
 

3o Φκινοπωρινό Ράλλυ Αμαρφνκου 

Δελτίο Σφπου Νο 9 – Δεφτερθ νίκθ των Φιλιππίδθ-Μαχαίρα ςτο πρωτάκλθμα! 

Με το 3ο Φκινοπωρινό Ράλλυ Αμαρφνκου ζπεςε θ αυλαία του Πανελλθνίου πρωτακλιματοσ Ράλλυ. Ο  

αγϊνασ διοργανϊκθκε από το Αγωνιςτικό ωματείο Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ (Α..Μ.Α.) ςτθν 

παραλιακι κωμόπολθ τθσ Εφβοιασ, ςυγκεντρϊνοντασ 30 ςυμμετοχζσ. Καινοτομία του αγϊνα ςε ςχζςθ 

με τισ προθγοφμενεσ εκδόςεισ ιταν θ προςκικθ τθσ ειδικισ του Πιςςϊνα που εξαιτίασ των ςυνκθκϊν, 

αποτζλεςε «ςπαηοκεφαλιά» για τουσ αγωνιηόμενουσ. 

το αγωνιςτικό κομμάτι, δυςτυχϊσ οι κεατζσ που βρζκθκαν ςτο βουνό, δεν παρακολοφκθςαν τθν 

πολυαναμενόμενθ μάχθ μεταξφ των Καμπφλθ-ταμζλου (Skoda Fabia S2000) και Φιλιππίδθ-Μαχαίρα 

(Mitsubishi Lancer Evo IX). Ο 38χρονοσ Γιϊργοσ Φιλιππίδθσ, εκμεταλλεφτθκε το τετ-α-κε του Fabia ςτθν 

πρϊτθ ειδικι τθσ Κυριακισ και ζχτιςε με το «καλθμζρα» διαφορά 15 δευτερολζπτων. τθν τρίτθ ειδικι, 

ο Παναγιϊτθσ Καμπφλθσ επιτζκθκε για να καλφψει τθ διαφορά, με αποτζλεςμα να πλθγϊςει το πρϊθν 

εργοςταςιακό Skoda Fabia S2000 και να τεκεί πρόωρα εκτόσ αγϊνα. Από εκείνο το ςθμείο και ζπειτα, ο 

Φιλιππίδθσ, βελτιϊνοντασ και το setup του αυτοκινιτου, «ταξίδεψε» προσ τον τερματιςμό κακϊσ δεν 

απειλικθκε. Με αυτι του τθν επιτυχία, ολοκλιρωςε ςτθν τρίτθ κζςθ του Πανελλθνίου 

Πρωτακλιματοσ Ράλλυ. Πίςω από το τετρακίνθτο Lancer τερμάτιςαν οι Γιάννθσ και Γιϊργοσ Γφηθσ με 

Renault Clio Williams. Οι νικθτζσ τθσ πρϊτθσ ζκδοςθσ του αγϊνα, το 2013, ανζβαςαν ρυκμό ειδικι με 

ειδικι, ενϊ όταν ζχτιςαν διαφορά αςφαλείασ, ελάττωςαν ταχφτθτα. Παράλλθλα, ιταν το ταχφτερο 

πλιρωμα ςτθν F2. Σο βάκρο ςυμπλιρωςαν οι Δθμιτρθσ Λοφκασ-Γιϊργοσ Μπάνοσ με Citroen AX, 

πετυχαίνοντασ ζτςι το καλφτερο αποτζλεςμα τθσ ςφντομθσ καριζρασ τουσ ςτουσ αγϊνεσ ραλλυ. 

Μακάρι να τουσ βλζπουμε πιο ςυχνά ςτισ ειδικζσ. 

τθ δεφτερθ κζςθ τθσ δικίνθτθσ κατθγορίασ, τερμάτιςε το μικτό πλιρωμα των Γιϊργου φλλα-

Πθνελόπθσ Αναςταςοποφλου με Peugeot 106 S16. Ο 32χρονοσ οδθγόσ επζςτρεψε με τον καλφτερο 

τρόπο ςτθν Αμάρυνκο και άφθςε πίςω τουσ τθν ατυχία που αντιμετϊπιςε ςτο πρόςφατο Ράλλυ 

Αχαιόσ. Σερμάτιςε, μάλιςτα, ςτθν τζταρτθ κζςθ γενικισ. Οι Φίλων Παπαδόπουλοσ-Βαγγζλθσ ωτιρχοσ 

