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Kaden Groves’ın
ayak sesleri
Footseps of Kaden
Groves
C

umhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geçmişten bugüne sprinter dostu
bir yarış olageldi. Nitekim bu unvanın hakkını verdi.Kariyerinin ilk pro
galibiyetini alan Elia Viviani, Theo Boss, Tyler Farrar, Sacha Modolo, Marcel
Kittel, Jakub Mareczko yolu henüz kariyerlerinin başlarında Türkiye’ye düşen
akla ilk gelen isimler.
Türkiye’ye sivrilme adayı olarak gelen bu genç sprinterlerin kariyerlerinin
ilerleyen döneminde elde ettiği başarılar herkesin malumu. 57’nci
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda da geleceğin yıldız adaylarından
birinin ilk ayak seslerine tanıklık ediyor olabiliriz: Kaden Groves…
he Presidential Cycling Tour of Türkiye has been a sprinter friendly’
race for years. Elia Viviani who got his first pro win, Theo Boss, Tyler
Farrar, Sacha Modolo, Marcel Kittel and Jakub Mareczko are first names
come to mind that came to Türkiye during their early careers.
Everyone knows the rest. They all were hoping for a bright future
when they landed in Türkiye as young riders. We should be witnessing
early steps of one of the best sprinters of near future in 57th Presidential
Cycling Tour of Türkiye: Kaden Groves.
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Groves bu kez podyumun zirvesinde
Groves tops the podium this time
5

7. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Selçuk-Alaçatı arasındaki
2. etabı, Team BikeExchange Jayco’nun Avustralyalı bisikletçisi
Kaden Groves kazandı. İlk günü üçüncü sırada tamamlayan 23 yaşındaki
Avustralyalı, güçlü rakipleri Jasper Philipsen ve Sam Bennett’ı geride
bırakarak TUR’da genel klasman liderliğine yükseldi. Bu zafer, Groves’a
turkuaz mayonun yanı sıra puan klasmanı lideri olarak yeşil mayoyu da
getirdi. Etabın finişten önceki bölümünde dağların kralı klasmanındaki
tırmanış kapısını ve Türkiye Güzellikleri sprint kapısını ilk sırada geçen Noah
Granigan ise iki klasmanın yeni lideri olarak günü kırmızı ve beyaz mayolarla
kapattı.
165 sporcunun start aldığı etapta ilk kaçış grubu 8 kişiden oluştu. Türk
takımlarının da birer sporcusunun yer aldığı kaçış grubu farkı 2 dakikaya
kadar yükseltti. Etap profilinin sprinte uygun olmasıyla birlikte sprint odaklı
takımlar son 25km’de kaçışa son verip sprint hazırlıklarına başladılar.
Sonrasında güne beyaz mayo ile başlayan Vitaliy Buts da atak yapıp farkı
30 saniyeye kadar açsa da peloton bir kez daha sprint temposuyla kaçışı
sonlandırdı.
Güne damgasını vuran bir diğer olay ise Arkea Samsic’in lideri Nairo
Quintana’nın finişten 3.5km önce yaptığı kaza oldu. TUR’un genel
klasmandaki en iddialı ismi, günün etap galibi Groves’un 1 dakika 44 saniye
gerisinde tamamlarken genel klasmanda da 1 dakika 58 saniyelik farkla 80.
sıraya gerilemek zorunda kaldı. Quintana’nın TUR’daki şampiyonluk iddiası
için İzmir’den sonra ziyaret edeceğimiz Spil tırmanışı kilit rol oynayacak.

T

eam BikeExchange Jayco’s Australian rider Kaden Groves won
the second stage of the 57th Presidential Cycling Tour of Türkiye
between Selçuk and Alaçatı. 23-year-old Aussie who finished the 1st
stage in third place, defeated his rivals Jasper Philipsen and Sam Bennett
and became the new leader of general classification. This victory brought
the turquoise jersey to Groves along with green jersey as a points
classification leader also. Noah Granigan, who passed the KOM and
Beauties of Turkey sprints in the first place in the earlier kilometers of 2nd
stage, wrapped up the day for himself with red and white jerseys as new
leader of both classifications.
165 riders started the day and in the early kilometers an 8-man
breakaway formed. The breakaway which includes one rider from both
Turkish teams, raised the gap with the peloton until 2 minutes but teams
who focused for bunch sprint, caught the breakaway 25 kilometers to go.
Afterwards, white jersey leader Vitaliy Buts tried a solo attack and raised
a 30-minute gap but peloton once again didn’t allow nothing but bunch
sprint.
Other big news from yesterday was Arkea Samsic’s leader Nairo
Quintana’s crash which is just 3.5 kilometers to go. TUR’s biggest GC
candidate, finished the stage 1 minutes and 44 seconds after Groves and
dropped 80th place in the GC with a 1 minute 58 seconds time gap. Spil
climb, which we will visit after İzmir tomorrow, will play a key role for
Quintana’s GC hopes.
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Etap / Stage 2

