Notícias - MTB

Depois de subir no pódio nas últimas três provas disputadas no Brasil, o ribeirão-pretano
Nícolas Sessler (Scott/Shimano/Rosvel Multimarcas) parte agora para mais um desafio
internacional. No próximo dia 1º de setembro, o atleta disputa o Campeonato Mundial de
Mountain Bike, que será realizado em Champéry, na Suíça.
É a terceira vez na temporada
que Nícolas Sessler viaja para disputar competições fora do país. Em março, ele disputou o
Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike na Colômbia. Dois meses depois, o atleta
viajou para o Canadá, onde passou por um período de treinamentos e disputou várias provas
--entre elas duas etapas da Copa do Mundo.
“É uma excelente oportunidade para ganhar experiência e crescer ainda mais na carreira, já
que vou competir com os melhores atletas do mundo. A prova será disputada em um circuito
muito técnico, o que exige muito mais dos atletas”, declarou Nícolas Sessler.
“Estou muito bem fisicamente e vou procurar dar o meu melhor na prova. No entanto, é muito
difícil falar sobre resultado. Meu objetivo é aproveitar a competição como um aprendizado para
o futuro”, acrescentou o ribeirão-pretano, que ficou em 10º lugar na etapa de Windham, nos
Estados Unidos, da Copa do Mundo de Mountain Bike, e na 12ª posição na etapa de
Mont-Sainte-Anne, no Canadá.
Desde que voltou ao Brasil após disputar as duas etapas da Copa do Mundo, Nícolas Sessler
subiu ao pódio em todas as provas que disputou. Ele foi vice-campeão do Campeonato
Interestadual de Mountain Bike, além de ficar em terceiro no Campeonato Brasileiro e no Short
Track São Silvano.

O ribeirão-pretano ainda subiu ao pódio outras cinco vezes no ano. Ele foi campeão da Taça
Brasil de Mountain Bike, vice-campeão da etapa de abertura da Copa Internacional e do GP
Ravelli, além de ficar em terceiro na primeira etapa do Interestadual.

O atleta ainda foi campeão da Copa Regional de Quebec, no Canadá.

Nícolas Sessler tem os patrocínios da Scott, Shimano e Rosvel Multimarcas, e conta com o
apoio da BC ciclismo.
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