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ΡΑΛΙ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2010 

 
∆εύτερος συνεχόμενος τίτλος για τον «Τσιπς» 

 
Ο έβδομος και τελευταίος γύρος του φετινό 
πρωτάθλημα ράλι της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου ήταν ο αγώνας που θα έκρινε και το 
φετινό πρωταθλητή. Ο Κώστας Γεωργίου «Τσιπς» 
κατάφερε να πάρει το δεύτερη συνεχόμενο του τίτλο 
στο τιμόνι ενός Mitsubishi Lancer Evo VII.  
 
Ο αγώνας είχε σαν έδρα το Εμπορικό Κέντρο «My 
Mall» ενώ στον ίδιο χώρο βρισκόταν και το αρχηγείο 
του αγώνα. Ο αγώνας ήταν συνολικού μήκους 704 
χιλιομέτρων ενώ τα πληρώματα είχαν να 

αντιμετωπίσουν δέκα συνολικά ειδικές διαδρομές, έξι το Σάββατο και τέσσερις την Κυριακή. 
 
Σίμος Γαλαταριώτης και Κώστας Γεωργίου «Τσιπς» 
κατέβηκαν από τη ράμπα και από τις πρώτες δύο ειδικές 
διαδρομές έδειξαν ότι τα έδιναν όλα για την πρώτη θέση. 
Όμως ο αγώνας κρίθηκε μόλις στην τρίτη ειδική 
διαδρομή. Το Mitsubishi Lancer Evo X αντιμετώπισε 
πρόβλημα και τα τρία λεπτά καθυστέρησης μέσα στην 
ειδική διαδρομή ήταν αρκετά για να κρίνουν, όχι μόνο την 
έκβαση του αγώνα, αλλά και ολόκληρου του 
πρωταθλήματος. Ο Γαλαταριώτης έπεσε στην πέμπτη 
θέση τη στιγμή που ο «Τσιπς»με συνοδηγό το Κύρο 
Γεωργίου έκαναν ένα μοναχικό αγώνα προς τη νίκη. Τελικά ο Γαλαταριώτης τερμάτισε στη τέταρτη 
θέση γενικής με τον πρωταθλητή να κερδίζει για τέταρτη φορά φέτος. 
 

∆εύτεροι με διαφορά λιγότερη του ενός λεπτού ήταν οι 
Παντελής Πάμπουκας και ∆ημήτρης Πιερή ενώ την τρίτη 
θέση στο βάθρο έκλεισαν οι Σταύρος Αντωνίου και 
Νικόλας Γεωργίου. Οι Γαλαταριώτης και Ιωάννου 
τερμάτισαν τελικά στην τέταρτη θέση ενώ τους 
ακολούθησαν οι Νικόλας Μαντρίτης και Γιαννάκης 
Ιωάννου.  
Νίκη στη δικίνητη κατηγορία για τους Κούλλη Χατζημιχαήλ 
και Μάριο Κουππή με Pronton Wira με δεύτερους τους 
Αριστοφάνη Αβραάμ και Χρίστο Κίζα.  
 

Στη γενική βαθμολογία των οδηγών στην πρώτη θέση και συνάμα πρωταθλητής είναι ο «Τσιπς» 
69,5 βαθμούς ενώ ο Σίμος Γαλαταριώτης έμεινε στη δεύτερη θέση με 54. Τρίτη θέση στο 
πρωτάθλημα για τον Παρασκευά Παρασκευά με 45 βαθμούς ενώ στην τέταρτη θέση παρέμεινε ο 
Πέτρος Παντελή με 34,25. Πέμπτος για φέτος ο Σταύρος Αντωνίου ενώ την εξάδα έκλεισε ο 
Παντελής Πάμπουκας. 
 