(Peugeot 206) πλθςίαςαν αρκετά το 106, ωςτόςο προτίμθςαν να μθ ριςκάρουν, τερματίηοντασ ζτςι 

ςτθν τρίτθ κζςθ τθσ F2. Μπορεί να τερμάτιςαν ςτθν 7θ κζςθ, ωςτόςο οι Πλάγοσ-Ρζντθσ (Peugeot 106 

S16) δικαιοφνταν κάτι περιςςότερο, κακϊσ οι χρόνοι τθσ Κυριακισ ιταν εκπλθκτικοί. Σο άββατο, μια 

«κακόβουλθ» πζτρα, ςφμφωνα με τα λεγόμενά τουσ, ςτθν αγωνιςτικι γραμμι, οδιγθςε ςε 



κλατάριςμα, με αποτζλεςμα να χάςουν περίπου 5 λεπτά και μαηί κάκε ελπίδα για κατάκτθςθ του 

τίτλου ςτθν F2.  

Ο αγϊνασ αποτζλεςε τον τζταρτο γφρο του Πρωτακλιματοσ Ιςτορικϊν, ζχοντασ ςυντελεςτι 1.5 Οι 

Γιϊργοσ Μουρτηοφκοσ-Νίκοσ Καραδθμιτρθσ (BMW 2002 Ti) τθν Κυριακι ιταν ταχφτατοι και δικαίωσ 

επικράτθςαν των πρωτοπόρων του πρωτακλιματοσ, Αντϊνθ Γιοβά-Κϊςτα Γρθγοριάδθ με Audi 80 GT, 

οι οποίοι εδραιϊκθκαν ςτθν κορυφι του κεςμοφ. Σο βάκρο ςυμπλιρωςε ο Γιϊργοσ Καςιδόπουλοσ με 

Toyota Starlet, ζχοντασ τον ζμπειρο Απόςτολο Πάλλα ςτο δεξί μπάκετ. Ο περςινόσ πρωτακλθτισ των 

Ιςτορικϊν, κινικθκε ςε ρθχά νερά, ςτθν όχι και τόςο αγαπθμζνθ του, αςφάλτινθ επιφάνεια.  

τισ κυριότερεσ εγκαταλείψεισ, εκτόσ από αυτι των Καμπφλθ-ταμζλου, αξίηει να αναφζρουμε τουσ 

Βαςιλειάδθ-Παπανδρζου, οι οποίοι αντιμετϊπιςαν πρόβλθμα με τον κινθτιρα του Citroen AX, μόλισ 

ςτθν 3θ ειδικι. Εκτόσ δρόμου βγικαν οι Σαςιόπουλοσ-Μπαςιοφκασ (Citroen Saxo VTS), οι οποίοι 

ζκαναν τθν ζκπλθξθ το άββατο, ενϊ από ςπαςμζνο θμιαξόνιο εγκατζλειψαν οι Καββαδίασ-Φράγκου 

(Peugeot 206) κι ενϊ πάλευαν για μια κζςθ ςτο πόντιουμ τθσ F2. Από μθχανικι βλάβθ δεν 

ολοκλιρωςαν τον αγϊνα οι Κοφλθσ-ουλάνθσ (Peugeot 106 S16), ενϊ ζξοδο είχαν οι Καλαϊτηιάν-

Καλογθράτου (Fiat Ritmo 130 TC). 

Ευχάριςτθ νότα αποτζλεςαν οι ηωγραφιζσ που ετοίμαςαν οι μακθτζσ τθσ περιοχισ με κζμα το 3ο 

Φκινοπωρινό Ράλλυ Αμαρφνκου, οι οποίεσ κόςμθςαν τθν πλατεία τθσ Ευβοιακισ κωμόπολθσ το 

διιμερο του αγϊνα. Οι τοπικοί άρχοντεσ, για άλλθ μια φορά, ςτάκθκαν αρωγοί ςτθν όλθ διοργάνωςθ 

και αγκάλιαςαν τον αγϊνα. Δυςτυχϊσ, το βεβαρθμζνο πρόγραμμα των ελλθνικϊν αγϊνων και το 

γεγονόσ πωσ ο τίτλοσ ςτο πρωτάκλθμα είχε κρικεί, δεν επζτρεψαν τθ ςυγκζντρωςθ περιςςότερων 

ςυμμετοχϊν. Ευχι όλων, βζβαια, είναι τθ νζα χρονιά να πραγματοποιθκεί ζνα ράλλυ που κα 

αποτελζςει πόλοσ ζλξθσ για περιςςότερα πλθρϊματα από όλθ τθ χϊρα. 

