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Ünnepélyes keretek között Pas
sage du Goisból rajtol szombaton 
a francia kerékpáros kör verseny, 
melyet 110 évvel ezelőtt rendeztek 
meg először. A szombaton kezdődő 
98. viadalon a kerekesek 23 nap 
alatt összesen 3430,5 kilométert 
tekernek. A versenyre 22 csapatot 
hívtak meg a szervezők, a rajtnál 
259 kerékpáros lesz majd.

A világ leghíresebb kerékpáros 
körversenyének idei rajtja 
szombaton lesz, a Tour de 

France-on 259 versenyző áll majd rajt-
hoz. Az viszont kérdés, hogy 21 sza-
kasz és 23 nap után hányan érnek majd 
Párizsba, a viadal végső céljához. Mint 
már megszokott, a francia kerékpáros 
körverseny nem egy sétagalopp, idén a 
szervezők pedig azzal is nehezítették a 
sportolók dolgát, hogy kétszer is meg 
kell majd mászniuk a Galibier-csúcsot, 
mely a Tour de France történetében a 
tengerszinttől számított legmagasab-
ban tartott szakaszérkezés.

Az útvonal
Idén két országon halad át a kör-

verseny, a szakaszok többsége Fran-
ciaországban lesz, egy etap érkezésé-
nek és rajtjának pedig Olaszország 
ad otthont. A versenyzők idén 15 
olyan városon haladnak át, amelye-
ket sosem érintett a Tour de France. 
A 21 szakaszból 10 sík terepen zajlik 
majd, két időmérő futamot rendez-
nek (egyéni és csapatverseny), három 
szakasz közepesen magas hegyek, hat 
pedig kimondottan magas hegyi sza-
kasz lesz, négy alkalommal lesz hegyi 
befutó. A sportolók összesen 3430,5 
kilométert kell teljesítsenek, lesz két 
szabadnapjuk, 23 hegyet másznak 
meg, ezek között kétszer a Galibier-
csúcsra kell feltekerniük.

A 3,2 millió euró összdíjazású verse-
nyen a szervezők idén nem adnak idő-
jóváírásokat, így sem a sprinterek, sem 
a hegymenők, sem a szakaszgyőztesek 
nem kapnak bónuszmásodperceket. 
A referenciaidő tehát a ténylegesen 
letekert idő lesz.

Négy megkülönböztető trikót le-
het viselni, sárgában az egyéni össze-
tettet vezető sportoló haladhat majd, 
zöldben a legjobb sprintelő, fehér 
alapon piros pöttyös trikóban teker 
majd a legjobb hegymenő, fehérben 
a legjobb 25 év alatti kerékpáros teker 
majd. Sárga pöttyöt tesznek majd a 
csapatversenyt vezető gárda kerekese-
inek mezére, és ranglistát készítenek a 
szökéseket kezdeményező és ezekben 
benne levő kerekesekről is.

Az első igazi hegymenés a 8. sza-
kaszban lesz, ekkor a második kate-
góriás Croix-csúcsra (1451 méter) 
másznak fel a kerekesek. Az első arany 
kategóriás csúccsal (HC) a 12. szaka-
szon találkoznak majd a kerekesek, a 
Tourmalet (2115 méter) megmászása 
után az aznapi befutó Luz-Ardiden-
ben szintén HC-csúcsmászás lesz. A 
13. szakaszon az D’Aubisque (1709 
méter) jelenti a HC-mászást, az etap 
befutója Lourdes-ban lesz. A 14. sza-
kasz során hat hegycsúcsra kell felte-
kerniük a sportolóknak, a 17. szakaszt 
pedig az olaszországi Pinerolóban 
zárják majd a versenyzők. A 18. sza-
kasz többeknek biztos rémálom lesz, 

hiszen ezen etap során három HC-s 
hegy vár a sportolókra: előbb az 
Agnel (2744 méter), majd a d’Izoard 
(2360 méter), végül a szakaszbefutó, 
a 2645 méteren fekvő Galibier. A 19. 
szakasz rajtja Modane-ban lesz, az első 
mászás újra a Galibier, az érkezés pedig 
az 1850 méteren fekvő Alpe-d’Huez 
lesz szintén HC-s mászással.

Mivel idén immár századik al-
kalommal került a Tour de France 
térképére a Galibier-hegycsúcs, a 
szervezők a HC-kategóriás mászás 
alkalmával száz égő gyertyával vár-
ják majd a kerékpárosokat. Egyelő-
re arról nem számoltak be, hogy mi 
történik abban az esetben, ha szél 
lesz a kerékpárosok érkezésekor...

Résztvevők
A szervezők idén huszonkét csa-

patot hívtak meg a viadalra. Fran-
ciaországot öt, az USÁ-t négy, Hol-
landiát három, Spanyolországot, 
Olaszországot és Belgiumot két-két, 
Oroszországot, Kazahsztánt, Dániát 
és Nagy-Britanniát egy-egy csapat 
képviseli majd. A legtöbb kerékpá-
ros francia (60), spanyol (30) és olasz 
(23), 17-17 belga és holland, 14 né-
met és 12-12 ausztrál és amerikai 
sportoló lesz a mezőnyben.

