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PAΛΙ ΦΟΙΝΙΚΟΥ∆ΩΝ – 4ος γύρος 2011 (Συντ. 1)
Ο νικητής κρίθηκε στο δευτερόλεπτο!
Μετά από 95 αγωνιστικά χιλιόμετρα και οκτώ ειδικές
διαδρομές, ο νικητής κρίθηκε στο ένα δευτερόλεπτο. Κάτι
που φανερώνει και το επίπεδο του ανταγωνισμού στο
παγκύπριο πρωτάθλημα ράλι της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου.
Ο
αγώνας
ήταν
στην
κυριολεξία
συναρπαστικός με έντονο συναγωνισμό που κράτησε μέχρι
και την τελευταία στροφή της τελευταίας ειδικής διαδρομής.
Κώστας Γεωργίου «Τσιπς» και Σίμος Γαλαταριώτης
κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των φίλων του
αθλήματος, με τον περσινό πρωταθλητή να παίρνει τελικά
τη νίκη στο δευτερόλεπτο. Μια νίκη που τον φέρνει ακόμα
πιο κοντά σε άλλο ένα τίτλο στην καριέρα του.
Το ράλι Φοινικούδων διοργανώθηκε από το Σωματείο
της Λάρνακας και τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Ο αγώνας, που μετρούσε
στο συντελεστή ένα, ήταν μονοήμερος αφού το Σάββατο
έγινε η πανηγυρική εκκίνηση των πληρωμάτων από την
παραλία των Φοινικούδων.
Τρίτος
στη
γενική
κατάταξη ήταν
ο Σταύρος Αντωνίου με συνοδηγό τον «Τσιπς» Junior.
Μια θέση που τον κρατά σταθερά και στην τρίτη θέση
του πρωταθλήματος συνοδηγών. Στη συνέχεια είχαμε
τέσσερα πληρώματα που τερμάτισαν τον αγώνα πάνω
στο ίδιο λεπτό. Οι Μανώλης Κουλουμάς και Κύρος
Γεωργίου έφεραν το Lancer Evo VII στην τέταρτη θέση,
μπροστά από τους Ευάγγελο Παναγιώτου και Παύλο
Ανδρέου με το
Evo VI. Στην
έκτη θέση τερμάτισαν οι Νικόλα Μαντρίτης και Γιάννης
Ιωάννου με Subaru ενώ με ίδιο αυτοκίνητο στην έβδομη
θέση και οι Φοίβος Νικολάου και Σταυρούλα
∆ημοσθένους. Την πρώτη οκτάδα στον τερματισμό
έκλεισαν οι Κώστας Λαμπριανίδης και Ευκλίδης
Παπαδόπουλος με το Lance Evo IX. Στις σημαντικότερες
αποχωρήσεις του αγώνα συμπεριλαμβάνονται και τα
αδέλφια Γιώργος και Παύλος Εγγλέζου ενώ κρατούσαν
την Τρίτη θέση στη γενική κατάταξη, όπως και των
Πέτρου και Χρυσόστομου Παντελή με το Lancer Evo IX.
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Πρώτοι στην κατηγορία S και ένατοι στη γενική κατάταξη
ήταν οι Σταύρος Ζήνωνος και Στέλιος Ιορδάνους
αφήνοντας πίσω τους Κώστα Παλάσκα και Μάριο
Αντωνίου, και οι δύο με Lancer Evo III. Τη νίκη στη
δικίνητη κατηγορία πήραν οι Ανδρέας Τζιωρτζιής και
Τούλλης Αριστοδήμου με ένα Ford Fiesta ST.
Στη γενική βαθμολογία των οδηγών και μετά από
τέσσερις αγώνες, την πρώτη θέση κρατά ο Κώστας
Γεωργίου «Τσιπς» με 53 συνολικά βαθμούς έναντι 34
του Σίμου Γαλαταριώτη. Σταθερά τρίτος στο
πρωτάθλημα βρίσκεται ο Σταύρος Αντωνίου ενώ τον
ακολουθούν οι Πέτρος Παντελή, Νικόλας Μαντρίτης και Στέλιος Παπαστυλιανού.
Ο επόμενος αγώνας για το πρωτάθλημα ράλι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου θα είναι
το ασφάλτινο ράλι Τουλίπας που θα διεξαχθεί στις 23-25 Σεπτεμβρίου.
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