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ΑΝΑΒΑΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ – 1ος γύρος 2011
Εντυπωσιακή νίκη του Μάικ Χαραλάμπους στην πρεμιέρα
Μια καθ’ όλα εντυπωσιακή επιστροφή στο ψηλότερο
σκαλοπάτι του βάθρου έκανε ο Μάϊκ Χαραλάμπους.
Με την πανίσχυρη Lancia Delta Evo πήρε την πρώτη
θέση στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος αναβάσεων
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου που έγινε
την περασμένη Κυριακή στα Λεύκαρα.
Το 1:49.925 που έφερε στην πρώτη του επίσημη
διαδρομή ήταν αρκετό για να του χαρίσει την πρώτη
θέση στη γενική κατάταξη. Το εντυπωσιακό όμως
ήταν η ευκολία με την οποία ο οδηγός του Mitsubishi
Lancer
Evo
ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι αφού η διαφορά του
από το δεύτερο ήταν μεγαλύτερη των πέντε
δευτερολέπτων. Kαι, μάλιστα, σε μια τεχνική και
συνάμα βρεγμένη διαδρομή που επέλεξαν οι
διοργανωτές.
Από τη δοκιμαστική διαδρομή έδειξε τις προθέσεις του
για τη νίκη ο Χαραλάμπους. Έφερε τον ταχύτερο
χρόνο και μαζί με τον Κώστα Νικηφόρου ήταν οι μόνοι
οδηγοί που κατάφεραν να σταματήσουν τα
χρονόμετρα κάτω από τα δύο λεπτά. Τρίτος στην ίδια
διαδρομή ήταν ο Χρίστος Θρασυβούλου με Subaru Impreza.
Πρώτη επίσημη διαδρομή και ο Χαραλάμπους στην κυριολεξία «σπάει» τα χρονόμετρα. Ρίχνει το
χρόνο του κατά εννέα συνολικά δευτερόλεπτα, δείχνοντας έτσι ότι ουσιαστικά δεν έχει αντίπαλο.
∆εύτερος στην ίδια διαδρομή ανεβαίνει ο Χρίστος Θρασυβούλου με τον Νίκο Φυγετάκη αλλά με μια
διαφορά οκτώ σχεδόν δευτερολέπτων ενώ οι Νικηφόρου και Παπαμιχαήλ πέφτουν στην τρίτη
θέση. Η δεύτερη επίσημη διαδρομή ήταν τυπική . Ο Χαραλάμπους ανέβασε το χρόνο του, όπως
και ο Νικηφόρου. Αντίθετα ο Θρασυβούλου τον έριξε
άλλα δύο δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα να
«κλειδώσει» τη δεύτερη θέση γενικής.
Τέταρτη θέση για το Μιχάλη Σοφοκλέους, μπροστά
από το Χρίστο Τζιαπούρα ενώ την εξάδα έκλεισε ο
Αντώνης Χρίστου. Ο περσινός πρωταθλητής
αντιμετώπισε προβλήματα με το Lancer Evo με
αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσει την δοκιμαστική
του προσπάθεια, ούτε να απειλήσει τους
πρωτοπόρους. Τη νίκη στην κατηγορία S πήρε ο
Κυριάκος Μηνά με Mitsubishi Lancer ενώ ο Αβραάμ
ήταν ο νικητής στην E1 με το Nissan Pulsar. Τη νίκη
στην S11 πήρε ο Νέστωρας Νεστωρίδης με Honda Civic.
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Ο αγώνας τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και διοργανώθηκε από το
Σωματείο της Λεμεσού. Το πρωτάθλημα αναβάσεων
συνεχίζεται στις 7-8 Μαΐου με την ανάβαση
Αμμοχώστου.
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