembre: La Seu d’Urgell
15 de desembre: Manresa
22 de desembre: El Morell (Campionat de Catalunya)
29 de desembre: Sant Vicenç dels Horts
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