Οι πρωταγωνιςτζσ διλωςαν μετά το τζλοσ του αγϊνα: 

Γιώργοσ Φιλιππίδθσ: Δυςτυχϊσ μετά τθν εγκατάλειψθ του Καμπφλθ, ο αγϊνασ δεν είχε κάποιο 

ενδιαφζρον. Βζβαια, βελτίωςα το οδθγικό μου ςτυλ ςτθν άςφαλτο και κυρίωσ δζςαμε περιςςότερο με 

το ςυνοδθγό μου.  

Γιάννθσ Γφηθσ: Αν και ξεκινιςαμε μουδιαςμζνα το πρωί, βρικαμε τα πατιματά μασ και ανεβάςαμε 

ρυκμό ςτθ ςυνζχεια. Από το πρωί, δεν ζμπαινε θ δεφτερθ ςχζςθ ςτο κιβϊτιο, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν 

μασ επθρζαςε και ζτςι πετφχαμε ζνα πολφ καλό αποτζλεςμα. 

Δθμιτρθσ Λοφκασ: Μασ άρεςε ο αγϊνασ και το διαςκεδάςαμε, χωρίσ κάποιο ιδιαίτερο πρόβλθμα.  

 

 

 



Νικθτζσ επιμζρουσ κλάςεων: 

Ν4: Γιϊργοσ Φιλιππίδθσ / Λεωνίδασ Μαχαίρασ – Mitsubishi Lancer Evo IX (Δεν προςμζτρθςε) 

Ν2: Γιϊργοσ φλλασ / Πθνελόπθ Αναςταςοποφλου – Peugeot 106 S16 

A7: Γιάννθσ Γφηθσ / Γιϊργοσ Γφηθσ - Renault Clio Williams (Δεν προςμζτρθςε) 

Α6: Φίλων Παπαδόπουλοσ / Βαγγζλθσ ωτιρχοσ - Peugeot 206 

ΕΕ10: Δθμιτρθσ Λοφκασ / Γιϊργοσ Μπάνοσ - Citroen AX 

Ιςτορικά ζωσ 1300 cc: Γιϊργοσ Καςιδόπουλοσ / Απόςτολοσ Πάλλασ - Toyota Starlet 

Ιςτορικά 1600 cc: Αντϊνθσ Γιοβάσ / Κωνςταντίνοσ Γρθγοριάδθσ - Audi 80 GT 

Ιςτορικά πάνω από 1600 ζωσ και πάνω από 2000 cc: Γιϊργοσ Μουρτηοφκοσ / Νίκοσ Καραδθμιτρθσ - 

BMW 2002 Ti 

 

Σελικι Βακμολογία Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ Ράλλυ 

Οδθγοί 

1. Λάμπροσ Κφρκοσ - 136 βακμοί 

2. Βαςίλθσ Βελάνθσ - 96 βακμοί 

3. Γιϊργοσ Φιλιππίδθσ - 68 βακμοί 

4. Ευκφμθσ Χαλκιάσ – 56 βακμοί 

5. Λάμπροσ Ακαναςοφλασ – 50 βακμοί 

υνοδθγοί 

1. Γιϊργοσ Πολυηϊθσ – 136 βακμοί 

2. Λεωνίδασ Μαχαίρασ – 106 βακμοί 

3. Γιάννθσ Βελάνθσ – 96 βακμοί 

4. Νίκοσ Ζακχαίοσ – 50 βακμοί 

5. Διονφςιοσ Κολοτοφροσ – 39 βακμοί 

Σελικι βακμολογία Πρωτακλιματοσ - F2 

Οδθγοί 

1. Αντϊνθσ Αγγελόπουλοσ – 73.5 βακμοί 

2. Ιωάννθσ Μποηιονζλοσ – 57 βακμοί 

3. Ιωάννθσ Πλάγοσ – 55 βακμοί 



υνοδθγοί 

1. Χριςτοσ Δίπλασ – 73.5 βακμοί 

2. Άλκθσ Ρζντθσ – 73 βακμοί 

3. Ευάγγελοσ Παναρίτθσ – 57 βακμοί 

Απόςτολοσ Παλάτοσ 
Γραφείο Σφπου 
Αγωνιςτικό ωματείο Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ (Α..Μ.Α.) 


