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Ανάβαςη Ριτςώνασ: Αυξημζνο ενδιαφζρον ςτισ χρονομετρημζνεσ δοκιμζσ 

Ξεκίνθςε το Ρανελλινιο πρωτάκλθμα αναβάςεων από τθ κρυλικι ιτςώνα, με τθ διεξαγωγι 
των κακιερωμζνων δοκιμών, πριν τον Κυριακάτικο αγώνα. Βζβαια, εξαιτίασ των αρκετών 
κακυςτεριςεων που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, οι οργανωτζσ αποφάςιςαν να μθ 
διεξαχκεί το τρίτο ςκζλοσ. Ο καιρόσ ζκανε το χατίρι όλων, κακώσ από το πρωί ο ιλιοσ είχε 
κάνει τθν εμφάνιςι του και παρά τα ςφννεφα που πλθςίαςαν απειλθτικά τθν ευρφτερθ 
περιοχι τθσ Χαλκίδασ από τισ αρχζσ του δεφτερου ςκζλουσ, οι ουρανοί δεν άνοιξαν. 

Στο κακαρά αγωνιςτικό μζροσ, τώρα, οι 112 οδθγοί που ανζβθκαν ςιμερα τθν κλαςικι 
διαδρομι τθσ ιτςώνασ εξοικειώκθκαν με τθ διαδρομι που αφριο καλοφνται να διαςχίςουν 
δφο φορζσ. Στθν Ομάδα Ν, ο Γιώργοσ Αργυρίου (Mitsubishi Lancer Evo IX) ζδειξε …τα δόντια 
του ςτον ανταγωνιςμό, πετυχαίνοντασ τον ταχφτερο χρόνο, ςτθν επιςτροφι του ςτο 
πρωτάκλθμα αναβάςεων ζπειτα από πολλά χρόνια. Ο Κωνςταντίνοσ Κάκοσ (Mitsubishi Lancer 
Evo IX) εμφανίςτθκε μουδιαςμζνοσ ςιμερα, ωςτόςο αφριο δεν …κα χαρίςει κάςτανα. Τον 
τρίτο ταχφτερο χρόνο ςτθ Ν ζκανε ο Γιάννθσ Ροτουρίδθσ (Subaru Impreza STi N12).  

Στα δίλιτρα τθσ Ν, ο περςινόσ πρωτακλθτισ Νίκοσ Ντοφρασ (Peugeot 206 RC) ιταν ταχφτατοσ 
ςτο δεφτερο ςκζλοσ, με τουσ Δθμιτρθ Ρολατςίδθ (Peugeot 106 S16), Γιάννθ Φωτεινζλθ (Honda 
Civic Type-R) και Χριςτο Βλάχο (Peugeot 106 S16) να ακολουκοφν ςτο ίδιο δευτερόλεπτο! 
Ππωσ καταλαβαίνετε αναμζνουμε ζντονεσ ςυγκινιςεισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία τθν 
Κυριακι.  

Στθν Ομάδα Α, ο Σπφροσ Βοργιάσ (Peugeot 106 S16) εντυπωςίαςε πετυχαίνοντασ τον καλφτερο 
χρόνο. Βζβαια, ο Μιχάλθσ Ευκυμίου που ακολοφκθςε με το Ford Escort WRC προτίμθςε να μθν 
κάνει δεφτερο χρονομετρθμζνο πζραςμα. Τρίτοσ πιο γριγοροσ ιταν ο πολφ δυνατόσ Βαγγζλθσ 
Τςιοφρθσ (Peugeot 106 S16), εμπρόσ από τον Γιώργο Αναδιώτθ (Renault Clio Sport). Οι 
Βοργιάσ, Τςιοφρθσ και Αναδιώτθσ ιταν οι ταχφτεροι τθσ Α ζωσ 2 Λίτρα. 

Τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτθν Ομάδα Ε πραγματοποίθςε ο Ραναγιώτθσ Ευκυμίου  (BMW M3), ο 
οποίοσ εμφανίςτθκε ορεξάτοσ ςτο δεφτερο ςκζλοσ. Οι Γιώργοσ Κεχαγιάσ (Ford Sierra RS500) 
και Σάκθσ Τροβάσ (BMW M3) ακολοφκθςαν πίςω του. Στθν Ομάδα Ε ζωσ 2 Λίτρα, ο Ραντελισ 
Βαςιλειάδθσ (Citroen AX) δείχνει …άτρωτοσ ςε άλλον ζναν αγώνα. Ρίςω του βρζκθκαν οι 
Δθμιτρθσ Λοφκασ (Citroen AX) και Ευάγγελοσ Γεωργοφλασ (Ford Escort RS 2000). 



Στα ιςτορικά, ο Γιώργοσ Κατςαρόσ ζδειξε τθν ανωτερότθτά του με το Ford Escort RS1600, ενώ 
πίςω του βρζκθκαν οι Λεωνίδασ Τςαγγαράσ (Opel Ascona) και Ευκφμθσ Κανακάρθσ (Ford 
Escort RS2000). 

Στθ Formula Saloon, ο πρωτακλθτισ τθσ Ν τα τελευταία χρόνια, Ράνοσ Κφρκοσ (Mitsubishi 
Lancer Evo VIII) επιτζκθκε ςτο β’ ςκζλοσ, πραγματοποιώντασ τθν καλφτερθ επίδοςθ, εμπρόσ 
από τουσ Νίκο Ρερατινό (Ford Escort Cosworth) και Κωνςταντίνο Λαηαρίδθ (Mitsubishi Lancer 
Evo VIII). 

Ο αγώνασ τθσ Κυριακισ κα ξεκινιςει ςτισ 10.30, με το δρόμο να κλείνει ςτισ 09.00 για τουσ 
κεατζσ. Στθν είςοδο των πιτσ κα υπάρχει λεωφορείο τθσ οργάνωςθσ που κα μεταφζρει τον 
κόςμο ςτισ διάφορεσ ςτροφζσ τθσ διαδρομισ. Ραράλλθλα, ςτισ 10.00, αυτοκίνθτα-αντίκεσ του 
παρελκόντοσ κα παρελάςουν ςτθ διαδρομι τθσ ανάβαςθσ. 

Ενθμερωκείτε για τθν εξζλιξθ τθσ Ανάβαςθσ ιτςώνασ, μζςα από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα και 

τθ ςελίδα ςτο Facebook. 

Ιστοσελίδα αγώνα: http://agonistiko.gr/index.php/home/activity/25-ritsona-hillclimb-2016 

Facebook: 

https://www.facebook.com/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CE%A1%CE%B9%CF%84%CF%83%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-1019125121461617/ 

Ζωντανά Αποτελζςματα: 

http://www.infomega.gr/live/ 
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