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İlk gün kaçışa girdiğimde
ailem çok mutlu olmuşlar.
Bana her zaman destek
oluyorlar ve iyi ki varlar
When I went to breakaway in
the first stage, my family were
extremely happy. They always
support me and I’m so glad I
have them
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A

lpecin-Fenix’in 24 yaşındaki sprinteri Philipsen TUR2022’ye
hızlı bir giriş yapmıştı. Belçikalı önce ilk etapta, ardından
Alaçatı’da son bulan 2’nci etapta podyumda yer aldı; ancak her
ikisinde de kürsünün ikinci basamağında.
Philipsen’in geçtiğimiz yıl TUR’da dört ikincilik elde etmesi
de göz önüne alındığında, akıllara “Yine mi?” sorusu gelebilirdi
ancak Philipsen Karşıyaka’da bitiş çizgisinden ilk sırada geçen
isimdi. Omuzlarından kalkan yük ise yüzünden okunuyordu.

A

lpecin Fenix’s 24-year-old sprinter Jasper Philipsen made a
fast start to TUR2022. The Belgian took second place in the
first stage and copied his performance in the second stage which
finished in Alaçatı.
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Considering his four 2nd places in the TUR last year, the
“Again?” question might come to our minds but Philipsen was
the first rider to cross the finish line in Karşıyaka. His face was
certainly reflecting that finally he got the show on the road at last.
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Karşıyaka’da zafer Philipsen’in
Victory in Karşıyaka from Philipsen
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7.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Çeşme-İzmir arasındaki
3. etabı, Alpecin-Fenix’in Belçikalı sprinteri Jasper Philipsen kazandı.
Philipsen, ilk iki günde üst üste aldığı ikinciliklerin ardından bugün podyumun
en üst basamağına çıktı. Bir önceki günün etap galibi ve genel klasman lideri
Kaden Groves ikinci sırayı alırken üçüncülüğü de Global 6 Cycling’den Miguel
Angel Fernandez elde etti. Günün diğer favorilerinden Sam Bennett sekizinci
sırayı alırken son kilometre öncesi U dönüşünde kaza yapan Caleb Ewan,
final sprintinde yer alamadı.
Etaptaki 6 kişilik kaçış, Buts’un pelotona dahil olmasıyla 5 kişi olarak
devam etti ve finişe 12 km kala peloton, kaçışı yakaladı.
Türkiye Güzellikleri sprint klasmanında ilk sırayı Wildlife Generation’dan
Scott McGill alırken ikinci sırada geçen Vitaliy Buts, 1 gün aradan sonra
yeniden klasman liderliğine yükseldi ve beyaz mayonun sahibi oldu.
Dağların kralı klasmanının lideri Noah Granigan, günün tek yokuş kapısından
ilk sırada geçip beyaz mayoyu kaybetse de kırmızı mayoyu korumayı
başardı. TUR’un yeşil mayosu ise bir kez daha el değiştirdi. Etap galibi Jasper
Philipsen, turkuaz mayonun yanı sıra yeşil mayoyu da Kaden Groves’tan
almayı başardı.

A

lpecin-Fenix’s Belgian sprinter Jasper Philipsen, won the 3rd stage
the of the 57th Presidential Cycling Tour of Türkiye between Çeşme
and İzmir. Philipsen topped the podium after two second places in first two
days. 2nd stage’s winner and GC leader Kaden Groves was just behind of
Philipsen and Global 6 Cycling’s New Zealander Miguel Angel Fernandez
stole the third place from TUR’s elite sprinters. Sam Bennett, one of the
top favorites of the stage was on 8th place and the other top favorite Caleb
Ewan couldn’t make it into the final bunch sprint because of a crash at the
u-turn at 1.5 km to go.
The 6-man breakaway formed during the early minutes of the stage but
later, Vitaliy Buts dropped from breakaway and joined the peloton. Final
5-man breakaway caught by the peloton just 12 km before finish line.
While Wildlife Generation’s Scott McGill took the first place at Beauties
of Türkiye intermediate sprint, Vitaliy Buts, who took second place, gained
classification leadership after 1-day break and became the new owner of
white jersey. TUR’s King of Mountains classification leader Noah Granigan,
managed to keep his red jersey with winning yesterday’s one and only KOM
sprint. The green jersey leadership was changed once again: Stage winner
Jasper Philipsen, managed to get the green jersey from Kaden Groves as
well as the turquoise jersey.
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Etap / Stage 3

Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (123 km)
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Denizden çıkıp Spil Dağı eteklerine…
Come from the sea to Spil Mountain…

T

urun İzmir’deki dördüncü günündeyiz. İzmir deyip geçemiyoruz,
çünkü burası milli mücadelenin başladığı ve zaferle nihayete erdiği
kent. Cumhuriyet tarihimiz için kıymetli kadim bir coğrafya. Tur artık
deniz kenarındaki serüvenine geçici bir süre ara veriyor. Ulukent ve
Menemen güzergahını takip Manisa şehrine giriyoruz. Bugüne kadarki
deniz kenarından uzak en uzun sürüş yapılacağı 147 kilometrelik mesafe
Spil Dağı Milli Parkı’nda sona erecek. Birçok Osmanlı padişahının
şehzadelik dönemini Manisa’da geçirmesinden dolayı ‘şehzadeler
şehri’ de deniyor. Lakin Manisa’nın en önemli yanı, bisiklet kültünü
benimsemiş bir şehir olması. Ayrıca Mimar Sinan’ın eserlerinden biri
olan Muradiye Camisi de yine bu kentin önemli kültürel değerleri
arasında.

