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PAΛΙ ΦΟΙΝΙΚΟΥ∆ΩΝ – 5ος γύρος 2010 

Νίκη του «Τσιπς» στο ράλι των Φοινικούδων 
Πέμπτος γύρος για το πρωτάθλημα ράλι της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και η μάχη για το φετινό τίτλο 
γίνεται ολοένα και πιο σκληρή. Ο Κώστας Γεωργίου «Τσιπς», 
με συνοδηγό τον Κύρο Γεωργίου, κατάφερε να πάρει μια 
πολύτιμη νίκη στη Λάρνακα και να βρεθεί επικεφαλής στον 
πίνακα της βαθμολογίας.  
 
∆εύτερη θέση γενικής για τους Σίμο Γαλαταριώτη και Άκη 
Ιωάννου. Η διαφορά τους με το νικητή ήταν μόλις 18 
δευτερόλεπτα κάτι που επιβεβαιώνει και το μέγεθος του 

ανταγωνισμού. Μια θέση που ρίχνει τον οδηγό του Lancer Evo στη δεύτερη θέση του 
πρωταθλήματος αλλά με μια διαφορά μόλις δύο βαθμών από το «Τσιπς».  
Παρασκευά Παρασκευάς και Πέτρος Παντελή έδωσαν εξαιρετικές μάχες καθόλη τη διάρκεια του 
διημέρου. Τελικός αποδέκτης της τρίτης θέσης του βάθρου ήταν ο Παφίτης οδηγός με αποτέλεσμα 
ο Παντελή να παραμείνει στην τέταρτη θέση, μπροστά από 
τους 
Σταύρο Αντωνίου και Παντελή Πάμπουκα. Κώστας 
Λαμπριανίδης, Παναγιώτης Γιάγκου, Ανδρέας Θεοφάνους 
και Γιάγκος Γιάγκου συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα στο 
τέρμα.  
Τη νίκη στη δικίνητη κατηγορία πήραν τελικά οι ∆ανιήλ 
Θεοφανίδης και Αβραάμ Νικολάου με Proton Wira. 
 
Το ράλι Φοινικούδων διοργανώθηκε από το Σωματείο της 

Λάρνακας με τη συμμετοχή 32 συνολικά πληρωμάτων. Ο 
αγώνας ήταν διήμερος και τα πληρώματα είχαν να καλύψουν 
εννέα ειδικές διαδρομές, τέσσερις το Σάββατο και πέντε την 
Κυριακή. Στη ράμπα του τερματισμού κατάφεραν να φτάσουν 
τελικά 19 πληρώματα. 
 
Μετά και τον πέμπτο 
γύρο του 
πρωταθλήματος, στη 
γενική βαθμολογία των 

οδηγών την πρώτη θέση κρατά ο Κώστας Γεωργίου «Τσιπς» 
με 49,5 βαθμούς ενώ ο Σίμος Γαλαταριώτης βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση με μόλις δύο βαθμούς διαφορά, Οκτώ βαθμούς 
πίσω από τον πρωτοπόρο βρίσκεται ο Παρασκευάς 
Παρασκευά ενώ τον ακολουθεί ο Πέτρος Παντελή με 28,25. 
 
Επόμενος και προτελευταίος αγώνας στο Πρωτάθλημα Ράλι της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου, θα είναι το Ράλι Τίγρης της  Λέσχης Αυτοκινήτου Λεμεσού που θα διεξαχθεί στις 10 
Οκτωβρίου. 
 


