CiclismoBR - Pedalando lado a lado com você !!!

A sétima etapa do Tour de France 2012 foi a primeira com chegada no alto. Uma montanha de
primeira categoria foi palco do primeiro duelo entre os favoritos ao título geral da competição,
com destaque para a equipe Sky Procycling que venceu a etapa com Christopher Froome e
ainda assumiu a liderança geral com Bradley Wiggins.

Os protagonistas do dia foram sete atletas que atacaram no inicio da etapa e chegaram a abrir
uma vantagem superior a cinco minutos de vantagem sobre o pelotão principal. Entre os
destaques da fuga estavam Luis León Sánchez (Rabobank), Chris Sorensen (Saxobank) e
Michael Albasini (Orica).

Restando cerca de 20 quilômetros para o final as principais equipes presentes no pelotão se
revezavam reduzindo a diferença dos atletas escapados, até capturá-los quando restavam
cinco quilômetros para a chegada.

Nos últimos quilômetros o grande destaque foi para a equipe Sky Procycling que demonstrou
estar muito bem preparada para trabalhar para seus líderes durante as etapas mais difíceis. E
após imprimir um ritmo alucinante, restou um pequeno grupo de quatro ciclistas para disputar a
vitória, que foi conquistada pelo atleta Christopher Froome, seguido de Cadel Evans e Bradley
Wiggins, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Com a terceira colocação na etapa Wiggins assume a liderança da classificação geral
individual que pertencia ao suíço Fabian Cancellara, e coloca uma diferença de dez segundos
sobre Cadel Evans, segundo colocado.

A oitava etapa será realizada nesse domingo, 08 de julho, entre as localidades de Belfort e
Porrentruy, com 157,5 quilômetros. Apesar do percurso curto, os ciclistas terão que enfrentar
sete prêmios de montanha, sendo o último de primeira categoria, quanto restar apenas 16
quilômetros para a chegada.
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Vídeo:

Classificação da sétima etapa:
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Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 4:58:35
Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:00:02
Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling
Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:07
Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:19
Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan 0:00:44
Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:00:46
Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team
Denis Menchov (Rus) Katusha Team 0:00:50
Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan 0:00:56

Classificação geral após sete etapas:
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Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 34:21:20
Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:00:10
Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:16
Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:32
Denis Menchov (Rus) Katusha Team 0:00:54
Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan 0:00:59
Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan 0:01:09
Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:01:22
Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:01:32
Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 0:01:40
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