W

e’re on the fourth day of the TUR in İzmir. We can’t underrate
İzmir, because this is the city where Liberty War began and ended
with a victory. Izmir is an important historical area that is valuable for our
Republic’s history. The TUR is now taking a short break from its seaside
beauties. Following the Ulukent and Menemen route, we will reach
Manisa. The 147-km-long stage will be farthest stage from seaside in
this year’s edition and end at Mount Sipylus National Park. Manisa is
also called as “City of Princes” because many Ottoman sultans spent
their years as a crown prince in Manisa. But the most important side of
Manisa is that it is a city has imposed cycling culture. Also, Muradiye
Mosque, which is one of the works of famous Sinan the Architect, is
among the significant cultural values of Manisa.

İzmir (Konak)-Manisa (Spil) (147 km)
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Turkuaz / Turquise
Genel Klasman / General Classification
Jasper Philipsen - Alpecin-Fenix

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

Yeşil / Green
En İyi Sprinter/The Best Sprinter
Jasper Philipsen - Alpecin-Fenix

Beyaz/White
Türkiye Güzellikleri Sprint Primleri Lideri/
Treasures of Türkiye Sprint Points Leader
Vitaly Buts - Sakarya BB Pro Team

6

TUR GAZETESİ

Fotoğraf/Photo Brian Hodes

Caleb Ewan,
Gelibolu’yu
bekliyor!
Caleb Ewan is
waiting for
Gelibolu!

A

vustralyalı yıldız bisikletçi, Çanakkale Savaşları’nın geçtiği Gelibolu’nun
kendisi ve tüm Avustralyalılar için ayrı bir önemi olduğunu belirtti, “O etabı
kazanabilmek için elimden geleni yapacağım” dedi.
57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda ilk etabı kazanan ve
turun sprint mayosu için mücadele eden Avustralyalı ünlü pedal Caleb Ewan,
Gelibolu’da bitecek 6. etabı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Kendisi gibi Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar için Çanakkale Savaşları’nın
geçtiği Gelibolu’nun ayrı bir anlamı olduğunu hatırlatan Lotto Soudal’in yıldızı
Ewan, “O etabın da bir sprint etabı olacağını düşünürsek, o özel günde kürsünün
en üst basamağına çıkmak için elimden geleni yapacağım” diye konuştu. Ewan
sözlerini şöyle sürdürdü: “Tura ilk etabı alarak güzel bir başlangıç yaptım ama
ikinci etapta sprinte kalktığımda bacaklarımın adeta yandığını hissettim. O etabı
da almayı isterdim ama gücüm kalmamıştı. Ancak önümüzde hala gözüme
kestirdiğim etaplar var. Özellikle Gelibolu’daki etabın tarihten gelen bir önemi
var. Benim için ve tüm Avustralyalı bisikletçiler için çok özel bir gün olacak.”

T

he Australian star rider stated that Gallipol, where the Gallipoli Campaign
took place, has a special meaning for him and all Australians and noted that
“I will do my best to win that stage.”
Well known Australian sprinter, who won the opening stage of the 57th
Presidential Cycling Tour of Türkiye and struggled to challenge for green jersey
of the TUR, said that he was looking forward to the 6th stage.
Ewan reminded that Gallipoli, has a special meaning for Australian and New
Zealanders like him: “If we think about that stage for sprinters, I will do my best
to get top of the podium on that special day.” He continued his words and said “I
made a good start TUR by winning the 1st stage but when I prepared for sprint in
the 2nd stage, I felt my legs were burning. I would like to win that stage as well
but I had no power left for final sprint. However, we still have stages to aim for
me. Especially the Gallipoli stage has a historical role. It will be a very sprecial
day for me and all Australian cyclists.”
”I ESPECIALLY WANTED TO COME TO TURKEY”

“TÜRKİYE’YE GELMEYİ ÖZELLİKLE İSTEDİM”
TUR ile ilgili görüşlerini de dile getiren Caleb Ewan, Türkiye’ye gelmeyi
özellikle istediğine vurgu yaptı, ve her seferinde burada yarışmaktan mutlu
olduğunu söyledi. Avustralyalı pedal, şöyle konuştu: “Bu turu gerçekten
seviyorum. Takımımdan buraya gelmeyi özellikle talep ettim. Harika bir hava ve
güzel bir parkuru var. Her gelişimde sprinterler için farklı ve güzel hazırlanmış
yeni rotaları geçiyoruz. TUR’un bizim gibi sprinter bisikletçiler için önemli
bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Büyük yarışlar öncesi performansımızı
sınadığımız güzel bir hazırlık yarışı oluyor. Birkaç hafta sonra Giro’da (İtalya
Turu) yarışacağım. Türkiye’de iyi sonuçlar alıp, sonrasında formumu koruyarak
Giro’ya iddialı gitmek istiyorum. Şu anda belki en iyi durumda değilim ama
bu yarışın form tutmama büyük katkısı olduğunu görüyorum. Takımın geldiği
sürece her yıl Türkiye’de yarışmayı istiyorum.”

