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ΑΝΑΒΑΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – 6ος γύρος 2011
Νίκη του Θρασυβούλου στο φινάλε
Ο Χρίστος Θρασυβούλου ήταν ο μεγάλος νικητής του
τελευταίου γύρου του φετινού πρωταθλήματος
αναβάσεων
της
Κυπριακής
Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου. Τη δεύτερη θέση κατάφερε να πάρει ο
Κύρος Γεωργίου ενώ την τριάδα στο βάθρο
συμπλήρωσε ο Μιχάλης Σοφοκλέους. Και όλα αυτά με
τους πρωταθλητής των δύο κατηγοριών να έχουν
κριθείο από τον προηγούμενο γύρο της σεζόν.
Ο αγώνας τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και διοργανώθηκε από το
Σωματείο της Λάρνακας στη γνωστή τοποθεσία παρά
τα χωριά Οδού και Φαρμακάς. Ένας αγώνας που,
παρά την απουσία του πρωταθλητή Μάϊκ Χαραλάμπους με τη δυνατή Lancia Integrale κατάφερε
να συγκεντρώσει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος αφού τα τελικά
αποτελέσματα του αγώνα θα έκριναν και τις
υπόλοιπες θέσεις στο φετινό πρωτάθλημα. Το
1.35.772 που έφερε ο Θρασυβούλου αποδείχθηκε
άπιαστο για τους συναθλητές του. Με τη νίκη του
κατάφερε να κλειδώσει τη θέση το δευτεραθλητή στη
μεγάλη κατηγορία Ε. ∆εύτερη θέση γενικής για τον
Κύρο Γεωργίου που σημείωσε την τέταρτη
συνεχόμενη του θέση στο βάθρο. Η διαφορά του ήταν
μόλις είκοσι τρία εκατοστά από τον Μιχάλη
Σοφοκλέους που πήρε την τρίτη θέση στον αγώνα.
Τέταρτη θέση στον αγώνα και πρώτη στη συμβατική
κατηγορία για τον πρωταθλητή ράλι Κώστα Γεωργίου
«Τσιπς» που τερμάτισε μπροστά από τον Harut
Khachatrian με το Mitsubishi Colt. Την εξάδα στον
αγώνα έκλεισε ο Αντώνης Χρίστου με το συμβατικό
Mitsubishi Lancer. Ντίνος Νικολάου και Γιάννος
Καδής ήταν οι νικητές της κατηγορίας S με τον Μάριο
Κωνσταντινίδη να συμπληρώνει την τριάδα.
Όσον αφορά την τελική βαθμολογία της μεγάλης
κατηγορίας Ε, ο Μάϊκ Χαραλάμπους συγκέντρωσε
στους πέντε αγώνες που έλαβε μέρος 48 συνολικά
βαθμούς. ∆εύτερος ο Χρίστος Θρασυβούλου με 37
ενώ οι Μιχάλης Σοφοκλέους και Κύρος Γεωργίου
ισοβάθμησαν στην τρίτη θέση με 30 βαθμούς. Στην κατηγορία S ο πρωταθλητής Κυριάκος Μηνά
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με Mitsubishi Lancer συγκέντρωσε 48 βαθμούς στους πέντε αγώνες που έτρεξε με τον Ντίνο
Νικολάου να τερματίζει στη δεύτερη θέση με 44. Την τρίαδα συμπλήρωσε ο Γιάννης Καδής με 31.
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