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Alpecin-Fenix takımının 
Belçikalı sprinteri Jasper 

Philipsen, Marmaris’te biten 
günün ardından Turgutreis etabını 
da galip tamamlamayı başardı. 
Philipsen bu sonuçla puan 
mayosunu da sırtına geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu 7. Etap, Marmaris – 
Turgutreis arasında 180 kilometre 
üzerinden koşuldu. Yokuşlu 
bir profil ile başlayan günün ilk 
kilometrelerinde dört kişilik bir 
kaçış grubu oluştu. Parkurun 
23.4’üncü kilometresinde Türkiye 
Güzellikleri kapısı geride kaldı. 
Euskaltel - Euskadi takımından 
Julen Irizar, maksimum puanlarını 
almayı başardı. 

Bu noktadan sonra 8.7 kilometre 
uzunluğa, %7 ortalama eğime sahip 
birinci kategori yokuş sporcuları 
karşıladı. Yokuş kapısından 
maksimum on puanı Team Sapura 
Cycling üyesi Danilo Celano almayı 
başardı. Tırmanışın ardından 
Quentin Pacher kazaya karıştı ve 
günün ilerleyen kilometrelerinde 
yarış dışı kaldı. 

Beslenme bölgesinden sonra 
eğim almaya başlayan sporcular, 
etabın 96.6’ncı kilometresinde 
üçüncü kategori tırmanışın tepesine 
ulaştılar. Özellikle ilk kısmı dik olan 
13.6 kilometre uzunluğundaki 
yokuşun ortalama eğim değeri 
%2,9’du. Danilo Celano, tırmanıştan 
ilk sırada geçerek hanesine beş 
puanı yazdırdı. 

İki Dünya Turu takımı Deceuninck 
- Quick Step ve Israel Start-Up 
Nation yokuştan sonra ana gruba 
öncülük ettiler. Yandan gelen rüzgar 
ile ana grup parçalara bölünmeye 
başladı. Günün 136,8’inci 
kilometresinde sporcuları 

karşılayan sprint kapısından Jay 
Vine ilk sırada geçmeyi başardı. 
Üç saniye bonifikasyonu da cebine 
koyan Vine, genel klasmanda 
liderle arasındaki farkı bir saniyeye 
düşürdü. 

Etabın sonu her ne kadar teknik 
gözükmese de deniz tarafından 
esen kuvvetli rüzgar ve kategorize 
edilmemiş şehir içi yokuşlar yarışa 
etki etmeyi başardı. Üst üste 
atakların ardından son sprinte 
kalan mücadeleyi Alpecin-Fenix 
takımından Jasper Philipsen 
kazanmayı başardı. André Greipel 
Marmaris etabının ardından bir 
kez daha etap ikincisi olurken, 
Mark Cavendish podyumun son 
basamağında yer aldı.

Etabın ilk üç sırasında yer alan 
sporculara Muğla Valisi Orhan 
Tavlı ve Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Erol Küçükbakırcı 
ödüllerini takdim etti.

The Belgian sprinter of 
Alpecin-Fenix team, Jasper 

Philipsen, succeeded in winning 
the Turgutreis stage after the day 
that ended in Marmaris. With this 
result, Philipsen took the points 
jersey.

Presidential Cycling Tour of 
Turkey’s seventh stage has 180 
kilometres long route between 
Marmaris-Turgutreis. In the first 
kilometers of the day, which 
started with a hilly profile, a 
breakaway group of four people 
was formed. At 23.4 kilometres of 
the day, Beauties of Turkey sprint 
primes were passed. Julen Irizar 
from Euskaltel - Euskadi team, 
took the maximum points.

From this point on, the 
first category climb with a 8.7 
kilometers long and 7% slope 
was passed. Danilo Celano, a 
member of Team Sapura Cycling, 

managed to get a maximum of ten 
points from the climb prime. After 
the climb, Quentin Pacher was 
involved in the accident and was 
out of the race later in the day.

The athletes who started 
to slope after the feeding zone 
reached the top of the third 
category climb at the 96.6th 
kilometer of the stage. The 
average slope value of the 13.6 
kilometers long slope, especially 
the first part of which was steep, 
was 2.9%. Danilo Celano passed 
to the top of the climb at first place 
and took five points.

