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ΡΑΛΙ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΝ 2.0) .Ο «ΤΣΙΠΣ Ε∆ΡΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ 
 

Στην καρδιά της Λευκωσίας και στο 
κέντρο της λεωφόρου Μακαρίου 
μπροστά στα βλέμματα αλλά και τα 
χειροκροτήματα πολλών φίλων του 
αυτοκινήτου ολοκληρώθηκε  γύρω στις 5 
το απόγευμα ένα ακόμη ράλι που 
διοργάνωσε ο όμιλος φίλων αυτοκινήτου 
Λευκωσίας και η Κυπριακή Ομοσπονδία 
Αυτοκινήτου. 
 
Ο αγώνας ήταν από τα πρώτα στάδια 
εκπληκτικός με τον Κώστα Γεωργίου 
CHIPS και την Έλενα Πιερή να οδηγούν 
σχεδόν στα όρια τους και τον Σίμο 
Γαλαταριώτη με τον Άκη Ιωάννου να τους 

ακολουθούν αλλά και με τους Πέτρο Παντελή και Χρυσόστομο Παντελή να κοντράρονται 
στα ίσα για την Τρίτη θέση . Οι ειδικές διαδρομές Ξυλιάτος - Καπουράς  Καπουράς – 
Ασίνου και Νικητάρη - Αγ. Θεόδωρο πήραν την πρώτη μέρα κυριολεκτικά φωτιά . Μάχες 
όμως είχαμε και στις άλλες κατηγορίες με τα απρόοπτα και τις εναλλαγές να δίνουν νέο 
χρώμα στο πρωτάθλημα σε ένα άθλημα που μόνο όσοι το ζουν μπορούν να εκτιμήσουν 
τις απίστευτες δυνατότητες του. 
 
Μετά και την δεύτερη μέρα και τις ειδικές Κούρδαλη - Ασίνου και Ασίνου – Αγ, Θεόδωρος 
τελικός νικητής αναδείχθηκε ο CHIPS με την Έλενα Πιερή η οποία μεταξύ άλλων μοιάζει 
παθιασμένη για νέους τίτλους δίπλα από τον πρωταθλητή μας ενώ στην δεύτερη θέση 
τερμάτισε ο Σίμος Γαλαταριώτης ο οποίος φάνηκε προς στιγμής και ειδικά την πρώτη μέρα 
πως είχε τις δυνατότητες να κτυπήσει ακόμη και την πρώτη θέση. 
 
Στην Τρίτη θέση συναντάμε τον Αντωνίου Σταύρο με τον Chips junior ενώ πιο κάτω τους 
Νικόλα Μαντρίτη (4οι αλλά και πρώτοι στην κατηγορία Ν4), Παπαστυλιανού Στέλιος και 
“Peris” (5οι αλλά πρώτοι στην Α8 κατηγορία) και Παύλος Παύλου με την σύζυγο του Έλενα 
Παύλου- οι οποίοι μεταξύ άλλων κλίνουν και 15 χρόνια μαζί στην ζωή και τον αθλητισμό-  
(6οι αλλά δεύτερη στην κατηγορία Ν4). 
 
Στις άλλες κατηγορίες οι Ζήνωνος Σταύρος και Ιορδάνους Στέλιος τερμάτισαν πρώτοι στην 
κατηγορία S12 και στην S10 οι Πρόδρομος Αντρέου και Ιωάννου Γιαννάκης . Οι Κυριάκος 
Κυριάκου και Αυγουστή Αντρέας τερμάτισαν πρώτοι στην κατηγορία 2WD και πρώτοι στην 
Α6. 


