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Ao longo da temporada velocipedia de 2016 a germano terá disponível durante as maiores
competições uma coleção de t-shirts intitulada “Lendas da bicicleta” que irá estar disponível
apenas enquanto durar as provas.

LENDAS

Já todos andamos numa bicicleta e dizem que nunca nos esquecemos da primeira vez.
Especialmente, quando éramos crianças. Aquela alegria estampada no rosto, aquela estima
interminável, para muitos era o melhor brinquedo. Por vezes pegamos na nossa bicicleta e
pensamos ser um Eddy Merckx, um Mat Hoffman, ou um Tom Ritchey. Só pelo prazer de guiar
uma bicicleta, ou pelo prazer de imitar esses grandes vultos do ciclismo mundial. E são esses
alguns dos nomes que estão escritos nos livros da história do ciclismo mundial.

EDDY MERCKX

Ex-ciclista belga. Merckx é considerado por muitos como o maior ciclista de todos os tempos. A
carreira de ciclista começa em 1961, e ganha o seu primeiro título importante em 5 de Setembro
de 1964: campeão mundial amador. Em 1965, Merckx torna-se profissional.
Eddy Merckx possui a mais impressionante lista de títulos do ciclismo mundial: obteve 525 vitórias
ao longo de sua carreira, e seu apetite voraz de vitórias valeu-lhe o apelido de Canibal. Merckx
ganha o Giro d'Itália, o Tour de France cinco vezes e uma vez a Vuelta a España.
Eddy Merckx é considerado o maior atleta belga de todos os tempos.

MAT HOFFMAN

Mat Hoffman (nasceu a 9 de janeiro de 1972) é um praticante americano de BMX e considerado
um dos melhores do vert-ramp na história do desporto. Ele tem como apelido de "The Condor".
Em 1991, Hoffman já tinha ultrapassado o ranking amador, aproveitou para trazer ao desporto
novos patamares que nunca se pensou serem possíveis, inventando a maioria dos truques Vert
de hoje.
Hoffman foi quem inventou mais truques na BMX, com mais de 100 truques.

TOM RITCHEY

Tom Ritchey nasceu na Califórnia, 1956 é um ciclista efFoi um dos pioneiros do desporto BTT.
Começou adaptando sua bicicleta de speed para deixa-la apta às trilhas. Depois de alguns
anos, foi várias vezes campeão de BTT. Além dos títulos de sua equipe, hoje ele tem um nome
forte na sua marca de bicicletas. A empresa, Ritchey Design, é uma das mais famosas quando se
fala em qualidade em equipamentos para ciclismo.