Two World Tour teams 
Deceuninck - Quick Step and 
Israel Start-Up Nation led the 
main bunch after the climb. With 
the wind from the side, the main 
bunch started to be divided into 
parts. At the 136.8th kilometer of 
the day, Jay Vine managed to pass 
through the sprint primes in the 
first place. Vine, who took three-
second bonus seconds, reduced 
the difference between the leader 
to one second.

Although the end of the stage 
did not seem technical, the 
strong wind blowing by the sea 
and the uncategorized climbs 
managed to affect the race. After 
the successive attacks, Jasper 
Philipsen from Alpecin-Fenix team 
managed to win the last sprint. 
After the Marmaris stage, André 
Greipel was once again the second 
in stage, while Mark Cavendish 
was at third place.

Muğla Governor Orhan Tavlı 
and Bicycle Federation President 
Erol Küçükbakırcı presented the 
awards to cyclists at the podium of 
the stage.

Fo
to

ğr
af

/P
ho

to
 Y

üc
el

 Ç
ak

ıro
ğl

u

] 

SECOND WIN FROM PHILIPSEN
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Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde gerçekleştirilen 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu farklı renklerden, farklı 
inançlardan, farklı kültürlerden 
insanları bir araya getirerek kültür 
mozaiğine büyük katkılar sunmaya 
devam ediyor.

Bu sene 56’ncısı düzenlenen 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu, 10-19 Eylül tarihlerinde 
İslami Dayanışma Oyunları’nın da 
düzenleneceği Konya’dan start 
alıp, Alanya, Kemer, Elmalı, Fethiye, 
Marmaris, Turgutreis ve Kuşadası 

rotasını takip ederek bugün 
itibariyle son buluyor. 

Himayelerimizde 
gerçekleşen bu önemli spor 
organizasyonumuza iştirak 
eden tüm sporcuları, takımları, 
ülke temsilcilerini verdikleri 
mücadeleden dolayı tebrik ediyor, 
gelecekte de kendilerine başarılar 
diliyorum. Salgın şartlarına 
rağmen 56’ncı Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nun icrasında 
görev alan tüm kurumlarımıza 
gayretleri için en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum.

Presidential Cycling Tour of 
Turkey which is organized 

under the auspices of Presidency, 
continues to make great 
contributions to the cultural 
mosaic by bringing people of 
different colors, beliefs and 
different cultures together.

The 56th Presidential 
Cycling Tour of Turkey started 
from Konya, where the Islamic 
Solidarity Games will be held 
on September 10-19, and ends 
as of today by following the 
route of Alanya, Kemer, Elmalı, 

Fethiye, Marmaris, Turgutreis 
and Kuşadası.

I congratulate all the 
athletes, teams and country 
representatives who 
participated in this important 
sports organization held under 
presidential auspices, and 
I wish them success in the 
future. I would like to express 
my heartfelt gratitude to all our 
institutions that took part in the 
organization at the Presidential 
Cycling Tour of Turkey for their 
efforts.

Türkiye olarak, son 19 yılda 
yapılan altyapı ve tesis 

yatırımlarıyla, hayata geçirilen 
proje ve etkinliklerle bütün 
dünyada spor organizasyonları 
için aranan ülke haline geldik ve 
bisiklet branşında da bu iddiamızı 
sürdürme yönünde çok önemli bir 
adım atıyoruz. 

O adımlardan belki de 
en önemlisi olan 56’ncı 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nun başarı ve sağlıkla sonuna 
geliyoruz. Son birkaç yıldır farklı 
rotalarda gerçekleştirilen TUR 
bu yıl klasikleşen güzergahına 
geri döndü. Bu rota çeşitliliğiyle 
hem bisiklet turumuza derinlik 

katıyor hem daha fazla insanın 
bu organizasyona erişimini 
artırıyor hem de ülkemizin cennet 
köşelerini dünya kamuoyunun 
ilgisine sunuyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde gerçekleştirilen ve 
dünya üzerinde Cumhurbaşkanlığı 
makamınca hayata geçirilen 
tek bisiklet turu olma özelliği 
taşıyan 56. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nda yer alan 
bütün sporcuları ve takımları 
mücadelelerinden ötürü tebrik 
ediyorum. Organizasyonun 
düzenlenmesinde emeği geçen 
herkesi yürekten kutluyorum.

Turkey has become a 
succesful country for sports 

organizations all over the 
world with the infrastructure, 
facility investments, projects 
and activities made in the last 
19 years. Turkey is taking a 
very important step towards 
maintaining this claim in the 
cycling branch.

