
 

Yêu cầu về tài chính 

Thời gian lưu trú 1 tháng  1000 euro 

              3 tháng  900 euro / tháng 

              6 tháng  800 euro / tháng 

Giá bao gồm phòng & bảng,người tham dự cần tự túc  

vé máy bay khứ hồi đến Paris. Chúng tôi sẽ hộ trợ 

việc chuẩn bị tài liệu phục vụ cho việc thị thực visa  

Con đường tốt nhất để trở thành một vận động viên xe đạp chuyên nghiệp ở châu Âu  

 Chúng tôi đang tìm kiếm các tài năng trẻ châu Á-những người muốn thực hiện giấc mơ Tour De France 

 

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Độ tuổi : từ 15 đến 22 tuổi 

Đội tham gia: Các tay đua xe đạp không chuyên trong nước ,các 

câu lạc bộ trong nước, không thuộc đội continental,có khả năng 

vượt qua với đội nghiệp dư trong nước 

Thời gian: Tháng 2-Tháng 3 năm 2019-mùa đua xe đạp ở Pháp 

Tối thiểu 2 tuần, tối đa 6 tháng (khoảng thời gian lí tưởng là 3 

tháng,yêu cầu thị thực visa dài hạn) 

Chúng tôi đang tìm kiếm vận động viên xe đạp có niềm đam mê 

khát khao mạnh mẽ muốn trở thành tay đua chuyên nghiệp ở châu 

Âu, luôn tích cực trau dồi khả năng ngôn ngữ, có khả năng thích 

nghi với văn hóa và luôn biết tôn trọng mọi người xung quanh. 

 

 Đội CCVSA (Divison National 1)  

 

Jian Li LEE (Malaysian, 18 tuổi)  

 

Gantumur (Mongolian, 23 tuổi) 

 Đội ESEG duai  

Origine Cycle(DN3)

 

Y. KADOTA 

 (Nhật Bản, 21 tuổi) 

LIÊN HỆ 

Shinichi FUKUSHIMA 

 info@bonnechance.jp 

Bonne chance Co,Ltd 

福島晋一 

 

 

Cách chúng ta thực hiện ước mơ 

Chúng tôi phái cử các tay đua đến các đội câu lạc bộ Pháp để đua với tuyển 

thủ ở đây . Có 3 hạng mục đua xe nghiệp dư ở Pháp, và điều quan trọng 

là phải bắt đầu ở cấp độ cơ bản và cải thiện từng bước để có thể tích 

lũy sự tự tin và trau dồi khả năng từ những chiến thắng. 

Cơ sở của đội ở Aumale ,Pháp (vùng Normandy) 

 

ấm gương về sự                        thành công - Yukiya ARASHIRO 

Hiện tại đang là tay đua của câu lạc bộ Bahrain Merida 

-một trong những đội World Tour hàng đầu 

Yukiya đã tham gia giải đua Tour de France 7 lần và hoàn 

thành tất cả 10 Grand Tours, được xếp vào Top 10 tại các 

giải vô địch thế giới World Championship, giải đua Amstel 

Gold và Tour de France.  

Yukiya vốn là một vận động viên bóng ném ở trường trung 

học và đến Pháp năm 18 tuổi để bắt đầu đua xe đạp từ 

hạng mục không chuyên thấp nhất của Pháp. 

Nhưng chỉ 5 năm sau (2009) Yukiya đã ký hợp đồng thi 

đấu chuyên nghiệp với một trong những đội hang đầu của 

Pháp -Đội  Bouygues Telecom và bắt đầu giải đấu TDF đầu 

tiên của mình một cách ấn tượng với kết quả  xếp vị trí 

thứ 5 ở chặng đua thứ 2  

 


