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ΑΝΑΒΑΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – 3ος γύρος 2010
∆εύτερη νίκη για τον Αντώνη Χρίστου
Με τη συμμετοχή 35 συνολικά αθλητών διεξήχθη την
Κυριακή 6 Ιουνίου ο τρίτος γύρος του φετινού
πρωταθλήματος αναβάσεων. Μεγάλος νικητής ο
περσινός πρωταθλητής Αντώνης Χρίστου που
βρίσκεται
τώρα
και
στην
πρωτοπορία
του
πρωταθλήματος. Ο αγώνας διοργανώθηκε από το
Σωματείο της Λάρνακας σε μια καινούρια τοποθεσία
παρά τα χωριά Οδού και Φαρμακά και τελούσε υπό
την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.
Ο νικητής έδειξε τις προθέσεις του από τη δοκιμαστική
διαδρομή. Το 1.41.861 ήταν ο γρηγορότερος χρόνος
ενώ τον ακολούθησε με μόλις ένα δέκατο διαφορά ο
Άδωνης Μεσιήτης με Subaru. H πρωτοπορία του Χρίστου συνεχίστηκε και στην πρώτη επίσημη
διαδρομή. Σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:40.845
που ήταν και πάλι ο γρηγορότερος χρόνος μέχρι
στιγμής. ∆εύτερος πέρασε ο Χρίστος Θρασυβούλου
με μια διαφορά της τάξης του μισού δευτερολέπτου,
τη στιγμή που ο Μεσιήτης αντιμετώπισε πρόβλημα με
το αυτοκίνητο του και έμεινε χωρίς χρόνο. Ο Χρίστος
Τζιαπούρας ήταν αυτός που κατάφερε να φέρει τον
τρίτο ταχύτερο χρόνο στη διαδρομή.
∆εύτερη και τελευταία επίσημη διαδρομή και ο
περσινός πρωταθλητής συνέχισε να ρίχνει το χρόνο
του. Το 1.39.324 δεν ήταν μόνο ο γρηγορότερος
χρόνος της ημέρας, ήταν και κατά δύο δευτερόλεπτα
πιο γρήγορος από τον κοντινότερο του αντίπαλο. Αυτός δεν ήταν άλλος από το Χρίστο
Θρασυβούλου που παρά το ότι ανέβασε το χρόνο
του, εντούτοις κατάφερε να διατηρηθεί στη δεύτερη
θέση. Καλύτερο χρόνο έφερε ο Χρίστος Τζιαπούρας
αλλά δεν ήταν αρκετός για να ανεβεί στη δεύτερη
θέση.
Ο νικητής του δευτέρου γύρου, Άδωνης Μεσιήτης,
έμεινε τελικά στην τέταρτη θέση γενικής παίρνοντας
έτσι και την κλάση Ε2. Πέμπτος ήταν ο Μιχάλης
Σοφοκλέους ενώ την εξάδα έκλεισε ο Νικόλας
Κυριάκου με Mitsubishi.
Στη δικίνητη κατηγορία τη νίκη πήρε ο Αβραάμ
Αβραάμ με Nissan ενώ εκκρεμεί ένσταση η ποία και
αναμένεται να εκδικαστεί τις επόμενες μέρες. Ο Νικόλας Γεωργίου ήταν ο τελικός νικητής στην
κατηγορία S.
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