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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΑ - ΟΦΑ Rallysprint  - 7ος γύρος 

 
H επιστροφή του πρωταθλητή 

 
Νίκη έκπληξη στον τελευταίο γύρο του πρωταθλήματος 
ταχύτητας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Ο 
παλιός πρωταθλητής Μάριος Παναγιώτου επέστρεψε στις 
πίστες και μόλις στον πρώτο του αγώνα κατάφερε να πάρει 
μια εντυπωσιακή νίκη, μπροστά από τους διεκδικητές του 
τίτλου. Ο έβδομος και 
τελευταίος γύρος για το 
φετινό πρωτάθλημα 
ταχύτητας της ΚΟΑ 
διοργανώθηκε από τον 

Όμιλο Φίλων Αυτοκινήτου της Λευκωσίας σε μια χωμάτινη 
διαδρομή μήκους δυόμιση περίπου χιλιομέτρων παρά το 
∆ελήκηπο. 
 

Ο Μάριος Παναγιώτου κατάφερε να πάρει τη νίκη φέρνοντας 
χρόνο 1,36,219 με το Mitsubishi Lancer Evo IX. ∆εύτερος με 
μόλις δύο δέκατα διαφορά ο φετινός πρωταθλητής 
Παρασκευάς Παρασκευάς ενώ την τριάδα έκλεισε ο 
εξαιρετικός Σταύρος Σταύρου με ένα Lancer Evo VII. Θα 
πρέπει να αναφέρουμε ότι οι τρεις πρώτοι βρίσκονταν πάνω 
στο ίδιο δευτερόλεπτο με 
μια διαφορά μόλις 
τεσσάρων εκατοστών. Κάτι 
που λέει πολλά όσον 

αφορά το πρωτάθλημα του 2011! 
 
Με τη θέση του πρωταθλητή και δευτεραθλητή να έχουν κριθεί 
από τον προηγούμενο γύρο, το ΟΦΑ Rallysprint έκρινε και τη 
θέση του τρίτου στο πρωτάθλημα. Κυριάκος Ιωαννίδης και 
Πέτρος Πέτρου ισοβαθμούσαν στους 23 βαθμούς αλλά η μη συμμετοχή του πρώτου έδωσε την 
ευκαιρία στον Πέτρου να πάρει τη θέση φέρνοντας το Impreza STi στην πέμπτη θέση, μπροστά 
από το Mitsubishi του Παναγιώτου. Στην κατηγορία αυτοκινήτων με κίνηση στους δύο τροχούς τη 
νίκη πήρε ο Χρίστος Χριστοδούλου με Honda Civic. 

 
Μετά και τον έβδομο και τελευταίο γύρο της σεζόν, 
πρωταθλητής 2010 έχει ανακηρυχτεί ο Παρασκευάς 
συγκεντρώνοντας 46 βαθμούς έναντι 36 του Ανδρέου. Στην 
τρίτη θέση πέρασε ο Πέτρος Πέτρου με 27 ενώ τέταρτος είναι ο 
Κυριάκος Ιωαννίδης με 29. Πέμπτος στο πρωτάθλημα και έκτος 
στον αγώνα ήταν ο Κώστας Νικηφόρου ενώ την εξάδα στη 
φετινή σεζόν στην ταχύτητα έκλεισε ο Μανώλης Κουλουμάς με 
15 βαθμούς. 
 


