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Πρωταθλητής 2012 ο Παρασκευάς Παρασκευά
Με ένα αγώνα να υπολείπεται μέχρι το τέλος της φετινής
σεζόν και ο Παρασκευάς Παρασκευά προσθέτει ένα
ακόμα τίτλο στο παλμαρέ του. Και αυτό ύστερα από τη
νίκη του στον πέμπτο γύρο του Εθνικού Παγκύπριου
πρωταθλήματος ταχύτητας της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου.
Η δοκιμαστική ξεκίνησε με τον Μάριο Παναγιώτου να
γράφει τον ταχύτερο χρόνο και μάλιστα με διαφορά
σχεδόν ενός δευτερολέπτου από τον Ανδρέα Τσαγγάρη που ήταν δεύτερος. Παρασκευάς
Παρασκευά και Κυριάκος Ιωαννίδης συμπλήρωσαν τις επόμενες δύο θέσεις της δοκιμαστικής
διαδρομής. Με την έναρξη της πρώτης επίσης διαδρομής οι δύο πρωτοπόροι του πρωταθλήματος,
Παρασκευά και Ιωαννίδης έδειξαν τις προθέσεις τους. Έριξαν το χρόνο τους κατά τέσσερα
περίπου δευτερόλεπτα και βρέθηκαν στις πρώτες δύο
θέσεις με μια διαφορά μικρότερη από τέσσερα δέκατα του
δευτερολέπτου.
Στο
επόμενο
δευτερόλεπτο
τους
ακολούθησαν οι Μάριος Παναγιώτου και Ιάκωβος Πενταράς.
Στη δεύτερη και τελευταία επίσημη διαδρομή ο
πρωταθλητής συνέχισε να ρίχνει το χρόνο του με τον ίδιο
ρυθμό. Το 1:15.411 που έφερε έμελλε να ήταν και ο
γρηγορότερος του αγώνα. Κατά τέσσερα σχεδόν
δευτερόλεπτα έριξε το χρόνο του και ο Ανδρέας Τσαγγάρης
για να πάρει τους πρώτους του βαθμούς στο φετινό
πρωτάθλημα, και μάλιστα από τη δεύτερη θέση. Τρίτος γρηγορότερος χρόνος για τον Κυριάκο
Ιωαννίδη που φαίνεται να «κλειδώνει» τη θέση του δευτεραθλητή για τη φετινή χρονιά.
Τέταρτη θέση τελικά για το Μάριο Παναγιώτου ενώ την
εξάδα έκλεισαν οι Ιάκωβος Πενταράς και Κώστας Παλάσκας.
Τη νίκη στη δικίνητη κατηγορία πήρε ο Δώρος Θεοδώρου με
Seat Ibiza ενώ τον ακολούθησε ο Γιώργος Αγαθοκλέους και
Σωκράτης Παπαναστασίου με Honda Civic και Lada Samara
αντίστοιχα.
Με τέσσερις νίκες και μια δεύτερη θέση από την αρχή της
σεζόν ο Παρασκευάς Παρασκευά έφτασε τους 38 βαθμούς
και ήδη στέφθηκε πρωταθλητής για τη φέτος. Πίσω του ο
Κυριάκος Ιωαννίδης με 28 βαθμούς ενώ στην τρίτη θέση παρέμεινε ο «Chips Junior» με 19
βαθμούς παρά το ότι δεν έλαβε μέρος στον αγώνα. Δύο βαθμούς πιο πίσω ο Ιάκωβος Πενταράς
ενώ τον ακολουθούν οι Κώστας Γεωργίου «Τσιπς» με 14, ο Πέτρος Πέτρου με 12 και ο Μάριος
Παναγιώτου με 11..
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