We are coming to the end of 
the Presidential Cycling Tour 
of Turkey, which is perhaps the 
most important of those steps, 
with success and health. TOUR, 
which has been carried out on 
different routes for the last 

few years, has returned to its 
classic route this year. With this 
diversity of routes, we add depth 
to our cycling tour, increase the 
access of more people to this 
organization and present the 
beautiful places of our country to 
the attention of the world public.

I congratulate all the athletes 
and teams  for their efforts in 
the Tour of Turkey, which is the 
only cycling tour in the world, 
organized under the auspices 
of Presidency. I wholeheartedly 
congratulate everyone who 
contributed to the coordination of 
the organization.] ] 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı / President of Turkey

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı
Youth and Sports Minister of the Republic of Turkey
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Erol KÜÇÜKBAKIRCI
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı 
President of Turkish Cycling Federation

Bu sene düzenlediğimiz 
yarış önceki edisyonların 

en kuvvetlisi. Hem rotasıyla 
hem katılan sporcularla her 
şeyiyle mükemmeldi. Biz son 
derece memnunuz. Bu turun 
bir diğer özelliği de dünyada 
takipçisi fazla olan sporcuların 
sayısıydı. Bu Tur’un zenginliğini 
arttıran bir durum. Ayrıca kötü 
kazalar yaşamadık. Takımlardan 
aldığımız geri dönüşler de 
oldukça pozitif. Yarışa katılan 
bütün ekipler gördükleri ilgi ve 
alakadan memnunlar. 

Sakarya Salcano ve 
Spor Toto takımlarımızdaki 
sporcularımızın da podyuma 
çok yaklaştıklarını gördük. 
Onların gelecek sene çok daha 
iyi neticeler alacağını biliyoruz. 
Üst seviye takımlardan pek çok 
sporcuyu bu sene de geride 
bırakmayı başardılar. 

Pandemiye rağmen böyle 
bir turu organize edip başarıyla 
tamamlamak çok önemli. 
Organizasyonda emek harcayan 
herkese teşekkür ediyorum.

Rotalar ve katılımcı sporcular 
çok başarılı performans 
gösterdiler. Bu sene Tur’da 
yarışan sporcu sayısı da oldukça 
yüksekti. Bu yarışa katılmayı bir 
şans olarak değerlendiriyorum. 
Umarım diğer sporcularımız 
da daha çok çalışıp bu 
organizasyona katılabilirler.

Gelecek sene Tur’un son 
etabını İstanbul’da yapmayı 
planlıyoruz. 

Bu organizasyonu eksiksiz 
bir şekilde tamamlamanın 
mutluluğu içerisindeyim. 
Eğer ufacık bir katkıda 
bulunabildiysem ne mutlu. 

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu sporumuzu geliştirirken 
aynı zamanda hareketli yaşamı 
özendiriyor. Son dört yılda 
sporcu sayımızı kırk kat arttırdık. 
120 kişi olarak aldığımız bisiklet 
branşını şu an 4740 kişiye 
ulaştırdık. Hedefimiz 5000 
sporcu. Sağlık için bisiklete 
binen insan sayısı da üç kat arttı. 
Sayımız artacak, mücadelemiz 
artacak.

The race we organized 
this year is the strongest 

of previous editions. It was 
perfect in everything, both with 
its route and with the athletes 
participating. We are extremely 
satisfied. Another feature of this 
tour was the number of athletes 
who had more followers in the 
world. This is a situation that 
increases the richness of the 
Tour. Also, we haven’t had any 
bad accidents. The feedback we 
receive from the teams is also very 
positive. All the teams participating 
in the race are satisfied with the 
interest they receive.

We saw that our athletes in 
Sakarya Salcano and Spor Toto 
teams were also very close to the 
podium. We know that they will 
get much better results next year. 
They succeeded in surpassing 
many athletes from high-level 
teams this year as well.

It is very important to organize 
and successfully complete such 
a tour despite the pandemic. I 
would like to thank everyone who 

contributed to the organization.
The routes and the 

participating athletes performed 
very well. The number of athletes 
competing in the Tour this year 
was also quite high. I consider 
participating in this race as a 
chance. I hope our other athletes 
can work harder and participate in 
this organization.

Next year, we are planning 
to do the last stage of the tour in 
Istanbul.

I am happy to complete this 
organization completely. I am 
happy if I could make a small 
contribution.