Selçuk - Alaçatı (156.4km)
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Çoçuklarin hayallerinin
gerçeğe döndüğü yerdeyiz
We are at where childhood
dreams come true
T

urun İzmir’deki ikinci günü… Bisiklet sevdalılarının plajlarıyla,
magazin ünlüleriyle değil Velotürk adındaki bisiklet etkinliğiyle
sevdiği Çeşme’deyiz… Neydi Velotürk’ün mottosu: “Her çocuğun ilk
hayali bir bisiklet sahibi olmaktır. Sizin de desteklerinizle o hayali hayata
geçirmek için yine yollardayız.” Çeşmeli çocuklar da böyle yani, iki
tekerle iç içe hep… Şimdi yine semtlerinden geçecek dünyanın dört bir
yanından, türlü türlü memleketlerden gelen abileri… “Ege’de bir cennet”
denen Ildır’ı görmeden, flamingo kuşlarını Gediz Deltası’nda gün
batımında seyretmeden, Şifne’nin şifalı çamuruna bulanmadan, meşhur
kumrucu Şevki’de, ciğerci Mustafa’da, dondurmacı Methan’da kuyruğa
giremeden Karşıyaka’ya pedallayacaklar. Ama vardıkları yer 35.5, yani
İzmir’in içinde aynı bir cumhuriyet olan Karşıyaka… Şimdi burada bir
söğüş, midye yemeden olmaz, hele kokoreç yemeden asla. Yedikleriniz
çok geldiyse Bostanlı’da bir akşam yürüyüşü sizi rahatlatabilir. Bu
arada Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın
mezarının da Karşıyaka’da olduğunu not düşelim.

Çeşme-İzmir
(Karşıyaka) (123 KM)

T

UR’s second day in İzmir... We’re in Çeşme where is loved
by cycling fans not for with its beaches or famous magazine
stars. They love Çeşme for a cycling event called Velotürk. What was
Velotürk’s motto: “Every child’s first dream is to own a bike. With your
support, we are all on the roads to make that dream real.” This is how
the children of Çeşme is on two wheels and living together with bicycle.
Now, once again their big brothers from all over the world will pass
through their streets and routes... The riders will not visit Ildır where is
called as “A paradise in Aegean”, watch flamingos at sunset in Gediz
River Delta, cover themselves with Şifne’s health-giving mud... And
also they won’t be able to taste famous sandwiches of Şevki, livers of
Mustafa or Metehan’s ice-cream... But their destination is 35.5, which
is Karşıyaka, another republic-like town in İzmir. If you have eaten too
much, a warm evening walk in Bostanlı can relax you. Let’s note that as
a last note: The grave of Zübeyde Hanım, mother of the founder of our
republic Mustafa Kemal Atatürk, is also in Karşıyaka.

5

TUR NEWSPAPER

Turkuaz / Turquise
Genel Klasman / General Classification
Karden Groves - Team BikeExchange – Jayco

Kırmızı / Red
En İyi Tırmanışçı / King of the Mountain
Noah Granigan - Wildlife Generation Pro Cycling

Yeşil/Green
En İyi Sprinter/The Best Sprinter
Karden Groves - Team BikeExchange – Jayco

Beyaz/White
Türkiye Güzellikleri Sprint Primleri Lideri/
Treasures of Türkiye Sprint Points Leader
Noah Granigan - Wildlife Generation Pro Cycling
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2013 An Post - Chain Reaction
2015 Bora - Argon 18
2016 Bora - Argon 18
2017 Bora-hansgrohe
2019 Bora - hansgrohe
2020 Deceuninck - Quick Step
2021 Deceuninck - Quick Step
2022 Bora - hansgrohe

