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55’İNCİ CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURUNU KAZANAN FELIX
GROSSSCHARTNER BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU
“55 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK. “SEVİNCİMİ TARİF EDEMEM”
ETABI KAZANAN CALEB EWAN, “BU ZAFERİN ARKASI GELECEK”
BEYAZ MAYOYU KAZANAN TÜRK MİLLİ TAKIMINDAN FERİTCAN ŞAMLI, “ÇOK
MUTLUYUM”
55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’unun (Tour Of Turkey) şampiyonu
Bora Hansgrohe Takımı’nın sporcusu Felix Grossschartner, Tur’un 55 yıllık
tarihinde Avusturyalı bir sporcunun ilk kez şampiyon olması benim kısmetimmiş.
Sevincimi tarif edemem” dedi. Avusturyalı şampiyon sporcu şöyle konuştu:
“Kuvvetli ters rüzgarla başladı yarış. Son virajlar ve eğimi ile zorlu bir finiş
yaşadım. Takım arkadaşlarım beni güvenli bir şekilde finişe getirdiler. Sam
Bennett ile birlikte gelmeyi kararlaştırmıştık. Etap almayı denedi ama geçen
seferki gibi bu kez başarılı olamadı. Kariyerimdeki ilk World Tour zaferim. Bu
nedenle çok mutluyum. Bu başarı benim kendime olan motivasyonumu ve
kazanma arzularımı daha güçlendirecek. Şimdi katılacağım, İsviçre ve
California’da turlar var. Önümüzdeki bir kaç yılda ise Paris - Nice gibi haftalık
yarışlara katılmayı hedefliyorum. Türkiye Tur’uyla ilgili unutamayacağım etap
Bursa - Kartepe arası idi. Sonuna doğru parmaklarımın donduğunu hissettim.
Hala şampiyon olan ilk Avusturyalı sporcunun ben olduğuma inanamıyorum.

ETABI KAZANAN CALEB, “BU ZAFERİN DEVAMI VAR”
55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’unun Salcano Sakarya - İstanbul
etabını kazanan Lotto Soudal Takımı’ndan Caleb Ewan basın toplantısında şunları
söyledi:
“Türkiye Tur’unda bir kez daha etap kazandığım için çok sevinçliyim. Etap bugün
çok zordu. İstanbul’da önceki yıllarda yapılan finişleri izlemiştim. Bu yıl, 3-4 sene
öncesine nazaran daha güçlü hissettim kendimi. Sam Bennett’in ne
yapabileceğini tahmin ediyordum. Erken atak yaptı. Geriye doğru baktığını
gördüm. Temposunun düştüğüne kanaat getirince etabı kazandım. Finişte son
virajların tehlikeli olduğunu biliyordum. Herhangi bir kaza olmadan çizgiyi
geçtim. Beni destekleyen takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve
umuyorum ki bu tür galibiyetlerime devam edebilirim.”
FERİTCAN ŞAMLI, “ÇOK MUTLUYUM”
55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’unda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
sponsorluğundaki beyaz mayoyu kazanan Türk Milli Takımından Feritcan Şamlı
bu başarıyı takım arkadaşlarının yardımı sayesinde elde ettiğini söyledi.
Şamlı şöyle konuştu: “Çok mutluyum. World Tour kategorisinde beyaz formayı
kazandım. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Takımla kararlaştırdığımız
üzere bu defa geçen iki yıl öncesinde olduğu gibi Onur’un üzerinden değil, bu kez
benim üzerimden beyaz formaya odaklandık. Bunun dışında da amacımız bir kaç
etap alabilmekti. Ancak rakipler dişli çıktı ve bunu başaramadık. Çalışmalarımıza
kazak antrenörümüzle devam ediyoruz. Şimdi birde evlilik hazırlıkları ile
uğraşmam lazım. Her şeyin hayırlısı olsun”

