Published on Federació Catalana de Ciclisme (https://www.ciclisme.cat)
Inici > La Copa Catalana BTT Marató 2021 comptarà amb quatre cites

08/03/2021
BTT

La Copa Catalana BTT Marató 2021 comptarà
amb quatre cites
La Copa Catalana de Marató BTT disposa un calendari de 4 proves per aquesta temporada de
2021, després de que el calendari 2020 es veiés afectat per la pandèmia i no pugués portar-se a
terme.
Així doncs, amb energies renovades, la Comissió de BTT juntament amb la complicitat imprescindible
dels organitzadors posa en joc quatre cites que conformaran, juntament amb el Campionat de
Catalunya de l'especialitat que es celebrarà a Tàrrega el 05 de setembre, un gruix
d'esdeveniments de mitja distància prou atractiu pel creixent nombre de practicants d'aquesta
especialitat. Així doncs, el calendari de la Copa Catalana de Marató 2021 queda de la següent
forma:
28/03/21 - La Santa Vall (Klassmark Club) - 60kms i 1.700m D+ aprox
19/09/21 - L'Esperxada (Sendicat del Pedal) - 65kms i 2.950m D+ aprox
12/10/21 - Scott Marathon Cup Fonollosa (Ocisport) - 60kms i 1.500m D+ aprox
17/10/21 - IX Pedals de Tros (BTT Queralt) - 65kms i 1.800m D+ aprox
Normativa, categories i puntuació
En aquest calendari hi podran prendre part les categories fèmines Sub23 i Elit (inclou màsters si no
hi ha prou participants), i en categoria masculina Sub23, Elit, Màster 30, Màster 40 Màster 50 i més
(inclou 60).
Per obtenir la classiﬁcació general ﬁnal es sumaran els punts obtinguts a totes les proves
puntuables, i també puntuarà pel rànking individual de BTT català. Hi haurà maillot de líder per cada
categoria i trofeus per les diferents categories, igualment.
En paraules d'Anna Villar, responsable de la Comissió de BTT "és molt important tenir un calendari
estable de marató, perquè és una distància en auge i, per tant, necessita el seu espai, la seva
normativa i el seu calendari". Igualment destaca la recent incorporació de Llibert Mill a la comissió
"ja que té moltíssima experiència en aquestes distàncies i ens serà de molta ajuda el seu punt de
vista i els seus consells per poder millorar poc a poc".
Més informació de la Copa Catalana Marató 2021
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