Fotoğraf/Photo Brian Hodes

Sam nereye Shane oraya
Where is Sam, there is Shane
S

am Bennett dünyanın en zorlu yarışlarını kazanırken yanında
hep Shane Archbold vardı. İkilinin yıllara uzanan dostlukları
başarılarının da temeli.
“Bitiş çizgisinden ilk sırada Sam geçtikçe, ilk mutlu olan benimdir” diyor
Bora-hansgrohe’nin Yeni Zelandalısı Shane Archbold.
9 TUR etabı cebinde Sam Bennett, etap galibiyetlerine yenilerini
eklemek için rotasını Türkiye’ye kırdığında sprint treninde en güvendiği
isim Shane Archbold olacak. Zira ikili birlikte 8’inci sezonuna “Merhaba”
diyor.
“Aramızda farklı bir bağ, farklı bir iletişim var” diyor 33 yaşındaki leadout Archbold. Benzer görüşler Sam Bennett tarafından da paylaşılıyor.
“Son metrelere girildiğinde son sürat bağırış ve itişmeler arasında
pedal basarken, yanınızda güvenebileceğiniz birini hissetmek her zaman
güzeldir” diyor İrlandalı sprinter Bennett.
Sam ve Shane arasındaki dostluk takım arkadaşlığının da ötesinde.
Öyle ki Sam ve Shane kariyerler ilklerini bile birlikte yaşadılar. Sam
Bennett’ın ilk Tour galibiyeti, ilk Yeşil Mayosu ve daha niceleri…
Sam ve Shane’in hikayesi sporcuları bırakın takım isim ve renklerinin
bile yıldan yıla kolayca değiştiği bir sporda benzeri görülmemiş bir bağlılık
içeriyor. Ve bu dostluk ikiliyi başarılara ve ötesine taşıma devam ediyor.

W

hen Sam Bennet won the world’s hardest and biggest races,
Shane Archbold was always with him. The secret of their
success is coming from great friendship for years.
”As soon as Sam crosses the finish line first, I’m first one to be happy”
says BORA-hansgrohe’s New Zealander rider Shane Archbold.
When Sam Bennett cut his route to Türkiye to add new ones to his 9
stage wins, Shane will be the most trusted lead-out of him. Because, the
duo greeted their 8th season together.
”We have a different bond and communication” says 33-year-old
Archbold and same thoughts are also shared by Sam Bennett.
Bennett says, “It’s always nice to have someone with you when you
are riding with lots of yells and great speed”.
Their friendship goes beyond being just teammates. So much that Sam
and Shane shared their milestones together. Sam Bennett’s first Tour de
France victory, first green jersey and much more...
Sam and Shane’s story contains an unexpected commitment to each
other in a sport like cycling where even team names and colors changing
in just one season besides sportive side. And this friendship is letting
them to continue to successes and beyond.
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Geçmişten bir an
Memorable moment from past
T

ürkiye Turu’nda podyuma çıkacağım günü yılladır bekliyordum.
O yılki TUR parkuruna baktığımda ise Karşıyaka finişini gözüme
kestirmiştim. Nedenini bilmiyorum ama o gün geldiğimde başlangıç
çizgisinde oldukça rahattım.
166 kilometrelik Selçuk-İzmir etabı başladığında, peloton içerisinde
olabildiğince az enerji harcamaya ve sakin kalmaya gayret gösterdim.
Sabuncubeli gelip de yokuş başladığında pelotondan ataklar başlamıştı.
Atakları takip etmek yerine yalnızca ön grupta kalmaya odaklandım.
Yokuş sonrası ana grupta yaklaşık 10-15 kişi kalmıştık. Bu durum
benim için büyük bir avantaj olsa da gruba sonradan gelenler oldu. Bu
bisikletçilerin bir kısmı da sprinterlerdi.
İzmir’e girdiğimizde, Ferit’in atağıyla grubun temposu yükseldi. Bu
sayede benim de kendime daha rahat yer bulma imkanım doğdu. Artık her
şeyin belli olacağı son metrelerdeydik.
Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Tek düşüncem önlerde kalıp podyuma
çıkmaktı.
Bacaklarımı çok güçlü hissediyordum ama önüm kapalı olduğu için bir
türlü sprinte başlayamamıştım.
Buna rağmen ikinci olmuş, hayalime ulaşmıştım ama kendime
kızgındım. Bennett’tan önce sprinte başlamış olsaydım yarışı
kazanabilirdim. Yine de tarif edilmez bir mutluluk yaşamıştım. Her şey bir
rüya gibiydi, tarifsiz bir duygu...

I

have been waiting for the day when I will be on the podium in the Tour
of Türkiye. When I checked TUR route that year, my eyes were on the
Karşıyaka stage’s finish. I don’t know why but when I arrived to start line
thay day, I was feeling totally comfortable.
When the 166-km-kong Selçuk-İzmir stage started, I tried to spend my
energy as litle as possibl and stayed calm. At Sabuncubeli climb, attacks
fired from peloton. Instead of following the attack attempts, I focused to
stay with peloton.
After the climb, we were about only 10-15 riders in the group. Although
this was a great chance for me, some riders joined us later and some of
them were sprinters.
When we arrived İzmir, our group’s tempo is increased with Ferit’s
attack. So, I had an opportunity to find a good line for myself. We were at
the final meters where everything would be decided.
My eyes couldn’t see anything, I was only thinking about staying in
the front and being on the podium. I was feeling my strong legs but I was
blocked by others and couldn’t start to sprint.
Despite that, I was on second place. I have achieved my dream but
on the other hand I was angry with myself. If I would manage to start
my sprint before Bennett, I would have won the stage. However, it was
incredible moment for me. Everything was like a dream, indescribable
feelings...
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