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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

DRIFTING 2 – 
 
ΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΤΑΚ ΙΣΟΒΑΘΜΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ.  

 
Mε την συμμετοχή πενήντα οδηγών (drifters) 
κάτω από τον έλεγχο και την διαιτησία έγκυρων 
κριτών από την Ιαπωνία ολοκληρώθηκε με 
τεράστια επιτυχία ο δεύτερος αγώνας drifting 
στην πίστα στο ∆ασάκι της Άχνας μπροστά σε 
τρεις και πλέον χιλιάδες φίλων του αθλήματος.   
 
Ο αγώνας που ήταν μέσα στα πλαίσια του 
πρωταθλήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου για το 2011 διοργανώθηκε από το 

Power Drift Club στην πίστα Άχνα Speedway 
ήταν για άλλη μια φορά σε πολύ ψηλά επίπεδα. 
 
Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Ιάπωνα 
κριτή κ. Χιρόκι στον τηλεοπτικό σταθμό μέσο 
ίντερνετ  www.topspeedcy.com για το επίπεδο 
των αγώνων  ο οποίος μεταξύ άλλων είπε 
«Παρακολουθώ σαν κριτής αγώνες drifting εδώ 
και πολλά χρόνια και θεωρώ τους αγώνες που 
διοργανώνονται στην Κύπρο σε εξαιρετικά ψηλό 
επίπεδο και θέλω να συγχαρώ τους 
διοργανωτές power drifting club, και την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου για 
την δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια και που ανεβάζουν το άθλημα πολύ 
ψηλά.» 

 
Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα όπου ο αγώνας 
πήρε δραματική μορφή την δεύτερη μέρα αφού 
η ισχυρή νεροπομπή μετέτρεψε την πίστα 
ευτυχώς για λίγο σε λίμνη γεγονός πού αν και 
ταλαιπώρησε τους οδηγούς εντούτοις απέδειξε 
ταυτόχρονα και το επίπεδο τους. Ευτυχώς 
όμως σύντομα η πίστα στέγνωσε και στους 
διπλούς αγώνες είδαμε ανεπανάληπτες 
«κόντρες» ανάμεσα σε κορυφαίους drifters 
που εύκολα μπορούν να διαπρέψουν και στο 
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εξωτερικό. Ο τελικός ανάμεσα σε Πάμπο Χαραλάμπους και Νικόλα Πατάκ κρίθηκε 
σε επαναληπτικό έξτρα αγώνα αφού και οι δύο ήταν αλάνθαστοι. Τελικά ο Πάμπος 
Χαραλάμπους κέρδισε πανηγυρικά την νίκη η οποία τον έφερε ξανά στην πρώτη 
θέση με τον Νικόλα Πατάκ που παρέμεινε τελικά δεύτερος. Την Τρίτη θέση 
κατέκτησε ο Γιώργος Χριστοφόρου ο οποίος κέρδισε στον μικρό τελικό τον Κώστα 
Κωνσταντίνου.    
 
Όλο το πρόγραμμα των αγώνων και για τις δύο μέρες μπορείτε να το 
παρακολουθήσετε στο www.topspeedcy.com  
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