CiclismoBR - Pedalando lado a lado com você !!!

O Tour de France (em português Volta da França ou Volta à França) ou simplesmente Tour, é
uma competição ciclística por etapas disputada anualmente no mês de Julho. O percurso é
composto de mais de 3000 km de estradas irregulares e montanhosas que, de uma certa
maneira, representam uma volta na França.

O Tour de France é o mais prestigiado dos três Grand Tours do calendário ciclístico na Europa;
os outros são o Giro d'Italia (Giro) e a Vuelta a España (Vuelta).

Também conhecido como La Grande Boucle (o grande laço), o Tour foi criado em 1903 por
Henri Desgrange, fundador do jornal L'Auto (antepassado do diário esportivo francês L'Équipe),
baseado em uma idéia do jornalista Géo Lefèvre (1877-1961). O objetivo, na época, era o de
fazer concorrência às corridas Paris-Brest-Paris (patrocinada por Le Petit Journal) e
Bordeaux-Paris (patrocinada por Le Vélo).[2]
O Tour tem sido disputado anualmente desde 1903, mas foi interrompido durante a Primeira e
a Segunda Guerra Mundial.
Cerca de sessenta ciclistas participaram do primeiro Tour de France e apenas 21 deles
conseguiram chegar ao seu final.[3] A prova teve início às 15:16 do dia 1 de Julho de 1903 em
frente ao café Reveil Matin em Montgeron, na periferia parisiense e era composta por 6 etapas
ligando Paris, Lyon, Marselha, Toulouse, Bordéus (Bordeaux) e Nantes. Maurice Garin foi o
vencedor deste primeiro Tour de France, que terminou em 19 de julho.[4]
No começo, o Tour era uma corrida de enduro quase contínuo. Os corredores dormiam na
beira da estrada e não eram autorizados a receber assistência alguma, mas vários
participantes da segunda edição foram excluídos por terem apanhado um trem em parte do
percurso. Hoje em dia, o Tour é uma corrida por etapas, isto é, é dividido em etapas diárias. Há
veículos de serviço (motocicletas e carros) que fornecem informações, alimento, água, acesso
a mecânicos ou até assistência médica. Alguns veículos são "neutros" a todos os corredores
pois pertencem à organização, outros são próprios a cada equipe.
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A maior parte das etapas são disputadas na França, mas é muito comum algumas etapas
serem disputadas em países adjacentes à França, como Itália, Espanha, Suíça, Bélgica,
Luxemburgo e Alemanha, e até mesmo em países não adjacentes, como Irlanda, Inglaterra e
Países Baixos. As três semanas geralmente incluem dois dias de repouso, que são algumas
vezes aproveitados para transportar os corredores quando o final de uma etapa é muito
distante do início da etapa seguinte.
Nos últimos anos, a primeira etapa tem sido precedida de uma curta etapa de contra-relógio
individual (1 a 15 km), chamada Prólogo ("Le Prologue"). O final tradicional é em Paris, nos
Champs-Élysées. Entre essas duas etapas, são disputadas várias outras, incluindo etapas de
montanha, contra o relógio individual e por equipe. As etapas restantes são disputadas em
terreno relativamente plano. Com a variedade de etapas, os sprinters podem ganhar algumas
etapas, mas o vencedor geral final é quase sempre um especialista em etapas de montanhas e
contra-relógio.

2/2