While the Bicycle Tour develops 
our sport, it also encourages 
active life. We have increased the 
number of our athletes forty times 
in the last four years. We have 
now reached 4740 people in our 
bicycle branch, which we bought 
as 120 people. Our target is 5000 
athletes. The number of people 
cycling for health has also tripled. 
Our number will increase, our 
compete will increase.] 

Başarılı bir  
TUR’u geride 
bırakıyoruz
We leave  
behind a  
successful tour
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 
sporunuzu gelişirken sağlıklı  
bir yaşamı özendiriyor.

Presidential Cycling Tour 
promotes a healthy life while 
improving our sport.
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’nda 8. 

etap Bodrum’dan başlayıp 
Kuşadası’nda sonlanacak. Tüm 
gün boyunca güneyden kuzeye 
gidecek bisikletçiler 160.3 
kilometre mesafe katedecek. 
Günün sprint primleri 23.4’üncü 
kilometrede sahiplerini bulacak. 
Normalde son etaplar sprint 
etabı olarak değerlendirilir. Fakat 
genel klasman mücadelesinde 
küçük farklar olması durumunda 

sprint mücadelesinde 
dağıtılacak bonifikasyonlar 
önem kazanacak. Etap içinde 3. 
kategoriden ve 2. kategoriden 
iki adet yokuş çıkılacak. Son 30 
kilometrede başlayacak olan 
2.kategori yokuş priminde, 
genel klasman mücadelesi 
verenlerin atak yaptığı keyifli 
bir etap seyretmeyi umuyoruz. 
Son Türkiye Güzellikleri primleri, 
etabın 123. kilometresinde 
dağıtılacak.

The 8th stage of the 
Presidential Cycling Tour of 

Turkey is between Bodrum and 
Kuşadası. Cyclists who will be 
traveling from south to north 
all day long, will travel 160.3 
kilometers. The sprint primes 
of the day will be at the 23.4th 
kilometers. Normally, the last 
stages are considered as sprint 
stages. However, if there are 
small differences in the general 
classification, the bonifications to 

be gained in the sprint fight will 
be important. In the stage, two 
slopes from the 3rd category 
and the 2nd category will be 
climbed. We hope to watch an 
enjoyable stage where those 
who have a chance for general 
classification, attack in the 
2nd category climb which will 
start in the last 30 km. Tour 
of Turkey’s, last Beauties of 
Turkey Sprint Prime is at 123. 
kilometres.

18Nisan/April
Turun Başlama Saati
Starting Time of The Tour 11:35

Bodrum -> Kuşadası

162km

ETAP

08

4

TUR’un resmi 
klasmanı -  
7. Etap
Official 
classifications  
of TOUR - Stage 7

Turkuaz mayo 
Turquoise jersey 

José Manuel Díaz

Kırmızı mayo 
Red jersey 

Vitaliy Buts

Nazım Bakırcı ve Miraç Kal’ın yorumu
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8 günün yorgunluğu 
Şirince’de çıkar 
8 days of tiredness  
is relieved in Şirince
7  koca gün ve 1000 km’den fazla 

yolu geride bıraktıktan sonra 
sıra geldi 56. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nun son 
ayağı Bodrum - Kuşadası etabına. 
Bodrum merkezden başlayacak 
yarış rotası üzerinde sırasıyla 
Torba ve Güvercinlik koylarının 
yanı sıra, Milas’ın Berçin Kalesi ve 
Euromos Antik Kenti bulunuyor. 
Yine Milas çevresindeki 
Labranda ve Lasos harabeleri 
de tarih meraklılarını kendine 
çekebilecek noktalar. Yarışın 
sona ereceği yer olan Kuşadası; 
Selçuk’ta bulunan Efes Antik 
Kenti’ne, Meryem Ana Tepesi’ne 
ve Şirince’ye yakınlığı itibariyle 
çokça tercih edilen bir tatil beldesi. 
Kuşadası, 1413 yılında I. Mehmet 
(Çelebi) tarafından Osmanlı 
egemenliğine katıldı. Bu tarihten 
sonra, şehir tamamen Türklerin 
elinde kalmış ve Türklerin yaptığı 

eserlerle dolmaya başladı. 
Bunlardan bugünkü Kervansaray 
ve Kuşadası’nı çeviren surlar, 
Mehmet Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Bizanslılar için 
önemli bir askeri üs görevini 
yapan Güvercinada, 1834 yılında 
büyük bir yenilenme görmüş ve 
ünlü kalesi yapılmıştır. “Kuşadası” 
adı bu kaleden gelmektedir. 
Kuşadası, Kurtuluş Savaşı’nda 
1919-1921 yılları arasında 
İtalya’nın, onların çekilmesiyle 
Yunanistan’ın işgaline girmiş ve  
7 Eylül 1922′de düşman 
işgalinden kurtulmuştur.

