O Rías Baixas asegura a participación dos seus deportistas estrelas un ano máis
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O Club Ciclista Rías Baixas reafirma a súa aposta polos corredores novos e da terra coa
ampliación de contrato de catro compoñentes do persoal en idade Sub 23. Alejandro Santos,
David Pérez, Samuel Rodríguez e Cristian Mota renovaron o seu vinculación co proxecto
presidido por José Luís Chamorro e seguirán vestindo as cores da entidade de Nigrán no ano
2016. Este acordo sumar ao alcanzado fai un mes con Marcos Serrano para que continúe
como director deportivo.

Os catro ciclistas da zona sur de Pontevedra deron un salto de calidade durante esta campaña
e o seu bo rendemento foi clave para que o equipo situárase entre as dez mellores formacións
do ranking Élite e Sub 23 español. O seu próximo reto, salvo para David Pérez que está
lesionado, será a Volta a Toledo a partir do sábado.

Alejandro Santos cumpre o seu segundo curso no Club Ciclista Rías Baixas e é o vixente
campión autonómico Sub 23, título que conseguiu a principios de xuño no Mirador de Ézaro. O
escalador porriñés, de 22 anos, está demostrando unha gran regularidade durante toda a
tempada con destacadas clasificacións a nivel estatal como o sétimo posto logrado na xeral
final da Volta a Ávila.

Tamén David Pérez asinará no 2016 a súa terceira campaña na estrutura miñorana. Unha
fractura de clavícula fai dúas semanas na Volta a León cortou o seu progresión e puxo de
manifesto a súa paixón por este deporte. O redondelán, de 19 anos, xa se volveu a subir á
bicicleta para facer rodillo co obxectivo de regresar á competición antes de que acabe a
tempada.
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Pola súa banda, os ponteareanos Samuel Rodríguez e Cristian Mota chegaron o pasado
inverno ao equipo e responderon ás expectativas xeradas. Serrano xa adestrara a ambos en
categorías inferiores. Rodríguez, de 20 anos, brillou no Campionato de España Sub 23
finalizando noveno e adxudicouse a clasificación da montaña na Volta a Zamora. Ademais,
case non pasou desapercibido en ningunha das moitas carreiras que disputou polo seu espírito
loitador.

O mesmo poderíase afirmar de Mota, que con 19 anos está sendo unha das grandes
revelacións na súa estreo no campo amateur. A súa adaptación confírmana resultados como o
segundo posto logrado no Trofeo Luís Sánchez Huergo en Xixón.
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