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ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΦΑ– 3ος γύρος 2011 

 
Ανίκητος ο Μάϊκ Χαραλάμπους 

 
Τρίτος αγώνας για το πρωτάθλημα αναβάσεων και 
συνάμα τρίτη νίκη για τον Μάϊκ Χαραλάμπους. Ο 
οδηγός της Lancia Integrale, για μια ακόμα φορά δεν 
άφησε περιθώρια στον ανταγωνισμό. Κέρδισε και την 
ανάβαση του ΟΦΑ που έγινε στην τοποθεσία Σταυρός 
του Αγιασμάτι κοντά στο χωριό Πλατανιστάσα την 
περασμένη Κυριακή. 
 
Ο αγώνας που τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και διοργανώθηκε από τον 
Όμιλο Φίλων Αυτοκινήτου ξεκίνησε με τη δοκιμαστική 
διαδρομή και τον Μαϊκ Χαραλάμπους να δείχνει από 
την αρχή τις προθέσεις του. Μόλις από την πρώτη το 

κούρσα έφερε χρόνο κάτω από τα δύο λεπτά και με το 
τέλος του αγώνα έγινε ο μόνος οδηγός που το 
κατάφερε αυτό. Μάλιστα δεν χρειάστηκε να τρέξει ούτε 
και τη δεύτερη του προσπάθεια αφού ο χρόνος της 
πρώτης τελικής (1.57.386) ήταν αρκετός για να του 
χαρίσει την τρίτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες. 
 
Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Κύρο Γεωργίου με το 
δυνατό Mitsubishi Colt. Ο οδηγός έκανε την έκπληξη 
της ημέρας και πήρε τους πρώτους του βαθμούς στη 
σεζόν και μάλιστα από τη δεύτερη θέση γενικής. Το 
2.00.009 που έφερε, μπορεί να ήταν κατά δυόμιση και 
πλέον δευτερόλεπτα πιο αργό από το χρόνο του 

νικητή, 
αλλά ήταν γρηγορότερος από τους συνήθεις 
πρωταγωνιστές του βάθρου. Εκπληκτικό αποτέλεσμα 
και από το νεοεισερχόμενο Ανδρέα Παπαγεωργίου. 
Στην πρώτη του εμφάνιση σε αγώνα ανάβασης 
κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση γενικής με τη Porsche 
964 RS. Μόλις τέταρτος ο Χρίστος Θρασυβούλου 
ύστερα από δύο δεύτερες θέσεις στο πρωτάθλημα. Μια 
εξέλιξη που αυξάνει τη διαφορά του από τον 
πρωτοπόρο στους εννέα βαθμούς. Χρίστος Τζιαπούρας 
και Μιχάλης Σοφοκλέους συμπλήρωσαν την πρώτη 
εξάδα. 

 
Τη νίκη στην κατηγορία S πήρε ο Κυριάκος Μηνά για δεύτερη φορά φέτος αφήνοντας στην δεύτερη 
θέση τον Ντίνο Νικολάου. Τρίτος στην ίδια κατηγορία ήταν ο Γιάννης Καδής, κάτι που τον ανεβάζει 
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και στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Αγώνας χωρίς συγκομιδή για το δύο φορές πρωταθλητή 
Αντώνη Χρίστου που αντιμετώπισε πρόβλημα με το αυτοκίνητο του την προηγούμενη του αγώνα. 
 
Μετά και τον τρίτο γύρο της φετινής χρονιάς ο Μάικ Χαραλάμπους προηγείται στη βαθμολογία της 
κατηγορίας «Ε» με το απόλυτο των 30 βαθμών έναντι 21 του Χρίστου Θρασυβούλου. Στην τρίτη 
θέση της βαθμολογίας πέρασε ο Μιχάλης Σοφοκλέους με14. Στην κατηγορία «S» οι Κυριάκος 
Μηνά και Ντίνος Νικολάου βρίσκονται στις πρώτες θέσεις με 28 και 26 βαθμούς αντίστοιχα ενώ 
τους ακολουθεί ο Γιάννης Καδής με 9. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1 Μάικ Χαραλάμπους Lancia Delta Evo 1:57,386 
2 Κύρος Γεωργίου Mitsubishi Colt 2:00,009 
3 Ανδρέας Παπαγεωργίου Porsche 964 RS 2:01,102 
4 Χρίστος Θρασυβούλου Subaru  2:01,229 
5 Χρίστος Τζιαπούρας Subaru Impreza 2:01,758 
6 Μιχάλης Σοφοκλέους Mitsubishi Lancer Evo 2:02,038 
7 Γιώργος Μάρακκος Mitsubishi Colt 2:03,679 
8 Harut Kachatrian Mitsubishi Colt 2:04,188 
9 Κώστας Νικηφόρου Subaru Impreza 2:04,198 
10 Κυριάκος Μηνά Mitsubishi Lancer Evo 2:04,542 
 
 


