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ΟΦΑ ΡΑΛΙΣΠΡΙΝΤ – 1ος γύρος 

 
Νίκη στην πρεμιέρα για τον Παρασκευά 

 
Με νίκη ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα ταχύτητας ο 
Παρασκευάς Παρασκευά. Τον αγώνα διοργάνωσε ο 
Όμιλος Φίλων Αυτοκινήτου και ήταν ο πρώτος από 
τους έξι γύρους του Εθνικού πρωταθλήματος 
Ταχύτητας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. 
Ο αγώνας έγινε παρά τον εκδρομικό χώρο Κόρνου με 
τους φίλους του θεσμού να απολαμβάνουν ένα 
εξαιρετικό θέαμα από τους οδηγούς.. 
 
Η όλη διαδικασία ξεκίνησε στις 08:00 το πρωί με τη 
γραμματεία και τον τεχνικό έλεγχο των αγωνιστικών 
αυτοκινήτων ενώ μετά τις τελικές οδηγίες του 
Αλυτάρχη ακολούθησε η αναγνωριστική και η 

δοκιμαστική διαδρομή. Εκεί όπου ο πολυπρωταθλητής «Τσιπς» με το Evo IV έδειξε ότι δεν θα ήταν 
εύκολος αντίπαλος για τους πρωταγωνιστές του χώρου. Το 1.56.224 που έφερε ήταν ο 
γρηγορότερος χρόνος της δοκιμαστικής διαδρομής με τον Πέτρο Πέτρου να ακολουθεί με μια 
διαφορά 0,8 του δευτερολέπτου. Μόλις δύο δέκατα πιο πίσω ο παλιός πρωταθλητής ταχύτητας 
Μάριος Παναγιώτου με το Evo IX. 
 
Στην πρώτη επίσημη διαδρομή οι Παρασκευάς και 
Πέτρου ανέλαβαν «τα ηνία» του αγώνα. Ο Παφίτης 
οδηγός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.53.77 με τον 
Πέτρου να βρίσκεται ενά δευτερόλεπτο πιο πίσω. Στην 
τρίτη θέση πέρασε ο «Τσιπς» με τον υιό «Τσιπς» να 
τον ακολουθεί με ένα δευτερόλεπτο διαφορά. 
 
∆εύτερη και τελευταία επίσημη διαδρομή και ο Πέτρου 
ρίχνει το χρόνο του κατά ένα δευτερόλεπτο και περνά 
επικεφαλής με μόλις ένα δέκατο από τον Παρασκευά. 

Αλλά ο 
περσινός 
πρωταθλ
ητής δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Το 
1.51.866 που έφερε έμελλε να είναι και ο 
γρηγορότερος χρόνος της ημέρας, παίρνοντας έτσι 
και την πρώτη θέση στην πρεμιέρα. Η διαφορά του 
από τον βασικότερο του αντίπαλο, τον Πέτρου, 
έφτασε στα 1,2 δευτερόλεπτα ενώ ο «Τσιπς» 
κράτησε την τρίτη θέση με μια διαφορά γύρω στο 
ενάμιση δευτερόλεπτο από το δεύτερο. Ο νεαρός 
«Τσιπς» πήρε την τέταρτη θέση μειώνοντας τη 
διαφορά από τον πατέρα του στα 3,5 δέκατα ενώ 
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την πρώτη πεντάδα έκλεισε ο Κυριάκος Ιωαννίδης με το Lancer Evo IX. Στη συνέχεια, λιγότερο 
από  δύο δευτερόλεπτα χώρισαν τους επόμενους πέντε οδηγούς. Έκτος γενικής ο Ιάκωβος 
Πενταράς ενώ τον ακολούθησε ο Μάριος Παναγιώτου στην έβδομη και ο Σταύρος Αντωνίου στην 
όγδοη. Τη δεκάδα έκλεισαν οι Σταύρος Υπερμάχου και Μανώλης Κουλουμάς, όλοι με Mitsubishi 
Lancer. 
 
Τη νίκη στη δικίνητη κατηγορία πήρε ο περσινός πρωταθλητής Γιώργος Λυσάνδρου με Seat Ibiza 
ενώ τον ακολούθησαν οι Γιώργο Αγαθοκλέους με Honda Civic και Σωκράτη Παπαναστασίου με 
Lada Samara. 
 
Ο πρώτος γύρος του φετινού πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με την απονομή των επάθλων που 
έγινε στον ίδιο χώρο. Επόμενος αγώνας στο ημερολόγιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου, το Ράλι Ανατολικό Σαφάρι που θα διεξαχθεί στις 2-4 Μαρτίου. 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1 Παρασκευάς Παρασκευά Mitsubishi Lancer Evo 9 1.51.866 
2 Πέτρος Πέτρου - Subaru Impreza STI 1.53.067 
3 «Chips» Mitsubishi Lancer Evo 4 1.54.450 
4 «Chips Junior» Mitsubishi Lancer Evo 3 1.54.805 
5 Ιωαννίδης Κυριάκος Mitsubishi Lancer Evo 9 1.55.585 
6 Πενταράς Ιάκωβος Mitsubishi Lancer Evo 6 1.58.091 
7 Παναγιώτου Μάριος Mitsubishi Lancer Evo 9 1.58.619 
8 Αντωνίου Σταύρος Mitsubishi Lancer Evo 4 1.59.817 
9 Υπερμάχου Σταύρος Mitsubishi Lancer Evo 3 1.59.820 
10 Κουλουμάς Μανώλης Mitsubishi Lancer Evo 7 1.59.871 
 


