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ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΓΙΑΣΜΑΤΙ– 5ος γύρος 2011 
 

Πρωταθλητής ο Μάϊκ Χαραλάμπους 
 

Μπορεί ο Μιχάλης Σοφοκλέους να κέρδισε την ανάβαση 
Αγιασμάτι, αλλά η δεύτερη θέση ήταν υπέρ αρκετή για τον 
Μάϊκ Χαραλάμπους για να του χαρίσει το φετινό τίτλο στο 
πρωτάθλημα αναβάσεων, ένα αγώνα πριν το τέλος της 
σεζόν. 
 
Ο πέμπτος φετινός γύρος διεξήχθη στη γνωστή τοποθεσία 
Σταυρός του Αγιασμάτι κοντά στο χωριό Πλανατνιστάσα και 
όπως ήταν αναμενόμενο κρίθηκε και ο φετινός 
πρωταθλητής. Ένας αγώνας ο οποίος συγκέντρωσε και πάλι 
την αφρόκρεμα των αθλητών του χώρου. Χαρακτηριστικό 

του μεγάλου ανταγωνισμού ήταν και το ότι οι τρεις πρώτοι σημείωσαν χρόνους πάνω στο ίδιο 
δευτερόλεπτο. 
 
Μεγάλος νικητής του αγώνα ο Μιχάλης Σοφοκλέους με το 
Mitsubishi Lancer. Πέρασε στην πρωτοπορία από την πρώτη 
επίσημη διαδρομή δείχνοντας από την αρχή τις προθέσεις 
του. Μια νίκη που τον ανεβάζει και στην τρίτη θέση της 
βαθμολογίας των οδηγών, ένα αγώνα πριν το τέλος. ∆εύτερος 
με μια διαφορά μικρότερη των τριών δεκάτων του 
δευτερολέπτου ήταν ο πρωταθλητής Μάϊκ Χαραλάμπους, 
παρά το ότι σημείωσε χρόνο μόνο στη δεύτερη επίσημη 

διαδρομή. Λιγότερο 
από μισό δευτερόλεπτο πιο πίσω ήταν ο Κύρος 
Χαραλάμπους που ανεβαίνει στο βάθρο για τρίτο 
συνεχόμενο αγώνα. Τέταρτος αλλά με διαφορά από τους 
πρώτους τρεις ήταν ο Χρίστος Θρασυβούλου ενώ στην 
πέμπτη θέση, και στην πρώτη της κατηγορίας Ε1 ήταν ο 
Αβραάμ Αβραάμ με το Nissan Pulsan. Την πρώτη εξάδα 
συμπλήρωσε ο πρωταθλητής Αντώνης Χρίστου που έτρεξε 
με το συμβατικό Mitsubishi Lancer Evo IX/ 
 
Στη βαθμολογία της κατηγορίας S, νικητής αλλά και 

πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Κυριάκος Μηνά με Mitsubishi Lancer έχοντας στην κατοχή του 48 
βαθμούς. ∆εύτερος στον αγώνα αλλά και στο πρωτάθλημα ο Ντίνος Νικολάου με 34 βαθμούς ενώ 
στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γιάννης Καδής με 23. 
 
Ο αγώνας τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και διοργανώθηκε 
από τη Λέσχη Αυτοκινήτου Λεμεσού ενώ η απονομή των επάθλων έγινε  γύρω στις 15:30 στο 
χώρο του αγώνα. 
 