Burada aynı gün içinde özel 
yerler gezebilir, hem de Ege 
Denizi’nin keyfini çıkarabilirsiniz. 
Bu 8 günlük yoğun rotanın, tatlı 
yorgunluğunu ise, Şirince’den 
damak tadınıza uygun seçtiğiniz 
meşhur meyve şaraplarıyla 
atabilirsiniz.

After 7 days, and more than 
1000 km of roads, cyclist 

will finish the 56th Presidential 
Tour of Turkey. On the race route 
that will start from the center 
of Bodrum, there are Torba 
and Güvercinlik bays, as well 
as Berçin Castle and Euromos 
Ancient City of Milas. Labranda 
and Lasos ruins around Milas 
are also places that can attract 
history buffs.

Kuşadası, where the race 
will end, is a highly preferred 
holiday destination due to its 
proximity to the ancient city of 
Ephesus, Meryem Ana Tepesi 
and Şirince in Selçuk. Kuşadası 
joined the Ottoman rule in 1413 by 
Mehmet I (Çelebi). After this date, 
the city was completely in the 
hands of the Turks and started 
to be filled with works made by 

Turks. The walls surrounding 
today’s Caravanserai and 
Kuşadası were built by Mehmet 
Pasha. Güvercinada, which 
served as an important military 
base for the Byzantines, saw a 
major renovation in 1834 and 
city’s famous castle was built. 
The name “Kuşadası” comes 
from this castle. Kuşadası was 
under the occupation of Italy 
between 1919-1921 during the 
War of Independence. With 
their withdrawal, Greek soldiers 
captured the region. Kuşadası 
survived the enemy occupation 
on September 7, 1922.

Here, on the same day, you 
can visit special places and enjoy 
the Aegean Sea. You can relieve 
the sweet tiredness of this 8-day 
busy route with the famous fruit 
wines you choose from Şirince.] 
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Yeşil mayo 
Green jersey 

Jasper Philipsen

Beyaz mayo 
White jersey 

Ivar Slik

Ex national riders Nazım Bakırcı and Miraç Kal commented on the stage
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O, tarihin en iyilerinden 
He is one of the best in history

Fransa Turu’nda on bir etap galibiyeti, 
toplam 156 kariyer zaferi ve çok  
daha fazlasıyla, “The Gorilla” lakaplı 
Andre Greipel bisiklet tarihinin en  
özel sprinterlerinden bir tanesi.  
Alman sporcuyu yakından tanıyalım.

With eleven stage wins in the Tour de 
France, a total of 156 career victories and 
much more, Andre Greipel, nicknamed 
“The Gorilla”, is one of the most special 
sprinters in cycling history. Let’s get to 
know the German athlete closely.

Türk bisiklet seyircisi Andre 
Greipel’i Cumhurbaşkanlığı 

Turu’nda kazandığı 11 etap zaferi 
ile yakından tanıyor. Ülkemizde en 
son 2016 yılında Konya etabında 
zirveye çıkan Greipel, Tur tarihinin 
en çok etap kazanma rekorunu da 
elinde bulunduruyor.

İyi bir sprinter olabilmek için 
yıllar geçtikçe kazanılan tecrübeler 
çok önemli. Etap sonundaki 
dinamiklere hakim olmak, çevre 
ve yol koşullarına göre pozisyon 
bilginizi kullanmak hızlı finallerde 
hanenize artı olarak yazıyor. Andre 
Greipel, saf yeteneğinin yanı sıra 
zekasını da işine en iyi yansıtan 
isimlerden. Tüm bunların sonucu 
olarak sporcunun künyesinde 22 
büyük tur etap zaferi, iki Tour Down 
Under genel klasmanı ve çeşitli tek 
günlük yarış zaferleri bulunuyor. 

