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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΑ 

Autosprint Αμμοχώστου  
 

Επιστροφή στις νίκες για τον Ιωαννίδη 
 

Ούτε ο Παρασκευάς Παρασκευά αλλά ούτε και ο 
Ανδρέας Ανδρέου κατάφερε να ανεβεί στο ψηλότερο 
σκαλοπάτι του βάθρου στον πέμπτο γύρο του 
πρωταθλήματος ταχύτητας της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Αντίθετα, ήταν ο Κυριάκος 
Ιωαννίδης που πέτυχε τον καλύτερο χρόνο της ημέρας 
για να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη στο 
πρωτάθλημα. Τον αγώνα διοργάνωσε η Λέσχη 
Αυτοκινήτου Αμμοχώστου στη γνωστή περιοχή του 
Κάμπου στο Παραλίμνι και συνολικά 40 αθλητές 
έλαβαν μέρος.  
 

Το 2.39.392 που έφερε ο Ιωαννίδης ήταν τελικά ο γρηγορότερος χρόνος της ημέρας αφού ήταν και 
ο μοναδικός οδηγός που έσπασε το φράγμα του 2.40’’. Μια νίκη που τον ανεβάζει και στην τρίτη 
θέση της βαθμολογίας, δύο γύρους μέχρι το τέλος της περιόδου. Ο Ανδρέου συνέχισε τις καλές του 
εμφανίσεις και πήρε τη δεύτερη θέση με διαφορά πέραν του ενάμιση δευτερολέπτου από το νικητή. 
Αντίθετα, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Παρασκευάς 
Παρασκευά έμεινε στην τρίτη θέση με χρόνο που ήταν κατά 
δύο δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Ανδρέου. 
Παράλληλα, η διαφορά των δύο στο πρωτάθλημα 
περιορίστηκε τώρα στους οκτώ βαθμούς. Ο Σταύρος 
Υπερμάχου βαθμολογήθηκε για πρώτη φορά στο φετινό 
πρωτάθλημα με μια εξαιρετική τέταρτη θέση γενικής. Το 
2.44.809 τον έφερε μπροστά από τον πέμπτο Χρίστο 
Λιμνιώτη και τον έκτο Σταύρο Ζήνωνος. Τη 
βαθμολογούμενη οκτάδα έκλεισαν οι Μανώλης Κουλουμάς 
και ∆ημήτρης Παπασάββας.  
 
Την κατηγορία αυτοκινήτων με κίνηση στους δύο τροχούς κατάφερε να κερδίσει ο Βαγγέλης 

Παναγιώτου με Peugeot 206 αφήνοντας για πρώτη φορά 
φέτος στη δεύτερη θέση το Γιώργο Λυσάνδρου. 
 
Μετά και το πέμπτο γύρο της σεζόν, την πρωτοπορία στη 
βαθμολογία συνεχίζει να κρατά ο Παρασκευά με 42 
βαθμούς έναντι 34 του Ανδρέου ενώ ο Ιωαννίδης ανέβηκε 
στην τρίτη θέση και στους 23 βαθμούς με τη νίκη που 
πέτυχε. Πέτρος Πέτρου και Κώστας Νικηφόρου έμειναν 
στους 17 και 16 βαθμούς αντίστοιχα ενώ στους 15 
ανέβηκε και ο Μανώλης Κουλουμάς με την έβδομη θέση 
που πήρε. 


