
CMV Korsika 2014-01 101.9 kilometers

Km Handlinger Bemærkninger

0.1 → Right Drej til højre, og følg Av. Paul Doumer/N197

0.3 ← Left Drej til venstre, og følg Route de Monticello/D63 Her starter de lille opvarmningsstigning

4.1 ↑ Straight Kør lige gennem den lille rundkørsel og bliv på D63
Opsamling på toppen 225m                         
Hold A svinger til højre væk fra ruten

8.9 ↑ Straight Fortsæt ligeud ved vej-T
17 km stigning starter med snit på 6,1%                                                

6,5 km mellem-stigning start - 4,5 % i snit

15.3 → Right Drej til højre, og bliv på D63 - mellemtop 355m
Pas på - det er anden vej til højre/lige ud - 

Opsamling                                                                                       

Hold A kommer ind på ruten igen

15.6 ↑ Straight Fortsæt lige ud 3,4 km mellem-stigning start - 5 % i snit

19.1 ↑ Straight Fontane i Speloncato
Opsamling på mellem-toppen 524m                     

Hold A kan cykle en kort omvej med 300m på 16%

19.1 ← Left Ud af torvet/rundkørslen i det sydligste hjørne
7 km rest-stigning start - 9 % i snit                                                        

Hold A et kort stykke ned ad vejen før

19.8 ↑ Straight Hold A kommer tilbage på ruten

25.9 ↑ Straight Bocca di Battaglia - 1099 m Dårlig vej 5 km.

30.8 ↑ Straight Drej til venstre, og følg D963 Opsamling i bunden

35.0 ↑ Straight Drej til venstre, og bliv på D963
Fortsæt ud over et smukt fladt terræn i 900 

meters højde

42.8 → Right Drej skarpt ned til højre, og følg D547

Opsamling - Fin og smuk nedkørsel starter - 

Ringe asfalt på en del af næste strækning       

Her fortsætter Hold C muligvis ligeud

52.4 ↑ Straight Over broen Bunden er nået

52.9 ← Left Drej til opad venstre, og følg D247

58.5 → Right Drej til højre, og følg N197

59.0 → Right Drej til højre, og bliv på N197 Hovedvej

59.3 ← Food Frokost Restauranten ligger på venstre side af vejen

59.8 ← Left Drej til venstre, og bliv på N197 Væk fra hovedvejen

73.0 ↑ Straight 6 km stigning starter med snit på 5%

79.0 ↑ Straight Col de San Colombano 684 m

80.0 ↑ Straight Her kommer Hold C tilbage til hove-druten

86.5 → Right Skarpt til højre i Belgodère

95.0 ← Left Drej til venstre, og bliv på N197 6 km hovedvej ind til Ile Rousse

101.8 → Right
Drej til højre ad den 1. vej, og fortsæt ad Av. Comté 
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