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Carretera - BTT

Gran desplaçament a Madrid per al
Campionat d'Espanya Escolar
Després de la seva absència en el calendari 2020 per motiu de la pandèmia, aquest cap de setmana
del 16 i 17 de juliol arriba una de les cites més especials de l'any amb la disputa dels Campionats
d'Espanya Escolars 2021. Enguany, amb més participants que mai: a les habituals seleccions
cadet tant de carretera com de BTT, se li suma la prova infantil BTT a la ja habitual de
carretera, donant així com a resultat una expedició de 47 ciclistes en què s'hi inclou la selecció
júnior [1] que també compatirà les mateixes seus a la Comunitat de Madrid per la celebració del seu
campionat.
Villa del Prado serà la seu de les proves de BTT, en què la selecció catalana que lideren la
seleccionadora Anna Villar i el tècnic Carles Sabadell convoca un total de vuit cadets i vuit infantils
amb els mecànics Lluís Soler i Albert Sanz. Els infantils s'estrenen en els estatals el matí del dissabte
17, just després de les proves de cadet que el combinat català fronta amb quatre nois i quatre noies,
molts d'ells amb importants opcions de medalla.
Amb tot, les primeres curses se celebraran el matí del divendres 16 a Cadalso de los Vidrios,
començant amb les proves de contrarellotge per equips i contrarellotges individuals de la categoria
cadet. Els equips formats per Ainara Inarejos, Citlali Pareja, Mercè Sitjar i Irune Sánchez i el masculí
de Roger Pareta, Lluc Plana i Marc Zafra obriran foc en el mateix recorregut de 9,4 quilòmetres amb
què després servirà per la disputa de les contrarellotges individuals. L'endemà, els deu seleccionats
que es desplacen amb els tècnics Xavi Ràfols i Anna Ramírez tindran les seves proves en línia a San
Martín de Valdeiglesias, amb recorreguts de 44,6 quilòmetres per a les fèmines i 65,8 quilòmetres per
la prova masculina.
Finalment, la tarda del divendres, la competició es mourà a San Martín de Valdeiglesias per la
disputa de les proves en línia dels infantils, on la selecció catalana tindrà vuit representants
acompanyats dels tècnics Ismael Carrete i Pau Vilanova. L'endemà dissabte, els mateixos infantils
tindran la disputa de les proves de gymkana a Villa del Prado, mateixa seu de les proves de BTT. Com
en totes les proves de carretera, tindran el suport mecànic d'Eric Manteca, Edgar Manteca i Martí
Morera.
Selecció infantil carretera:
Núria Hidalgo (CC Olot Infantil)
Adriana Vargas (CC Palafrugell)
Naia Torrent (CC Olot Infantil)
Raquel Ortega (AC Vila-seca)
Joel Munté
(Cycling Performance Track)
Leo Ucher
(CC Sant Boi)
Ivan Roure
(CC Sant Boi)
Yeray Capilla (CC Sant Boi)
Tècnics: Ismael Carrete i Pau Vilanova
Selecció cadet carretera:

Laia Bosch
(CC Ataraxia) CRI individual
Ainara Inarejos (CC Ataraxia) CRE
Citlali Pareja
(Terrassa Ciclisme Club) CRE
Mercè Sitjar
(CN Vic-ETB) CRE
Irune Sánchez (CC Ataraxia) CRE
Gerard Cano
(CC Olot Infantil) CRI individual
Roger Pareta
(CC Olot Infantil) CRE
Lluc Plana
(CC Olot Infantil) CRE
Adrià Pericas
(Vic-ETB-Jufré) CRI Individual
Marc Zafra
(CC Olot Infantil) CRE
Tècnics: Xavi Ràfols i Anna Ramírez
Selecció BTT cadet:
Carlos Gàmez (CC Lliça d’Amunt)
Arnau Font
(CE Artsport Banyoles)
Pau Arteman (CE Artsport Banyoles)
Ivan Viladrich (PC Baix Ebre)
Marta Cano
(CE Bike Garraf)
Mariona Ratera (CE Open Natura)
Silvia Cuatrecasas (CE Artsport Banyoles)
Zoe Poca
(CN Vic-ETB)
Selecció BTT infantil:
Roc Cubí (CN Vic-ETB)
Marc Pujol (CC Baix Ter)
Marti Martínez (CC Baix Ter)
Pau Camps (CN Vic-ETB)
Kyra Gali
(CC Vilajuïga)
Laia Galbany (CC Les Franqueses)
Aina Sanchez (CC Btt Fornells)
Abril Roma (CN Vic-ETB)
Tècnics BTT: Anna Villar i Carles Sabadell
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