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ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΦΟΥ – 4ος γύρος 

Άλλη μια νίκη για το Μάικ Χαραλάμπους 
 

Τέσσερα στα τέσσερα για το Μάικ Χαραλάμπους 
που βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλητή. 
Κέρδισε και την ανάβαση Πάφου και έφτασε στους 
40 βαθμούς, 13 περισσότερους από τον κοντινότερο 
του αντίπαλο στη βαθμολογία. Ο αγώνας, που 
διεξήχθη παρά το χωριό Τραχυπέδουλα, τελούσε 
υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου και διοργανώθηκε από το Σωματείο της 
Πάφου με 24 πληρώματα να συμπληρώνουν τη 
λίστα της εκκίνησης. 
 
Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Μάικ να δείχνει από τη 
δοκιμαστική διαδρομή τις προθέσεις του. Το 

1:30,928 που έφερε ήταν μακράν ο ταχύτερος 
χρόνος του αγώνα. Όμως ήταν ο Κύρος Γεωργίου 
που απάντησε στην πρώτη επίσημη διαδρομή. Ο 
χρόνος του ήταν ο ταχύτερος του αγώνα για να 
φτάσουν και οι δύο στην δεύτερη και τελευταία τους 
προσπάθεια. Εκεί όπου ο Μάικ κατάφερε να ρίξει 
το χρόνο του κατά ενάμιση σχεδόν δευτερόλεπτο, 
και ήταν αρκετό για να του χαρίσει άλλη μια πρώτη 
θέση. Ο Κύρος πέτυχε ένα δεύτερο συνεχόμενο 
βάθρο κάτι που τον ανέβασε και στην τρίτη θέση 
της βαθμολογίας της κατηγορίας του. Ο Χρίστος 
Θρασυβούλου έμεινε στην τρίτη θέση γενκής ενώ 
τον ακολούθησαν οι Κώστας Νικηφόρου, Ανδρέας 
Παπαγεωργίου και Χρίστος Τζιαπούρας, και οι 
τρεις πάνω στο ίδιο δευτερόλεπτο. 

 
Στην κατηγορία S ο Κυριάκος Μηνά πρόσθεσε άλλη 
μια νίκη στο ενεργητικό του και βρίσκεται αγκαλιά με 
το φετινό τίτλο. ∆εύτερος καλύτερος χρόνος για το 
Γιάννη Καδή ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μάριος 
Κωνσταντινίδης. 
 
Στη βαθμολογία ο Μάϊκ Χαραλάμπους συνεχίζει 
ακάθεκτος την πορεία του προς το φετινό τίτλο. Με 
τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες έχει στην κατοχή 
του 40 συνολικά βαθμούς έναντι 27 το Χρίστου 
Θρασυβούλου. Τρίτοι με 16 βαθμούς ακολουθούν οι 
Κύρος Γεωργίου και Κώστας Νικηφόρου. Στη 

βαθμολογία της κατηγορίας S οι Κυριάκος Μηνά και Ντίνος Νικολάου οδηγούν την κούρσα με 38 
και 26 βαθμούς αντίστοιχα ενώ τους ακολουθεί ο Γιάννης Καδής με 17. 
 


