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PIKKIS TARGA TARMAC RALLY – 4ος γύρος 2010 

 

Νίκη του Γαλαταριώτη στη Λεμεσό 
 

Σε ένα συναρπαστικό αγώνα που έγινε το 
περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό, ο Σίμος 
Γαλαταριώτης κατάφερε να πάρει την πρώτη 
φετινή του νίκη στο τιμόνι του Mitsubishi Lancer 
Evo X. Μια νίκη που έδωσε νέο ενδιαφέρον στο 
φετινό πρωτάθλημα της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου. Ο λόγος για τον τέταρτο γύρο του 
πρωταθλήματος, το Pikkis Targa Tarmac Rally 
διοργανώνεται από το Σωματείο της Λεμεσού και 
τελεί υπό την αιγίδα της ΚΟΑ. 
 
Ο αγώνας είχε σαν έδρα το Εμπορικό Κέντρο 
«My Mall» ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν τόσο 

το «Service Area» όσο και το αρχηγείο του αγώνα. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πέραν της 
ζωντανής μετάδοσης των αποτελεσμάτων από γνωστό ράδιο-τηλεοπτικό σταθμό παγκύπριας 
εμβέλειας, στο χώρο του αγώνα βρισκόταν και το 
γνωστό φωτομοντέλο Εύη Αδάμ που ήρθε το 
σαββατοκύριακο από Αθήνα ειδικά για τον αγώνα. 
 
Σίμος Γαλαταριώτης και Άκης Ιωάννου κυνήγησαν 
με πείσμα τη νίκη και από την αρχή είχαν επαφή με 
την κορυφή. Την πρώτη θέση στο μεγαλύτερο 
διάστημα του αγώνα κρατούσαν οι Σταύρος 
Αντωνίου και «Chips Jounior». ∆ύο ειδικές πριν το 
τέλος οι νικητές πήραν την πρωτοπορία και 
κατάφεραν να την κρατήσουν μέχρι το πέσιμο της 
καρό σημαίας στη Λεμεσό. 
 

Μια εκπληκτική δεύτερη θέση κατάφερε να πάρει 
ο περσινός πρωταθλητής Κώστας Γεωργίου 
«Chips». Με συνοδηγό τον Κύρο Γεωργίου 
κατάφερε να κινηθεί γρήγορα με το Lancer Evo 
VII παρά τα προβλήματα με την επιλογή 
ελαστικών που είχε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου 
κατάφερε να ανεβεί Παρασκευάς Παρασκευά με 
το Τούλλη Αριστοδήμου και να διατηρηθεί στα 
ψηλά της βαθμολογίας των οδηγών. Τελικά ο 
Σταύρος Αντωνίου πήρε την τέταρτη θέση στη 
γενική κατάταξη αφού ένας κακός υπολογισμό 
χρόνου τον χρέωσε με τρία λεπτά ποινής. 
Γιαννάκης Παφίτης και Παναγιώτης Γιάγκου ήταν 

οι οδηγοί που κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πρώτη εξάδα στον τερματισμό. 
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Την κατηγορία για αυτοκίνητα με κίνηση στους 
δύο τροχούς κέρδισε ο Κυριάκος Κυριάκου με 
Toyota Yaris ενώ στην κατηγορία των αρχαρίων 
πρώτοι ήταν οι Γιώργος Αγαθοκλέους με τον 
Σώτο Τταιφά. Πρώτοι στα μεικτά οι Φοίβος 
Νικολάου και  Σταυρούλλα Μακρή ενώ πρώτοι 
στην κατηγορία Ε αναδείχθηκαν οι Αγγελής 
Αγγελή και Ανδρέας Καμπέρης. 
 
Μετά και το Pikkis Targa Tarmac Rally ο Σίμος 
Γαλαταριώτης βρίσκεται στην πρωτοπορία του 
πρωταθλήματος με 37,5 βαθμούς έναντι 35 του 
Κώστα Γεωργίου «Τσιπς». Στην τρίτη θέση 
ακολουθεί ο Παρασκευάς με 34 βαθμούς ενώ στους 22 βρίσκεται ο Παντελή. 
 


