11/11/2019
Ciclo-Cross

Albert Poblet i Veerle Cleiren reaﬁrmen el
liderat de la Copa Catalana CX a Osca
Un any més, el ciclocròs català va aterrar a l'Aragó amb la disputa aquest diumenge del IV
Ciclocross Ciudad de Huesca, puntuable com a setena cita de la Copa Catalana de CX i que
també suposava la primera de les sis proves de la Copa d'Aragó de la modalitat sota la organització
del Club Ciclista Oscense. En ella, els que arribaven com a líders de la competició, Albert Poblet
(Portet Instal·lacions-Ixcor-Buﬀ) i Veerle Cleiren (Solcam-Maxled-Montbike), van consolidar la seva
posició amb els seus triomfs a les proves elit.
Prop de 300 participants es van reunir a l'entorn de Cerro de San Jorge per aquest cap de setmana de
ciclocròs, en què es van disputar també una inauguració dissabte a la tarda amb una prova
d'eliminator i proves de categories infantils, en aquest cap no puntuables per la Copa Catalana. En les
proves reines, es va poder viure un important domini del líder de la competició, un Albert Poblet
amb diversos dels seus immediats rivals deplaçats a la Copa d’Espanya, mentre que a la prova de
fèmines Veerle Cleiren s'imposava per davant de la local Lilian Soriano (Edelweiss Laguarta Bikes).
La Copa Catalana de ciclocròs 2019 (Tota la informació i calendari complet [1]) no s'atura i tindrà
una nova cita aquest mateix diumenge 17 de novembre a Manresa, una prova que ja té les
inscripcions obertes en el següent enllaç [2].
Classiﬁcacions del IV Ciclocross Ciudad de Huesca:

1. Albert Poblet (Portet Instal·lacions-Ixcor-Buﬀ) 1:01:29
2. Xavier Ariza (La Torreta Bike) a 0:52
3. Marc Romero (BGTeam 100% Natural) a 0:56
1. Veerle Cleiren (Solcam-Maxled-Montbike) 47:46
2. Lilian Soriano (Edelweiss Laguarta Bikes) a 1:41
3. Iolanda López (Club Triatló Serradells) a 1 volta
Guanyador sub23: Marc Romero (BG Team 100% Natural)
Cadets: Joan Cadena (Autorcars Sagalés) i Marta Cano (Bike Garraf)
Júnior: Juan Pérez (Kross Racing)
Màster 40: Marc Clapés (Team Corvi)
Màster 50: Jordi Tió (Club Ciclista Calma)
Màster 60: Antonio Muñiz (Tot Vici en Bici)
Classiﬁcacions completes de totes les categories. [3]
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