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ΟΦΑ ΡΑΛΙΣΠΡΙΝΤ – 1ος γύρος 2011 

 
Εντυπωσιακή νίκη από τον Πέτρου στην πρεμιέρα 

 
Με μια μεγάλη νίκη του Πέτρου Πέτρου τέλειωσε ο πρώτος 
γύρος του φετινού πρωταθλήματος ταχύτητας της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. ∆εύτερος ήταν ο 
Ανδρέας Ανδρέου ενώ την τρίτη θέση πήρε ο «Tσιπς 
junior». 
O αγώνας διοργανώθηκε από τον Όμιλο Φίλων Αυτοκινήτου 
της Λευκωσίας στην περιοχή ∆ελήκηπος σε ένα χώρο που 
συνδύαζε τόσο τις ψηλές ταχύτητες και τις ανοικτές στροφές, 
όσο και τις τεχνικές και κλειστές στροφές. 
 

Από τη δοκιμαστική διαδρομή φάνηκε η πρόθεση του 
Πέτρου για διάκριση. Ήταν όμως ο νεαρός Τσιπς που 
έφερε το γρηγορότερο χρόνο. Το 1.41.349 ήταν σχεδόν 
κατά ένα δέκατο πιο γρήγορο από το χρόνο του Πέτρου. 
Στο ίδιο δευτερόλεπτο (1.41.947) ήταν και ο χρόνος του 
περσινού πρωταθλητή Παρασκευά Παρασκευά που πήρε 
την τρίτη θέση.  Πρώτη τελική διαδρομή και ο Πέτρου 
γράφει το εκπληκτικό 1.38.993. Χρόνος που ήταν κατά δύο 
και πλέον δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από το δεύτερο 
που δεν ήταν άλλος από τον Ανδρέα Ανδρέου με το 
Mitsubishi Lancer Evo VI. Τρίτη θέση και πάλι για τον Παρασκευά παρά το ότι αύξησε το χρόνο του 
σε σχέση με τη δοκιμαστική του προσπάθεια. 
 
∆εύτερη τελική προσπάθεια για τους οδηγούς και ο Πέτρος 
Πέτρου συνεχίζει να ρίχνει εντυπωσιακά το χρόνο του για 
ενάμιση δευτερόλεπτο. Το 1.37.437 ήταν απλησίαστο για 
οποιονδήποτε από τους αντιπάλους του. ∆εύτερος 
παρέμεινε ο Ανδρέας Ανδρέου, παρά το ότι αύξησε το 
χρόνο του στη δεύτερη του προσπάθεια. Η έκπληξη της 
ημέρας δεν ήταν άλλη από την φανταστική εμφάνιση του 
«Τσιπς junior». Έριξε το χρόνο του για άλλα δύο 
δευτερόλεπτα και πήρε την τρίτη θέση στο βάθρο, 

δείχνοντας με αυτό τον 
τρόπο ότι θα ακολουθήσει τα χνάρια το πρωταθλητή πατέρα 
του! Κατά τρία δευτερόλεπτα έριξε το χρόνο του και ο Ανδρέας 
Τσαγγάρης για να πάρει την τέταρτη θέση μπροστά από τον 
Παρασκευά.  
 
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο αγώνας διεξήχθη με ανάποδη 
φορά από ότι στον περσινό τελευταίο γύρο του 
πρωταθλήματος. Πέρυσι νικητής ήταν  πρωταθλητής Μάριος 
Παναγιώτου με χρόνο 1.36.219. Ο επόμενος αγώνας για το 

ίδιο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις 10 Απριλίου στη Λάρνακα. 


