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La Sea Otter Europe torna amb forÃ§a a
Girona la prÃ²xima setmana
El festival de ciclisme Sea Otter Europa Costa Brava Girona by Continental torna amb forÃ§a i ja
compta amb milers d'inscrits en les seves proves esportives. Del 23 al 25 de setembre es viuran
tres dies d'esport i competiciÃ³ vibrants. El programa esportiu mÃ©s ampli, variat i espectacular de la
histÃ²ria de Sea Otter Europe amb ﬁns a 13 proves esportives de diferents modalitats, en quÃ¨
s'espera reunir mÃ©s de 4000 participants de diferents punts del MÃ³n.
Les inscripcions restaran obertes ﬁns al 21 de setembre, tot i que algunes proves tenen lÃmit
de places i ja han superat el 90% del lÃmit.

Repassem l'ampli programa esportiu:
Continental Ciclobrava [1]. La cicloturista predilecta de Girona-Costa Brava i de les seves
icÃ²niques carreteres, en el marc de la Sea Otter Europe. Tres opcions de recorregut: 70, 100 o
140 km. Forma part del Circuit CatalÃ de Gran Fons i la Xallenge Catalana de Mitja
DistÃ ncia de la FederaciÃ³ Catalana de CIclisme.
Scott Marathon by Continenta [2]l. El circuit de maratÃ³ de competiciÃ³ amb categoria UCI
C1 i sortida Open per descobrir els millors corriols. Dues opcions de recorregut 61 o 44 km.
Campionat d'Espanya XCC [3]. La novetat competitiva del 2022. Els millors ciclistes nacionals
s'enfrontaran en una prova explosiva que farÃ que el festival s'obri d'una manera increÃ¯ble.
Copa Catalana BTT Internacional i Continental Super Cup Massi [4]. El segon campionat
de BTT que reparteix mÃ©s punts del mÃ³n, amb la participaciÃ³ habitual dels millors corredors
del planeta amb una UCI C1. Un veritable espectacle per als amants del mountain bike. El
dissabte a la tarda Ã©s el torn de les dones i el diumenge al migdia dels homes.
WES, les UCI World E-Bike Series [5]. La Copa del MÃ³n de les bicis elÃ¨ctriques. La irrupciÃ³
de les bicicletes elÃ¨ctriques ha arribat a la competiciÃ³ amb dues proves vibrants.
Canyon Pirinexus Challenge [6]. L'aventura gravel de llarga distÃ ncia que travessa els
Pirineus d'Espanya i FranÃ§a, i repta el participant a arribar abans de la posta de sol,
completant 340 km.
Super Cup Youth [7]. El circuit BTT dels mÃ©s petits celebrarÃ la seva Ãºltima prova, en quÃ¨
els nens i nenes emularan els seus Ãdols.
1r Trial Sea Otter Europe Peu a Baix Girona [8]. Prova infantil de trial amb bicicleta,
puntuable per a la Copa de Girona.
Orbea Gravel Ride Tour Girona [9]. La cicloturista gravel que reuneix el millor de la carretera
i del mountain bike, combinant pistes forestals amb carreteres secundÃ ries.
Canyon eMTB Experience. Una sortida amb bicicleta elÃ¨ctrica que combina turisme,
gastronomia i esport pel territori. 30Km per racons de boscos icÃ²nics de la Costa Brava, sense
cap mena de pressiÃ³ ni pressa.
Canyon Urban eRide. Una sortida urbana en el marc de la Sea Otter Europe, amb un recorregut
que transcorre pel centre de la ciutat. Una ciutat molt ben adaptada a nivell de ciclisme urbÃ .
Ofereix racons turÃstics de gran encant. Durant el trajecte hi haurÃ una parada al centre de la
ciutat per a un pica-pica. Format amb guia turÃstic. Possibilitat de test de bicicleta.
MTB Classic Sea Otter Europe. Ãs una de les proves mÃ©s populars del festival, una cursa
divertida i plena de nostÃ lgia, per fer uns quilÃ²metres amb bons amics i les bicis d'abans dels
anys 90.
Open Escolar BTT. Una prova oberta a tots aquells nens i nenes que vulguin gaudir de la BTT
per un circuit adaptat a les diferents categories.
Tant la ciutat com tot el territori de la provÃncia de Girona i la Costa Brava sÃ³n un espai privilegiat
per practicar totes aquestes modalitats de ciclisme, un veritable paradÃs per als ciclistes. Ãs per
aixÃ², que tambÃ© es podran provar algunes de les novetats de les marques, en primÃcia al festival,
en una de les activitats de mÃ©s Ã¨xit, el DEMOBIKE. El prÃ²xim 13 de setembre s'obriran les
reserves.
El gran festival de ciclisme europeu Sea Otter Europe, amb seu a Girona, acaba d'ultimar els detalls
de la que serÃ la seva sisena ediciÃ³.
Tota la informaciÃ³ de la Sea Otter Europe Costa Brava Girona, a la seva pÃ gina
web. [10]
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