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56.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU’NUN YILDIZ
İSİMLERİ KONUŞTU

JASPER PHILIPSEN, "Cavendish’e geçildim. Kendimi affedemiyorum”
ANDRE GREIPEL, "Büyük isimleri, yeniden görmek çok güzel”
ARTYOM ZAKHAROV, "Bu mayoyu sevdim”
DAĞLARIN KRALI VITALIY BUTS, "Bir Türk takımı için çalışıyorum.
Hedefim mayoyu bırakmamak”
FABIO JAKOBSEN, "Biz iş arkadaşıyız o bakımdan hepimiz birlikte
çalışıyoruz”

56.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun öne çıkan yıldızları, koşulan
etapları ve neler hedeflediklerini anlattı.
Quick Step'in yıldız isimleri Mark Cavendish ve Fabio Jakobsen, Astana
takımından Artyom Zakharov, İsrail Start-Up Nation takımının dünyaca ünlü
sprinteri Andre Griepel, Salcano Sakarya'nın güçlü ismi Vitaliy Buts ve Konya Konya etabının birinciliğini kıl payı kaçıran Alpecin takımından Jasper Philipsen
görüşlerini şu şekilde ifade etti.

CAVENDISH'E GEÇİLDİM ÇOK YAZIK
Konya-Konya etabının ikincisi Jasper Philipsen : "Kazanacağımızı
düşündüm, fakat en sonda Cavendish beni yakaladı ve geçti, evet benim için
hayal kırıklığı oldu. Çok yazık. Takımım beni çok iyi taşıdı ancak ben
bitiremedim. Takımım çok kuvvetliydi ama ben son hamleyi yapmakta yetersiz
kaldım.
ANDRE GREIPEL "HEPİMİZ BİR ARADAYIZ"
Konya - Konya Etap 3. André Greipel : "Takımımın çalışmasından memnun
olduğumu söyleyebilirim. Ancak iyi bir sprint yapamadım. Benden daha iyi
sprinterlere yenildim. Öte yandan takım çok güzel bir tren oluşturarak
gerçekten çok iyi iş çıkardı. Tabi ki Alpecin-Fenix de öyle. Birbirimizi bulduk ve
en sonda daha iyi olanlar kazandı. Eski bisikletçileri yeniden sahnede görmek

güzel."

ZAKHAROV, "BU MAYOYU BIRAKMAM”
Türkiye Güzellikleri lideri Artyom Zakharov : "Kolay bir etap değildi. İrtifayı
hissettim. Etap süresince nefes almakta zorlandım. Bu mayoyu almak için bir
sprint yaptım. Ben iyi bir pist bisikletçisi olduğum için KOM tırmanış priminden
ziyade bu sprinti hedeflemem daha uygun oldu.”

BUTS,"ÇOK MOTİVEYİM"
KOM Dağların Kralı lideri Vitaliy Buts: "En baştan kaçış grubuna girdim
çünkü KOM mücadelesi için çok motiveydim. Şimdi amacım bu mayoyu
bırakmamak. Yarın yeniden kaçışa girerek yeni puanlar alıp alamayacağımı
göreceğiz. Bu yarışta başarılı olmak benim için önemli çünkü bir Türk takımı
(Salcano Sakarya) için yarışıyorum. Kırmızı Mayo takımımın tanıtımı adına önem
taşıyor. En sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

JAKOBSEN, ”TEKRAR DÖNMEK GÜZEL"
Polonya Turu'nda geçirdiği büyük kazanın ardından 9 ay sonra Türkiye'ye
gelerek TUR'a katılan Fabio Jakobsen özel bir ödül aldı. Jakobsen, 2. etabın
ardından bir TV röportajında, "zaten tekrar bir yarışa dönmek benim için çok
özel. Mark'ın bir zaferine tanık olmak da ayrıca çok özel. Bu senenin başından
beri bu galibiyet için çalışıyor. Gerçekten çok motive durumda. Çok fazla değilse
de elimden geldiğince ona yardımcı oldum. Kazanmış olması harika o bunu hak
etti. O büyük bir şampiyon. Ben yavaş yavaş kendimi toparlamaya çalışıyorum.
Herkes bana ne zaman tekrardan bir galibiyet için sprint yapacağımı soruyor
ancak bıraksınlar öncelikle çok etaplı bir turu tamamlayıp formumu
yakalayayım. Ben kaza geçirdiğimde Mark'ın şu anki form seviyesindeydim.
Tekrar o düzeye gelmem biraz zaman alacak. Bu arada da onun gibi
arkadaşlarım veya takımdaki herhangi biri için çalışabilirim. Bu da beni mutlu ve
motive eder. Yeniden bir bisiklet sporcusu olmak güzel. Herkes arkadaşça
davranıyor. Birçoğu ile yıllarca yarıştık, beni tekrar aralarında görmekten mutlu
olduklarını belirtiyorlar, ben de aynı duygular içerisindeyim, duygularımız
karşılıklı. Netice olarak hepimiz iş arkadaşıyız ve bu sporu birlikte yapıyoruz.
Takımım adına bir etap daha alabilirsek daha da sevineceğim. Kim olacağı
önemli değil. Bu etaplı yarışta benim amacım TUR'u tamamlayarak daha iyi
günlere kavuşmak. Yarınlara umutla bakıyorum."

