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ΡΑΛΙ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ – 2ος γύρος 2011 (Συντ. 1.50)

Ο «Τσιπς» παίρνει τη ρεβάνς στο ράλι Αφροδίτης
Μια εντυπωσιακή νίκη πέτυχε ο «Τσιπς» στο δεύτερο γύρο
του πρωταθλήματος ράλι της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου. Με συνοδηγό την Έλενα Πιερή κατάφερε να
πάρει την πρώτη θέση και μαζί και την πρώτη στη
βαθμολογία του πρωταθλήματος. Σε αυτό συνέβαλαν, τόσο
η αποχώρηση του νικητή της πρεμιέρας Σίμου Γαλαταριώτη
όσο και ο αυξημένος συντελεστής του ράλι Αφροδίτης.
Το
ράλι
Σαφάρι
διοργάνω
σε
το
Σωματείο
της Πάφου και τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Ο αγώνας ήταν μονοήμερος και
τα 21 πληρώματα που έλαβαν μέρος είχαν να
αντιμετωπίσουν έξι ειδικές διαδρομές στις ιδιόμορφες
ειδικές διαδρομές στα δάση της Πάφου. Εκκίνηση και
τερματισμός ήταν ο χώρος στάθμευσης του ∆ήμου Πάφου.
Από την πρώτη ειδική διαδρομή ο περσινός πρωταθλητή Κώστας έδειξε τις προθέσεις του. Πήρε την πρώτη
θέση και μάλιστα με διαφορά. Με την Έλενα Πιερή στη θέση του συνοδηγού κατάφεραν να κερδίσουν τις
πέντε από τις έξι ειδικές διαδρομές του αγώνα ενώ μια κέρδισε πριν αποχωρήσει ο Σίμος Γαλαταριώτης. Οι
Πέτρος και Χρυσός Παντελή πήραν την δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη με μια διαφορά τριών σχεδόν
λεπτών. Μια θέση που τους ανεβάζει και στη δεύτερη θέση του
πρωταθλήματος. Άλλα τρία λεπτά πιο πίσω κατάφερε να
τερματίσει και οι Σταύρος Αντωνίου με τον «Τσιπς junior»,
περνώντας έτσι και στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, μπροστά
από τον Σίμο Γαλαταριώτη.
Ο νικητής του ράλι στο Παραλίμνι αναγκάστηκε να αποχωρήσει
την προτελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα, χάνοντας έτσι
πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Τέταρτοι γενικής ήταν
οι Γιώργος Παφίτης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ενώ τους
ακολούθησαν οι Παντελής Πάμπουκας και ∆ημήτρης Πιερής.
Την πρώτη εξάδα
στον τερματισμό έλεισαν οι ∆ημήτρης Παπασάββας και
Ηρακλής Χριστοφόρου.
Επόμενος γύρος για το πρωτάθλημα ράλι της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου θα είναι το ράλι Γύρος της Κύπρου
που θα διεξαχθεί στις 25-27 Μαρτίου. Θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι αγώνας αυτός θα έχει συντελεστή 2 στο
πρωτάθλημα.
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