Csak két „tiszta” 
az utóbbi tíz győztes közül
Csak két kerékpáros, a spanyol 

Carlos Sastre és az amerikai Greg 
LeMond neve nem merült fel sem-
milyen doppingügyben a Tour de 
France körverseny utóbbi tíz győz-

tese közül. A többieket vagy hírbe 
hozták a tiltott teljesítményfoko-
zókkal, vagy eljárás is zajlott ellenük, 
ám a Tour 108 éves története során 
mindössze egy bajnokot fosztottak 
meg utólag doppingolás miatt a 
címétől: a 2006-os erőpróbát meg-
nyerő amerikai Floyd Landis helyett 
egy évvel később – az eredetileg má-
sodik – Oscar Pereirót hirdették ki 
győztesnek.

Alberto Contador (spanyol, baj-
nok: 2007, 2009, 2010). A 28 éves 
sztár augusztusban áll a nemzetközi 
Sportdöntőbíróság (CAS) elé pozitív 
doppingtesztje miatt. A nemzetközi 
szövetség (UCI) tavaly függesztette 
fel a versenyzői jogát, miután a Touron 
adott egyik mintájában klenbuterol 
nyomaira bukkantak. A spanyol szö-
vetség idén februárban felmentette, 
mert bizonyítottnak látta, hogy szeny-
nyezett marhahússal került a szerve-
zetébe a tiltott anyag. Contador neve 
már 2006-ban is felmerült, mint a 
spanyol „doppingdoktor”, Eufemiano 
Fuentes egyik kliense.

Carlos Sastre (spanyol, bajnok: 
2008). A spanyol ONCE csapatnál 
kezdte profi pályafutását 1997-ben, 
amelyet az a Manolo Saiz vezetett, 
aki a Fuentes-botrány egyik főszerep-
lője volt. Nem zajlott ellene vizsgálat.

Oscar Pereiro (spanyol, baj-
nok: 2006). A zöld asztalnál szerez-
te meg utólag a sárga trikót, miután 
Floyd Landistól elvették a győzelmet 
túl magas tesztoszteronszintje miatt. 
Pereiro ugyanazon a Touron pozi-
tív szalbutamoltesztet produkált, de 

később bizonyította, hogy igazoltan 
szedett egy asztma elleni szert, amely 
az anyagot tartalmazta.

Lance Armstrong (amerikai, 
bajnok: 1999–2005). Az amerikai 
hatóságok egy éve nyomoznak utána, 

és sikerük esetén megkérdőjeleződ-
het a texasi sztár rekordot jelentő hét 
Tour-diadala. Annyi bizonyos, hogy 
legalább az 1999-es körversenyen 
EPO nevű doppingszert használt, ezt 
egy utólagos elemzés tárta fel 2005-
ben. Büntetésre azonban jogi okok-
ból nem került sor, ugyanis az akkori 
B-próba már nem állt rendelkezésre.

Marco Pantani (olasz, bajnok: 
1998). A 2004-ben kokain-túlada-
golásban elhunyt „Kalóz” ellen több 
doppingeljárás is zajlott. A legismer-
tebb botránya során vezető pozíció-
ból félbe kellett hagynia az 1999-es 
Giro d’Italiát, miután kizárták túl 
magas hematokrit-szintje miatt, 
amely EPO használatára utal.

Jan Ullrich (német, bajnok: 
1997). Az egyetlen német bajno-
kot 2006-ban hozták összefüggésre 
Fuentesszel, ezért a T-Mobile csa-
pat nem engedte indulni a Touron. 
Később a bonni ügyészség bebizo-
nyította, hogy tárolta a vérét a „dop-
pingdoktornál”, és fizetett is érte.

Bjarne Riis (dán, bajnok: 1996). 
Az első skandináv győztes 2007-ben 
ismerte be, hogy 11 évvel azelőtti si-
kere alkalmával EPO-t, növekedési 
hormont és kortizont használt.

Miguel Indurain (spanyol, baj-
nok: 1991–1995). A legendás kerekes 
1994-ben a Tour de L’Oise során szol-
gáltatott pozitív szalbutamoltesztet, 
amely spray formájában engedélyhez 
kötött. Orvosai írták fel a készít-
ményt.

Gerg LeMond (amerikai, baj-
nok: 1986, 1989, 1990). Sosem 
került dopping miatt a hírekbe.

Pedro Delgado (spanyol, baj-
nok: 1988). Csak azért tarthatta meg 
trófeáját, mert a probenicid nevű „el-
kendőző szer” akkoriban ugyan sze-
repelt a tiltólistán, ám az UCI még 
nem vette fel a sajátjára. Nem sokkal 
később az is megtörtént.
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Az idei tour de France útvonala