Caleb Ewan expressed his thoughts about TUR. Also he stated that
he decided to come Türkiye himself and he was happy to race here every
participations of him. The Aussie rider said: “I really like this Tour. Especially, I
requested to come here from my team. There’s great weather and a beautiful
route. We pass through new routes for sprinters every time I come here. TUR is
an important race for us to following big races in the season. I will be competing
in Giro d’Italia in a few weeks. I want to go there assertively by getting good
results in Türkiye and keep my best form. Maybe I’m not at my best right now,
but I see Tour of Türkiye contributed a lot to my form. I want to race in Türkiye
every year as long as my team decides to come.”
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Avrupa’daki gururumuz
Our pride in Europe
6

Ekim 2000 tarihinde dünyaya geldi. Bisiklet sporuyla tanışması
okuldaki bir seçmeyle oldu. Antrenörleri tarafından yeteneğinin
farkında varılması ise hiç uzun sürmedi.
Bu sayede ilk defa doğduğu şehrin dışına çıktı. Sonrasında ver elini
Türkiye’nin dört bir yanı… Kulüp takımı derken ay-yıldızlı mayoyla
tanışması da uzun sürmedi. İşte ilk defa o zaman ülke sınırlarının dışına
çıktı.
Bisiklet sporuna tutkuyla bağlıydı, o yüzden de iki tekere dair
hayalleri, gelecek hedefleri vardı. Üstelik daha önce kimse tarafından
gerçekleştirilmemiş hayaller kurardı. Her şeye rağmen yılmadı, çok çalıştı,
asla pes etmedi.
Ve bir gün sosyal medya hesabından bir paylaşımı paylaştı. Bu
paylaşım onu Türk bisiklet tarihinde Avrupa’ya ilk transfer olan Türk
bisikletçi yapıyordu. Evet, milli gururumuz Halil İbrahim Doğan’dan
bahsediyoruz.
Yeni takımı Bike Aid ile Türkiye Turu’nda mücadele eden Halil İbrahim
Doğan, “Yabancı bir takımla ülkemizde mücadele etmek tarif edilmez bir
duygu” diyor ve ekliyor. “Özellikle insanlarımız beni kalpten destekliyor.”
Peki ya oğullarını her gün ekran başında takip eden Doğan ailesi.
“Çok mutlular” diyor Halil İbrahim. “İlk gün kaçışa girdiğimde çok mutlu
olmuşlar. Bana her zaman destek oluyorlar ve iyi ki varlar.”
Sen de iyi ki varsın Halil İbrahim Doğan…

H

e was born in Octorber 6, 2000. His induction to cycling world was
through an audition at school. I didn’t take long for his coaches to
noticed his talent.
In this way, he went out of his hometown for the first time. Then all
aboard Turkey... It didn’t take logn to meet with national jersey after
joining his club. That’s when he went out of borders from his country for
the first time.
He had a big passion for cycling, so he had dream about being on two
wheels and goals for the future. Moreover, he had dreams that had never
been realized by others before. Despite everything, he didn’t give up,
worked hard and never stopped.
And one day he shared a social media post from his own account. This
announcement made him the first Turkish cyclist to transfer to a European
team in the history of Turkish cycling. Yes, we are talking about Halil
İbrahim Doğan who is our national pride.
Halil İbrahim Doğan is competing in the TUR with his new team Bike
Aid and he says: “It’s an indescribable feeling to race with a foreign team
in our country. When I went to breakaway in the first stage, they were
extremely happy. They always support me and I’m so glad I have them.”
We are so glad we have you Halil İbrahim Doğan...
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Rakamlarla
Spil
Spil in
numbers

UZUNLUK / LENGHT

13 Km

ORTALAMA EĞİM / AVERAGE GRADIENT

%7.2

MAKSİMUM EĞİM / MAX GRADIENT

%16.6

İRTİFA / ELEVATION

980 Meter

ZİRVE / SUMMIT

1180 Meter

Favoriler / Favourit
Nairo Quintana

Jay Vine

Harm Vanhoucke

Arkea Samsic

Alpecin - Fenix

Lotto Soudal

Anders
Nicolas Edet

Johannessen

Eduardo Sepulveda

Arkea Samsic

UNO-X Pro

Drone Hopper -

Cycling Team

Androni Giocattoli

