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ΡΑΛΙ ΤΟΥΛΙΠΑΣ 2010 – 3ος γύρος 
 

Ο Παρασκευάς νικητής στο ράλι Τουλίπας 
Ο Παρασκευάς Παρασκευά ήταν ο τελικός νικητής του 
τρίτου γύρου του Πρωταθλήματος Ράλι της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Μια εξέλιξη που σε 
συνδυασμό με την αποχώρηση των «Τσιπς» και 
Αντωνίου, φέρνει σημαντικές ανακατατάξεις στη γενική 
βαθμολογία. Το ράλι Τουλίπας, που διέθετε αυξημένο 
συντελεστή 1,25, διοργανώθηκε από τον Όμιλο Φίλων 
Αυτοκινήτου το 

περασμένο 
Σαββατοκύριακο 

8-9 Μάιου και τα πληρώματα είχαν να αντιμετωπίσουν 
12 συνολικά ειδικές διαδρομές με βάση την Αγία Νάπα. 
Από την αρχή του αγώνα οι περσινοί πρωταθλητές 
«Τσιπς» και Αντωνίου έβαλαν τις βάσεις για την τρίτη 
συνεχόμενη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. 
Ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος με μια διαφορά 54 
συνολικά δευτερολέπτων από το δεύτερο, δείχνοντας ότι 
στο δεύτερο μέρος θα ακολουθούσαν ένα συντηρητικό 
αγώνα μέχρι τον τερματισμό. Τους πρωτοπόρους 
ακολουθούσαν οι Πέτρος Παντελή και Παρασκευάς Παρασκευά με μια διαφορά μεταξύ τους μόλις 
στα δύο δευτερόλεπτα. Σίμος Γαλαταριώτης, Γιώργος Εγγλέζου, Νικόλας Μανδρίτης και Μανώλης 

Κουλουμάς ακολουθούσαν στις επόμενες θέσεις. 
Με την εκκίνηση του δευτέρου μέρους του αγώνα το σκηνικό 
άλλαξε άρδην. Κώστας Γεωργίου "Chips" και Σταύρος 
Αντωνίου αναγκάζονται να αποχωρήσουν από την πρώτη 
κιόλας ειδική διαδρομή με πρόβλημα στον κινητήρα. Και εκεί 
ξεκίνησε η μάχη των Παντελή και Παρασκευά για τη νίκη. 
Τελικοί νικητές οι Παρασκευά και Αριστοδήμου αφού 
κατάφεραν να κτίσουν μια διαφορά 16 δευτερολέπτων από 
τους Πέτρο και Χρυσόστομο Παντελή. Ο Γαλαταριώτης με 
τον Άκη Ιωάννου 

παρέμειναν στην τρίτη θέση γενικής ενώ τον 
ακολούθησαν οι Γιώργος και Παύλος Εγγλέζου. 
Λαμπριανίδης και Παπαδόπουλος πήραν την πέμπτη 
θέση γενικής ενώ την εξάδα έκλεισαν οι Κουλουμάς και 
Γεωργίου. 
Στη δικίνητη κατηγορία τη νίκη πήρε Βαγγέλης 
Παναγιώτου με τον Νικόλα Γεωργίου και αυτοκίνητο ένα 
Peugeot 206. Την κατηγορία S κέρδισαν οι Γιαννάκης 
Τζιορτζής και Ευάγγελου Ανδρέου με Toyota Starlet. 
Μετά και τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος στη γενική 
κατάταξη ισοβαθμούν με 25 βαθμούς οι «Τσιπς» και Παρασκευάς ενώ ακολουθεί ο Γαλαταριώτης 
με 22,5 και ο Παντελή με 22. 