Geçtiğimiz günlerde Almanya 
çıkışlı “Saarländische Rundfunk” 
dergisine konuşan Greipel, 2022 
yılında kendisi kırk yaşındayken 

bisikleti bırakacağını açıkladı. 
Alman sporcu, 40’lı yaşlarının 
başında bisiklet kariyerini 
noktalamayı uzun zamandır 
planladığını da sözlerine ekliyor. 
Greipel’in gelecek sezon da 
takımı Israel Start-Up Nation ile 
sözleşmesi bulunuyor. Yıldız ismin 
bundan sonraki hedefi ise genç 
sporculara öncü olup tecrübelerini 
yeni yeteneklere aktarabilmek. 

Bir diğer altı çizilmesi gereken 
konu ise Andre Greipel’in iştahı. 
En son 2019 ocak ayında yarış 
galibiyeti alan Greipel, birincilik 
dışında başka bir sonucu kolay 
kolay kabul etmeyenlerden. 
Bu sene Türkiye Turu 4. etap 
öncesi Alman sporcuyla 
konuştuğumuzda yıldız isim, 
Cavendish ve Philipsen’in hızına 
dikkat çekiyor ve “Kendimi 
geliştirmem lazım.” diyor. 38 
yaşında halen gelişmeye çalışan, 
başarıya her daim aç bir sporcu 
Andre Greipel.

Turkish cycling spectators 
closely know Andre Greipel 

with his 11-stage victory in the 
Presidential Tour of Turkey. 
Greipel, who won in Konya stage 
in our country in 2016, holds 
the record for winning the most 
stages in the history of the TOUR.

The experience gained over 
the years is very important to 
be a good sprinter. Knowing the 
dynamics at the end of the stage, 
using your position information 
according to the environment and 
road conditions  help you in the 
fast finals. Andre Greipel is one 
of the best names that use his 
intelligence as well as his pure 
talent. As a result of all this, the 
athlete has 22 grand tour stage 
victories, two Tour Down Under 
general classifications, and 
several one-day race victories.

Speaking to Germany’s 
“Saarländische Rundfunk” 
magazine recently, Greipel 

announced that he would retire 
his cycling career in 2022 when 
he was forty. The German athlete 
adds that he has been planning to 
end his cycling career in his early 
40s for a long time. Greipel has 
a contract with his team, Israel 
Start-Up Nation, next season. The 
next goal of the star is to be a guide 
for young athletes and to teach his 
experiences to new talents.

Another important thing is 
Andre Greipel’s desire to win. 
Greipel, who won the race in 
January 2019, is one of those who 
does not easily accept any other 
result other than first place. When 
we talk to the German athlete 
before this year’s Tour of Turkey 
fourth stage, the star draws 
attention to the pace of Cavendish 
and Philipsen and says “I have to 
improve myself.” At the age of 38, 
Andre Greipel is an athlete who is 
still trying to improve and always 
hungry for success.] 
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TUR 2021’İN ULUSAL ŞAMPİYONLARI
NATIONAL CHAMPIONS OF TOUR 2021

JOSIP  
RUMAC 

Androni Giocattoli – 
Sidermec

ULISES ALFREDO 
CASTILLO 

Wildlife Generation 
Pro Cycling

CHRISTIAN 
RAILEANU 

Team Sapura  
Cycling

ELCHIN  
ASADOV 

Salcano-Sakarya  
BB

MYKHAYLO 
KONONENKO 

Salcano-Sakarya BB

ONUR  
BALKAN 

Salcano-Sakarya BB

STANISLAW
ANIOLKOWSKI 
Bingoal Pauwels 

Sauces WB

AKMAL HAKIM BIN 
ZAKARIA 

Team Sapura Cycling

SOBAL  
YAUHEN 

Minsk Cycling Club

MARCEL
MEISEN 

Alpecin-Felix
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IVAR SLIK
ABLOC 

Stevens Xenon
Ultegra / Scope R5 Disk
+20TL / 7.7KG

JOSÉ MANUEL DÍAZ
DELKO 

Look 785 Huez RS 
Sram Red eTap AXS / Corima WS 47
+80TL / 7KG

VITALIY BUTS
SALCANO-SAKARYA BB 

Salcano UCI XRS001
Dura-Ace / Mavic Cosmic Elite
+40TL / 7KG

MARK CAVENDISH
DECEUNINCK-QUICKSTEP 

Specialized S-WORKS Tarmac SL7
Dura-Ace Di2 / Roval Alpinist CLX
+80TL / 6.8KG

Şampiyonların bisikletleri 
Champions’ bikes


