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Νίκη του Γαλαταριώτη στο ράλι Τίγρης
Έκτος γύρος για το πρωτάθλημα ράλι της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και οι πρωταγωνιστές
έδωσαν άλλη μια συναρπαστική μάχη για την
κατάκτηση του φετινού τίτλου. Τελικοί νικητές οι Σίμος
Γαλαταριώτης και Άκης Ιωάννου που πέρασαν και στην
κορυφή της βαθμολογίας.
Ο αγώνας είχε σαν έδρα το Εμπορικό Κέντρο «My Mall»
ενώ το γνωστό φωτομοντέλο Εύη Αδάμ βρέθηκε για μια
ακόμη φορά κοντά στους αγώνες της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Η πανηγυρική εκκίνηση του
αγώνα δόθηκε στις 19:00 το βράδυ της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου από το «Μy Mall» ενώ στον ίδιο
χώρο έγινε και ο τερματισμός το Σάββατο το απόγευμα. Στον προτελευταίο γύρο του
πρωταθλήματος τα 29 πληρώματα που δήλωσαν συμμετοχή είχαν να αντιμετωπίσουν οκτώ
συνολικά ειδικές διαδρομές.
Ο Γαλαταριώτης μπήκε από την αρχή με μοναδικό στόχο
τη νίκη. Κέρδισε την πρώτη ειδική και όλα έδειχναν ότι η
μάχη με τον «Τσιπς» θα ήταν σκληρή. Αυτό όμως
κράτησε μέχρι την τρίτη ειδική διαδρομή όταν μια έξοδος
φόρτωσε με ποινές τον περσινό πρωταθλητή. Ο οδηγός
του Lancer EVO X κράτησε το γρήγορο ρυθμό του
φέρνοντας συνολικά έξι γρηγορότερους χρόνους στις
ειδικές διαδρομές. Η μάχη της ημέρας δόθηκε για τη
δεύτερη θέση γενικής. Οι Παρασκευάς Παρασκευά και
Πέτρος Παντελή χρειάστηκε να παλέψουν μέχρι και την
τελευταία ειδική για το δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Τελικός νικητής ο οδηγός από την Πάφο με
μια διαφορά μόλις τριών δευτερολέπτων. Τελικά οι «Τσιπς» και Γεωργίου έμειναν στην τέταρτη
θέση γενικής φέρνοντας και δύο γρηγορότερους
χρόνους. Σταύρος Αντωνίου και Παντελής Πάμπουκας
συμπλήρωσαν την πρώτη εξάδα στον τερματισμό.
Αντίθετα, νικητής στη δικίνητη κατηγορία ήταν ο
Κυριάκος Κυριάκου με Toyota Yaris ενώ την κατηγορία
S πήρε ο Σταύρος Ζήνωνος τερματίζοντας και την ένατη
θέση στη γενική κατάταξη.
Στη γενική βαθμολογία των οδηγών στην πρώτη θέση
πέρασε μετά και τον τελευταίο αγώνα ο Σίμος
Γαλαταριώτης με 57,5 βαθμούς. Ο περσινός
πρωταθλητής πέρασε στη δεύτερη θέση και έχει στη διάθεση του 54,5 βαθμούς έναντι 49,5 του
Παρασκευά Παρασκευά. Στην τέταρτη θέση παρέμεινε ο Πέτρος Παντελή με 34,25.
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