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Τίτλος για το Σοφοκλέους στο πρωτάθλημα του Time Attack
Ο Μιχάλης Σοφοκλέους είναι από την περασμένη
Κυριακή ο πρώτος πρωταθλητής στο νεοσύστατο
πρωτάθλημα του Time Attack της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Η δεύτερη θέση που
πήρε σε συνδυασμό με την αποχώρηση του
κυριότερου του αντιπάλου, του χάρισαν τον τίτλο
στην κατηγορία Ε. Όσον αφορά την κατηγορία S,
ο τίτλος είχε ήδη κριθεί υπέρ του Ντίνου
Νικολάου που δεν έτρεξε στον πέμπτο γύρο.
Ο Μαϊκ Χαραλάμπους που προερχόταν από δύο
συνεχόμενες νίκες στο θεσμό, μπήκε στον αγώνα
με στόχο και πάλι τη νίκη για το φετινό τίτλο.
Όμως
δεν μπόρεσε να γράψει χρόνο ούτε στη δοκιμαστική
διαδρομή με αποτέλεσμα να μείνει χωρίς βαθμούς και
να χάσει κάθε ελπίδα για τον τίτλο. Μετά και από αυτή
την εξέλιξη ο Μιχάλης Σοφοκλέους έτρεξε χωρίς άγχος
για να πάρει μια δεύτερη θέση γενικής και συνάμα τον
τίτλο του πρωταθλητή. Τη νίκη στον αγώνα πήρε ο
Χρίστος Θρασυβούλου με Subaru που σταμάτησε τα
χρονόμετρα στο 53.422 στη δεύτερη του προσπάθεια.
Ο πρωταθλητής έφερε χρόνο 53.476 ενώ την τριάδα
στο βάθρο πήρε ο Στέλιος Σάββα με χρόνο 58.344.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τον τρίτο καλύτερο
χρόνο της ημέρας (57.129) σημείωσε ο
Παναγιώτης Σοφοκλέους που συμμετείχε με
Westfield Megabusa στη νεοσύστατη κατηγορία
Open. Ανδρέας Στασής και Μηνάς Μηνά
ακολούθησαν με διαφορά στην ίδια κατηγορία.
Ο πρωταθλητής της κατηγορίας S Ντίνος Νικολάου
δεν έτρεξε με αποτέλεσμα τη νίκη να πάρει ο
Νικόλας Παναγιώτου και να προωθηθεί στη
δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Αρκετοί φίλοι των αγώνων βρέθηκαν εκεί για να
απολαύσουν για μια ακόμη φορά ένα εντυπωσιακό
θέαμα. Ο πέμπτος αγώνας του πρωταθλήματος είχε τη δική του ιδιαιτερότητα αφού διεξήχθη
Σάββατο και ήταν και απογευματινός.
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