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Nájdete nás aj na fecebooku: www.facebook.com/cestne.maratony

Granfondo Trento (1 8.-20. júl) je oveľa viac ako len „granfondo“:
dve trasy a časovka. Jednoducho tri dni športu, pôžitku
a vášne. Preteky La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte
Bondone sú tal ianska etapa (jediná v Taliansku) cestných
amatérskych majstrovstiev sveta UCI World Cycling Tour.
ZAREGISTRUJTE SA!
Preteky La Leggendaria Charly Gaul sú viac ako „granfondo“
a tento rok sú ešte krajšie a náročnejšie. Na zahriatie svalov
bude v piatok 1 8. júla zorganizovaná časovka jednotl ivcov
(24km/442hm). Štart s miernym klesaním z Cavedine do Vigo

Cavedine (rozdiel iba 1 00m), potom pri jazere v Cavedine nasleduje stúpanie.
Časovka: šanca objaviť región Trentino a overiť si svoju športovú formu.

V nedeľu sa budú konať preteky La Leggendaria Charly Gaul Trento Monte
Bondone. Môžete na nich zažiť legendárne, ostré stúpanie Charlyho Gaula na
Monte Bondone, stúpanie s 38 zákrutami, ktoré boli rozhodujúce na 39. „Giro d´I tal ia“
v roku 1 956. Trasy pôjdu aj cez Palú di Giovo, rodisko Francesca Mosera.

20. júla budú k dispozíci i 2 trasy, Granfondo a Mediofondo. Trasa Mediofondo dlhá
58km a s prevýšením 2.000 výškových metrov, trasa Granfondo dlhá 1 42km
s tvrdými 3.960 výškovými metrami. Stúpanie na Monte Bondone a cez Cimone
a Garniga Therme až do Valle dei Laghi a Lagolo, Lasino, Cavedine, Drena, Sarche,
Padergnone, Vezzano, Lon, Ciago a Terlago treba zvládnuť dvakrát. V Sopramonte
začína posledné stúpanie, cieľ je vo Vason - Monte Bondone.

Tím Eldy Verones má nádherný darček: preteky La Leggendaria Charly Gaul sú
kvalifikáciou na majstrovstvá sveta UCI-UWCT. Prvých 25% atlétov v každej kategóri i
- Granfondo, Mediofondo a časovka – je potvrdených pre UCI World Cycling Tour
a má možnosť sa kvalifikovať a byť pozvaných na finále od UCI (Union Cycliste
Internationale). Čakáme na vás v Trente, aby ste dosiahli na finále 2014.
Informácie a prihlasovanie:
ASD Charly Gaul Internazionale
tel. +39 0461 21 6000
charlygaul@discovermontebondone. it
www. laleggendariacharlygaul. it

Informácie a rezervácia ubytovania:
Turistické centrum Trento
Monte Bondone, Valle dei Laghi
tel. +39 0461 21 6000 - info@discovertrento. it
www.discovertrento. it

https://www.facebook.com/cestne.maratony



