
 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
MEMBER OF THE CYPRUS
SPORTS ORGANISATION

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION 
Τ.Θ. 27610, 2431 Λευκωσία, Κύπρος  -  P.O. Box 27610, 2431 Nicosia, Cyprus 

Tel. 99773590, Fax 22464330 -  www.cmf.org.cy  -  cmf@cytanet.com.cy 
--------------------------------------------------------------------- 

 
Ράλι σπριντ Λεμεσού 2010 

 
Νίκη για τον Ανδρέου στο πρωτάθλημα ταχύτητας 

 
Τρίτος γύρος για το φετινό πρωτάθλημα ταχύτητας και ο 
Ανδρέας Ανδρέου ήταν αυτός που έφυγε με τους δέκα 
βαθμούς της νίκης. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος 
Παρασκευάς Παρασκευά έμεινε στη δεύτερη θέση ενώ την 
τριάδα του βάθρου έκλεισε ο Μανώλης Κουλουμάς. Ο 
αγώνας της Κυριακής τελούσε υπό την αιγίδα της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και διοργανώθηκε 
από τη Λέσχη Αυτοκινήτου Λεμεσού στην περιοχή του 
χωριού Μενόγια. 
 

Στον αγώνα έλαβαν μέρος 39 συνολικά αθλητές και 
πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους φίλους του 
αθλήματος. Ένας αγώνας που ήταν καθοριστικός για 
τη συνέχεια του πρωταθλήματος αφού ο Παρασκευάς 
ήταν αυτός που κατάφερε να πάρει τη νίκη στους δύο 
πρώτους γύρους της φετινής σεζόν.  
 
Ο Παρασκευάς κατάφερε να κερδίσει τόσο στην 
πρεμιέρα στο ∆ελήκηπο όσο και στον δεύτερο αγώνα 
στο Σταυροβούνι αλλά αυτή τη φορά ήταν η σειρά το 
Ανδρέου να πάρει τη νίκη. Το 1.38.656 που πέτυχε 

ήταν και ο γρηγορότερος χρόνος της ημέρας ενώ ο 
Παρασκευάς έμεινε στο 1.39.461. Ένα και πλέον 
δευτερόλεπτο πιο πίσω ο Μανώλης Κουλουμάς με το 
Lancer Evo VI ενώ ο Κώστας Νικηφόρου ακολούθησε 
μόλις δύο δέκατα πιο αργός. Πέμπτος ταχύτερος χρόνος 
για τον Ιάκωβο Πενταρά ενώ ο Πέτρου έμεινε στην έκτη 
θέση χάνοντας έτσι την ευκαιρία να πλησιάσει τον 
Παρασκευά στην κορυφή. Παρόλα αυτά ο οδηγός του 
Subaru κρατά τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα με 17 
βαθμούς, 

ένα 
περισσότερο από τους Ανδρέου και Νικηφόρου. 
 
Ο Γιώργος Λυσάνδρου ήταν για τρίτο συνεχόμενο 
αγώνα ο νικητής στην κατηγορία των αυτοκινήτων με 
κίνηση στους δύο τροχούς, βάζοντας έτσι σοβαρή 
υποψηφιότητα για το φετινό τίτλο. Επίσης, ισάριθμες 
δεύτερες θέσεις στην ίδια κατηγορία μετρά και ο 
βετεράνος Πανίκος Σάββα με τo Opel Corsa. 
 


