Giro öncesinde önemli bir durak
Lotto Soudal’in bu sezon kadrosuna dahil ettiği 24 yaşındaki Avustralyalı sprinter Caleb Ewan
dört yıl sonra yeniden Türkiye’de sahne alıyor. Başarılı sporcu İtalya Bisiklet Turu öncesindeki
son hazırlık yarışında iyi bir hafta geçirmek istiyor.
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Türkiye’ye tekrar hoş geldin, daha önce de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda
yarışmıştın. Ama farklı bir rota vardı. İstanbul’dan başlayan ilk etabı nasıl buldun ve
kendini nasıl hissettin?
Buraya en iyi formumda geldiğimi söyleyemem. Çünkü uzun bir aradan sonraki ilk yarışımı
koşuyorum. Buna rağmen burada olup ilk etap sonundaki sprintte önde kalabildiğim için
mutluyum. Aslında biraz şanssızdım istediğim çizgiyi bulamadım. Önümüzdeki etaplar için
umutluyum.

Bu sezon aldığın tek galibiyette (Birleşik Arap Emirlikleri Turu) finişte kısa da olsa bir
tırmanış vardı. Burada da saf sprint etaplarının yanı sıra küçük tırmanışla biten sprint
etapları mevcut. Gözüne kestirdiğin etaplar hangileri?
İkinci etabın sonundaki bölüm bana çok uymuyor, bana göre biraz daha sert. Hatta Dam’da
kazandığımda finişe gelene kadar tamamen düz bir profil vardı. Tüm etaplarda galibiyet almak
için çalışacağız ama istediğimizi alamasak da önümüzde bakmaya devam edeceğiz.

İKİ BÜYÜK TUR KOŞACAK
Buradan İtalya Bisiklet Turu’na gideceksin. Sezonun devamı için planların neler?
Evet öncelikle Giro’da yarışacağım. Sonrasında Belçika Turu var. Temmuz ayında ise Fransa
Bisiklet Turu’nda start alacağım. Sezon içerisindeki asıl hedeflerim zaten bu iki büyük tur. En
iyi formumla İtalya’da olmak istiyorum. Bu anlamda Türkiye Bisiklet Turu benim için oldukça
iyi bir hazırlık anlamı taşıyor.

Yeniden Türkiye’de olmak nasıl bir duygu? Tur’u nasıl değerlendiriyorsun?
Türkiye’ye gelmeyi ve burada yarışmayı çok seviyorum. Her zaman güzel karşılanıyoruz.
Avrupa’nın belirli ülkelerinde gerçekleştirilen yarışlardan ayrılıp farklı bölgelerde start almak
çok güzel. 2015’te burada yarışırken çok keyif almıştım, bu nedenle tekrar gelmek istedim.
Önceki yıllardaki takımım yarışta yer almıyordu. Şimdi bu fırsat karşıma çıkınca
değerlendirmek istedim. Sprinterlere şans tanıyan bir yarış olması da bence organizasyonu öne
çıkarıyor.

