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Νίκη στο φινάλε για τα αδέλφια Εγγλέζου
Φινάλε για το πρωτάθλημα ράλι της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου με τους Γιώργο και Παύλο
Εγγλέζου να κερδίζουν το ράλι Τίγρης. Τον έκτο και
τελευταίο γύρο της σεζόν διοργάνωσε το Σωματείο της
Λεμεσού και τελούσε υπό την αιγίδα της ΚΟΑ.
Στον αγώνα ξεκίνησαν δεκαεννέα συνολικά πληρώματα και
είχαν να αντιμετωπίσουν οκτώ συνολικά ειδικές διαδρομές
με ενδιάμεσα σέρβις κάθε δύο ειδικές. Ο αγώνας ξεκίνησε με
τον Πέτρο Πέτρου να γράφει το γρηγορότερο χρόνο στην
πρώτη ειδική έχοντας τον Χρύσο Παντελή στη θέση του
συνοδηγού. Μια προσπάθεια όμως που δεν είχε συνέχεια
αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν στην επόμενη
διαδρομή. Μια διαδρομή που φάνηκε καθοριστικής τη
συνέχεια του αγώνα. Οι Πέτρος Παντελή και Παναγιώτης
Σπύρου αντιμετωπίζουν πρόβλημα με σπασμένο ελαστικό,
την ίδια στιγμή που τα αδέλφια Εγγλέζου γράφουν ένα
εκπληκτικό χρόνο και περνούν με διαφορά επικεφαλής του
αγώνα. Μια θέση που κατάφεραν να κρατήσουν μέχρι το
τέλος του αγώνα και να πάρουν την πρώτη θέση για πρώτη
φορά σε αγώνα πρωταθλήματος. Οι μόνοι που μπορούσαν
να τους ακολουθήσουν ήταν οι Πέτρος Παντελή και Παναγιώτης Σπύρου με το δοκιμαστικό Evo IX
αλλά ένα πρόβλημα στον κινητήρα στην προτελευταία ειδική τους ανάγκασε να κρατήσουν τη
δεύτερη θέση γενικής.
Από τις οκτώ ειδικές διαδρομές του αγώνα, τέσσερις κέρδισαν οι νικητές, τρεις οι Πανελή και
Σπύρου και μία οι Ζήνωνος και Ιορδάνους με το Special
Lancer Evo III. Οι τελευταίοι συμπλήρωσαν και την τρίτη
θέση του βάθρου στον τερματισμό μπροστά από τους
Ρούσο και Γιαννακού με το Evo IX. Γρηγόρης Ασπρή και
Νεόφυτος Νεοφύτου πήραν την πέμπτη θέση γενικής με το
Evo X ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαφορά του
τέταρτου μέχρι και τον πέμπτο ήταν μόλις μισό λεπτό.
Εκπληκτικά έκτος και πρώτος στη δικίνητη κατηγορία
τερμάτισε ο
«Pazonen» με οτν Βασίλη Κούγια και
αυτοκίνητο ένα Toyota Yaris. Στη ράμπα του τερματισμού
έφτασαν τελικά 14 από τα 19 πληρώματα που ξεκίνησαν
αρχικά τον αγώνα.
Στη τελική βαθμολογία των οδηγών στην πρώτη θέση και πρωταθλητής για τη φετινή χρονιά ο
Κώστας Γεωργίου «Τσιπς» που μάζεψε 65 βαθμούς ενώ δεύτερος με 46 ο Σταύρος Αντωνίου
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ύστερα από τη νίκη του στη Λευκωσία. Ο Σίμος Γαλαταριώτης πέρασε τρίτος με 34 βαθμούς ενώ
με τη δεύτερη θέση του στο φινάλε, ο Πέτρος Παντελή έφτασε τους 28 βαθμούς.
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