
team  
novo  
nordisk  

#ChangingDiabetes

Diyabeti 
değiştirmek 
için yarışıyoruz
Team Novo Nordisk, farklı ülkelerden tamamı 
diyabetli bisikletçi, triatloncu ve koşuculardan 
oluşan profesyonel bir spor takımıdır. 

Takımın misyonu, diyabetten etkilenen 
insanlara ilham vermek, onları eğitmek ve 
cesaretlendirmektir.
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Team Novo Nordisk Profesyonel Bisiklet Takımı

Team Novo Nordisk hakkında daha 
fazla bilgi almak ve takip etmek için:
teamnovonordisk.com 
twitter.com/TeamNovoNordisk 
facebook.com/TeamNovoNordisk 
instagram.com/TeamNovoNordisk 
youtube.com/TeamNovoNordisk

TEAM NOVO NORDISK  
ERKEK PROFESYONEL 
TAKIMI 

PROFESYONEL BİSİKLETTE ÖNEMLİ NOKTALAR

tamamı diyabetli 
farklı ülkeden gelen 

profesyonel bisikletçi
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• Bisiklet takımları FARKLI ROLLERİ ve UZMANLIKLARI 
olan BİSİKLETÇİLERİ kapsar

• Profesyonel bir bisiklet yarışında bisikletçilerin 
oluşturduğu ana gruba PELOTON adı verilir

• GENEL SIRALAMA BİRİNCİSİ MAYOSU (SARI) 
yarışmanın tüm etaplarında en düşük kümülatif 
zamana sahip bisikletçi tarafından giyilir

• SPRİNTER MAYOSU (YEŞİL) her bir etaptaki sıralamaya 
göre kazandığı puanlarla istikrarlı biçimde iyi 
konumda bulunan bisikletçi tarafından giyilir

• EN İYİ TIRMANIŞÇI MAYOSU (KIRMIZI BENEKLİ) 
farklı tırmanışlar ve seviyelerde toplanan puanlara 
dayanarak dağlarda istikrarlı olarak en iyi 
performansı gösteren bisikletçi tarafından giyilir
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DAVID LOZANO RIBA 
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JOONAS HENTTALA
Finlandiya

CHARLES PLANET
Fransa

CORENTIN CHERHAL
Fransa

GERD DE KEIJZER 
Hollanda

JAVIER MEGIAS LEAL
İspanya

MARTIJN VERSCHOOR 
Hollanda

BEN DILLEY 
ABD

KEVIN DE MESMAEKER 
Belçika

CHRIS WILLIAMS
Avustralya
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Diyabeti değiştirmek için yarışıyoruz
Team Novo Nordisk, bugün diyabetli olan milyonlarca 
insanın yanı sıra gelecekte diyabet gelişme riski taşıyan 
insanların içinde bulundukları şartları iyileştirmek 
amacıyla Novo Nordisk’in yüklendiği global taahhüdün 
bir parçası olan Diyabeti Değiştirmek programına destek 
olmak adına yarışmaktadır.

Tamamı diyabetlilerden oluşan profesyonel erkek bisiklet 
takımı Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Profesyonel Kıta 
Turu’nda yarışmaktadır, dünyanın dört bir yanındaki belli 
başlı profesyonel yarışlara katılmaktadır.

Team Novo Nordisk’in hedefi
Diyabet tanısı konulduğu zaman birçok kişi artık normal 
bir yaşam süremeyeceğini düşünür. Team Novo Nordisk 
atletleri, yetenekli ve hastalığının onu üst seviyede 
yarışmasını engellemesine izin vermeyecek kadar kararlı 
diyabetlilerdir.

Takım üyeleri kendi deneyimleri ve hayat hikâyeleriyle iyi 
kan şekeri kontrolü sayesinde her şeyin mümkün olduğunu 
göstererek diyabetlileri eğitmeyi, cesaretlendirmeyi ve 
onlara ilham vermeyi hedeflemektedir.  

Team Novo Nordisk, dünyada diyabetten etkilenen her 
birey için yarışmaktadır.
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