NOTICIAS - ESTRADA

Após realizar um ótimo inicio de temporada no ciclismo profissional, Rafael Andriato volta a
competir neste sábado, 18 de fevereiro, no 49º Trofeo Laigueglia, na Itália. A prova será a
primeira grande clássica do calendário italiano e estará reunindo 25 equipes do circuito
profissional, totalizando 200 ciclistas para percorrer os 198 quilômetros de percurso.

- Será uma prova bastante dura, especial para os ciclistas montanheiros, que tem mais
facilidade nas subidas. Serão subidas do inicio até o final do percurso e a decisão
provavelmente será apenas nos quilômetros finais. Vou me esforçar o máximo para conseguir
ajudar os meus companheiros de equipe – disse Andriato.

Ainda nos primeiros quilômetros de competição os ciclistas terão que escalar montanhas com
655 metros acima do nível do mar. No total, serão cerca de 3mil metros de desnível, tornando a
competição bastante imprevisível.

A equipe Farnese Vini-Selle Itália do brasileiro Rafael Andriato estará representada pelos
seguintes ciclistas: Alfredo Balloni, Rafael Andriato, Davide Ricci, Francesco Failli, Elia Favilli,
Leonardo Giordani, Mazzanti Luca e Fillippo Pozzato.

- Tenho treinado bastante e estou muito satisfeito com os meus resultados neste inicio de
temporada. Sei que não será nada fácil conquistar boas colocações, mas estarei treinando
muito e em breve pretendo estar conquistando ótimos resultados para o Brasil – finalizou.

Após competir no sábado (18), Andriato se prepara para participar da sua primeira volta
ciclística no ciclismo profissional. Nesta segunda-feira o brasileiro embarca para a Malásia
onde disputará o Tour de Langkawi, entre os dias 24 de fevereiro a 4 de março.
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Confira os últimos cinco campeões do Trofeo Laigueglia
2007 - Michail Ignatiev - Mirco Lorenzetto - Filippo Pozzato
2008 - Luca Paolini - Daniele Pietropolli - Maximiliano Richeze
2009 - Francesco Ginanni - Filippo Pozzato - Enrico Rossi
2010 - Francesco Ginanni - Francesco Gavazzi - Daniele Pietropolli
2011 - Daniele Pietropolli - Simone Ponzi - Ángel Vicioso
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