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Σοφοκλέους και Νικολάου οι νικητές του Time Attack-2 
 

Μιχάλης Σοφοκλέους και Ντίνος Νικολάου ήταν για μια 
ακόμη φορά οι νικητές των κατηγοριών Ε και S στο δεύτερο 
γύρο Time Attack της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου. Ο αγώνας διοργανώθηκε την περασμένη 
Κυριακή στην πίστα Daytona στη Λευκωσία. Χώρος όπου 
θα διοργανωθούν και οι έξι γύροι του θεσμού για φέτος. 
 
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αρκετοί φίλοι των 
αγώνων βρέθηκαν εκεί για να απολαύσουν για μια ακόμη 
φορά ένα εντυπωσιακό θέαμα. Η αναγνωριστική διαδρομή 

περιλάμβανε τρεις γύρους της πίστας ενώ η δοκιμαστική 
διαδρομή περιλάμβανε πέντε συνολικά γύρους. Στη 
συνέχεια διεξήχθηκαν οι δύο τελικές διαδρομές με πέντε 
γύρους στην κάθε τελική διαδρομή. Νικητής ανακηρύχτηκε ο 
οδηγός που πέτυχε το γρηγορότερο χρόνο από τους δέκα 
συνολικά γύρους των δύο τελικών διαδρομών. 
 
Ο Μιχάλης Σοφοκλέους με το Mitsubishi Lancer Evo 
σταμάτησε τα χρονόμετρα στα 52.102. Χρόνος που του 
έδωσε τη νίκη στην κατηγορία Ε για δεύτερο συνεχόμενο 
αγώνα. ∆εύτερος με λιγότερο από τέσσερα δέκατα διαφορά ήταν ο Μάϊκ Χαραλάμπους με τη 
Lancia Integrale ενώ ο Χρίστος Θρασυβούλου στο τιμόνι του Subaru Impreza  συμπλήρωσε το 
βάθρο με ένα περίπου δευτερόλεπτο διαφορά. Τέταρτη θέση για τον Κυριάκο Χαραλάμπους με 
Mazda RX7 όπου πήρε και την πρώτη θέση στα δικίνητα της κατηγορίας E ενώ την εξάδα 
συμπλήρωσαν οι Στέλιος Σάββα (Mazda MX5) και Παντελής Παναγιωτίδης (Lotus Elise).  
 

Ο Ντίνος Νικολάου με την BMW M3 ήταν και πάλι ο νικητής 
στην κατηγορία S. Το 56.637 που πέτυχε ήταν κατά ενάμιση 
σχεδόν δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από τον κυριότερο του 
αντίπαλο, χρόνος που του χάρισε και τη νίκη στη δικίνητη 
κατηγορία. Ο δεύτερος ταχύτερος χρόνος άνηκε στον 
Κυριάκο Μηνά με το Lancer Evolution ενώ την τριάδα έκλεισε 
ο Νέστορας Νεστορίδης με Honda Civic. 
 
Ο τρίτος γύρος για το 
ίδιο πρωτάθλημα θα 

διεξαχθεί στις 17 Απριλίου στον ίδιο χώρο. 
 


