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Ο ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΙΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΑΣΡΩΝ δηνξγάλσζε κε απόιπηε επηηπρία ηνλ ηειεπηαίν γύξν
ηνπ Valvoline Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Αλαβάζεσλ, ηελ Αλάβαζε Πιαηάλη ¨Πηηίηζα¨, ην άββαην
θαη ηελ Κπξηαθή 16-17 Ννεκβξίνπ 2019.
Με ηνλ θαηξό λα είλαη ζύκκαρνο όιν ην δηήκεξν, ην άββαην πέξαζαλ Γηνηθεηηθό θαη Σερληθό έιεγρν νη
76 από ηηο 81 ζπκκεηνρέο θαη όια θύιεζαλ νκαιά ζηα Γνθηκαζηηθά ηνπ αγώλα κε δπν ζθέιε λα
νινθιεξώλνληαη θαλνληθά, ελώ ην ηξίην ζθέινο αθπξώζεθε ιόγσ ηνπ όηη δελ ζα πξνιάβαηλε λα
νινθιεξσζεί θάησ από ην θώο ηεο εκέξαο.
Έηζη, ηελ Κπξηαθή ην πξσί νη νδεγνί ξίρηεθαλ ζηελ κάρε κε ην ρξνλόκεηξν ζηηο 10 αθξηβώο θαη ηα δύν
ζθέιε ηνπ αγώλα νινθιεξώζεθαλ κε ιίγεο δηαθνπέο ιόγσ κηθξνεμόδσλ θαη κεραληθώλ πξνβιεκάησλ,
ρσξίο ηελ παξακηθξή ζπλέπεηα.
Αλαιπηηθά, ζηελ Οκάδα Ν, ζηελ Ν έσο 2 Λίηξα θαη ζηελ Ν3 πην γξήγνξνο αλαδείρζεθε ν Γηνλύζεο
Γηαλλνύιεο κε ην Honda Civic Type-R ηεο θιάζεο Ν3 θαη ζπλνιηθό ρξόλν 3:57.66, ελώ δεύηεξνο θαη κε
ην ίδην απηνθίλεην ήηαλ ν Γηάλλεο Παξάβαινο θαη ηξίηνο ν πξσηαζιεηήο Ν2 γηα ην 2019 Κίκσλαο Θένο κε
έλα Peugeot 106 S16. ηελ Ν2, ληθεηήο ήηαλ ν Κίκσλαο Θένο κε ρξόλν 4:02.73 θαη ζηελ Ν4 ν Υξήζηνο
Παιαηνιόγνο κε ζπλνιηθό ρξόλν 4:14.09.
Γηα ηελ Οκάδα Α πξώηνο ήηαλ ν Γεκήηξεο Βέιηνο κε ην παλέκνξθν Seat Leon θαη ζπλνιηθό ρξόλν
3:45.61, δεύηεξνο ν Βαζίιεο Ρέθθαο κε Citroen Saxo θαη ηξίηνο ν Βαζίιεο Μπάηδαλνο κε ην ίδην
απηνθίλεην. ηελ Α έσο 2 Λίηξα επηθξάηεζε ν Βαζίιεο Ρέθθαο κε ρξόλν 3:48.52, ελώ πίζσ ηνπ βξέζεθαλ
νη Βαζίιεο Μπάηδαλνο κε Citroen Saxo θαη ηαύξνο Υαηνύπεο κε Opel Corsa. ηελ Α5, πξώηνο
ηεξκάηηζε ν Γηώξγνο Μπάζδειεο κε Nissan Micra K11 Kit Car, ζηελ Α6 ν Βαζίιεο Ρέθθαο, ζηελ Α7 ν
ηαύξνο Υαηνύπεο θαη ζηελ Α8 ν Γεκήηξεο Βέιηνο.

ηελ Οκάδα Δ θαη ζηελ Δ έσο 2 Λίηξα, ν αζιεηήο κέινο ηνπ ΑΟΠ Βαζίιεο Νηέξκαο κε έλα Opel Kadett
GTE, επηθξάηεζε ηνπ δεύηεξνπ Γεκήηξε Παπαδηώηε(Renault Clio Williams) θαη ηνπ ηξίηνπ Γηάλλε
νπιάλε(Suzuki Swift 1300), ελώ εηαλ θαη ν κεγάινο ληθεηήο ηεο θιάζεο Δ11 κε ζπλνιηθό ρξόλν 3:53.51.
ηελ θιάζε Δ9 ληθεηήο εηαλ ν Γηάλλεο νπιάλεο κε Suzuki Swift ελώ ζηελ Δ10 ν Θαλάζεο Φάζζαο κε
Peugeot 106 S16.
ηελ θαηεγνξία Formula Saloon, θαζώο θαη ζηελ θιάζε FST ε ηξηάδα κε ηα Mitsubishi Lancer EVO
έδσζε δπλαηή κάρε αθνύ ν ηέηαξηνο Αξγύξεο Σζνύινο κε EVO 9 εγθαηέιεηςε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ κεηά
από κεραληθή βιάβε. Έηζη, ν κεγάινο ληθεηήο ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο Λαδαξίδεο κε ην EVO 8 θαη δηαθνξά
κόιηο 0,82 δεπηεξόιεπηα από ηνλ δεύηεξν Παλαγηώηε Παξζέλε κε EVO 9, ελώ ν Παζράιεο Υαηδεκάξθνο
βξέζεθε ζηελ ηξίηε ζέζε κε ην έηεξν EVO 9 ηεο θιάζεο.
Ζ αηκνζθαηηξηθή θιάζε FSA είρε σο ληθεηή ηνλ Νίθν Υξπζόπνπιν κε Mazda RX8 θαη ζπλνιηθό ρξόλν
3:59.12, ζηελ FSA2L πξώηνο ηεξκάηηζε ν Γεκήηξεο Μαλνύζεο κε Citroen Saxo θαη ζηελ FST2 ν
Κσλζηαληίλνο Επγνγηάλλεο κε Audi A3 θαη ζπλνιηθό ρξόλν 3:48.68 . ηελ θιάζε FST2 ζπκκεηείραλ θαη 6
Skoda Fabia 1.2 ηνπ Δληαίνπ Πξσηαζιήκαηνο. ηελ άηππε θόληξα κεηαμύ ηνπο, πην γξήγνξνο ήηαλ ν
Γηάλλεο Υαξαιακπόπνπινο κε ρξόλν 4:17.14.
Άξσκα θαη ρξώκα κηαο άιιεο επνρήο έδσζαλ ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ Ηζηνξηθώλ.
Δθεί ληθεηήο ήηαλ ν Γεώξγηνο Καηζαξόο κε Ford Escort MK1, δεύηεξνο ν Λεσλίδαο Σζαγγαξάο κε ην
Opel Ascona 400 θαη ηξίηνο ν Ησάλλεο Καηζηθάο κε έλα Ford Escort MK2. ηελ θιάζε 1,2,3,4 όπσο θαη
ζηηο έσο 2000 θπβηθά θαη 1,2 πξώηνο ήηαλ θαη πάιη ν Γεώξγηνο Καηζαξόο κε ηνλ Ησάλλε Καηζηθα λα
θεξδίδεη ηελ θιάζε 3.
ηνπο αζιεηέο κέιε ηνπ ΑΟΠ πην γξήγνξνο ήηαλ ν Βαζίιεο Νηέξκαο, δεύηεξνο ήηαλ ν Υξήζηνο
Απγεξόπνπινο κε έλα Peugeot 106 S16 ηεο θαηεγνξίαο Α6, ηξίηνο ν Ζιίαο Λαδαλάο κε Ford Puma S1600,
ηέηαξηνο ν Οπίιηακ Κακπέξνο κε Ford Escort MK2, πέκπηνο ν Ησάλλεο Πιαηαλεζηώηεο κε Peugeot 106
θαη έθηνο ν Γεκήηξεο Παπαγεσξγίνπ κε έλα αθόκα Ford Escort MK2.
Ο ΑΟΠ ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη ηνπο αγσληδόκελνπο πνπ ηίκεζαλ ηνλ αγώλα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, ην
κεγάιν πιήζνο ησλ ζεαηώλ πνπ θαηέθιηζε ην βνπλό, ηνπο θξηηέο, ηα ζηειέρε, ηνπο ρνξεγνύο θαη όινπο
ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηνπ αγώλα.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη απνηειέζκαηα επηζθεθζείηε ην site ηνπ ΑΟΠ: www.aop.gr
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