
 

3o Φιινοπωρινό Ράλλυ Αμαρφνιου 

Δελτίο Σφπου Νο 7 - Μετά την 5η Ε.Δ.: Απολαμβάνουν τη μοναξιά τησ κορυφθσ οι 

Φιλιππίδησ-Μαχαίρασ! 

Καμία αλλαγι δεν υπιρξε ςτθν κορυφι του 3ου 

Φκινοπωρινοφ Ράλλυ Αμαρφνκου μετά τθν 

ολοκλιρωςθ και του δεφτερου από τα 3 ςθμερινά 

loop ειδικϊν. Οι Φιλιππίδθσ-Μαχαίρασ εξακολουκοφν 

να προθγοφνται, ςε ζναν μοναχικό για τουσ ίδιουσ 

αγϊνα, φςτερα από τθν εγκατάλειψθ των Καμπφλθ-

ταμζλου. Σα αδζρφια Γφηθ με το Renault Clio 

Williams ςυνεχίηουν να ζχουν ζναν ςτακερό και 

ςυνάμα γριγορο ρυκμό, κρατϊντασ με άνεςθ τθ δεφτερθ κζςθ ςτθ γενικι και τθν πρϊτθ ςτθν F2. Σθν 

τριάδα ςυμπλθρϊνουν οι Λοφκασ-Μπάνοσ με Citroen AX, όντασ δεφτεροι και ςτθν F2.  

Οι Γ. φλλασ-Αναςταςοποφλου με Peugeot 106 S16 

αν και βρίςκονται ςτθν τρίτθ κζςθ ςτθ δικίνθτθ 

κατθγορία, απειλοφνται από τουσ Παπαδόπουλο-

ωτιρχο με Peugeot 206. Η μεταξφ τουσ διαφορά 

είναι ςτα 1.3 δευτ. με δφο ειδικζσ να απομζνουν. 

Εντυπωςιακοί είναι οι ςθμερινοί χρόνοι των Πλάγου-

Ρζντθ. Σο πλιρωμα του Peugeot 106 S16 πετυχαίνει 

χρόνουσ τριάδασ και εάν χκεσ δεν αντιμετϊπιηε 

κλατάριςμα, κα ιταν ψθλά ςτθν κατάταξθ τθσ F2.  

τα ιςτορικά, αφξθςαν τθ διαφορά από τουσ Γιοβά-Γρθγοριάδθ (Audi 80 GT) οι Μουρτηοφκοσ-

Καραδθμιτρθσ. Σο πλιρωμα του BMW 2002 Ti είναι κοντά ςτθν πρϊτθ του επιτυχία ςτθν κατθγορία 

των ιςτορικϊν φζτοσ. Οι Καςιδόπουλοσ-Πάλλασ με Toyota Starlet βρίςκονται ςτθν τρίτθ κζςθ, χωρίσ 

όμωσ να απειλοφν τθν κορυφι. Οι μζχρι πρότινοσ κάτοχοι τθσ τρίτθσ κζςθσ, Καλαϊτηιάν-Καλογθράτου, 

είχαν ζξοδο με το Fiat Ritmo 130 TC. 

 

 



Μετά τθν 5θ Ειδικι Διαδρομι, οι 3 πρϊτοι γενικισ και οι 3 πρϊτοι ςτθν F2, διλωςαν: 

Γ. Φιλιππίδησ: Πθγαίνουμε βόλτα, με ςκοπό να τερματίςουμε. Σο κετικό είναι ότι ο ςυνοδθγόσ μου 

εξοικειϊνεται ακόμθ περιςςότερο με τισ αγγλικζσ ςθμειϊςεισ και με βοθκάει πολφ.  

Ι. Γφζησ: το Γυμνό κινθκικαμε πολφ καλά, αλλά ςτο Σραχιλι κόψαμε το ρυκμό μασ. Δεν μπαίνει θ 

δεφτερθ ςχζςθ ςτο κιβϊτιο, αλλά δεν μασ απαςχολεί πολφ. Δεν χρειάηεται να πάρουμε ρίςκα ςτισ δφο 

ειδικζσ που απομζνουν. 

Δ. Λοφκασ: Ακολουκιςαμε τθν τακτικι μασ και είμαςτε χαροφμενοι. το Γυμνό πιγαμε φυλαγμζνα, 

ενϊ ςτο Σραχιλι ανεβάςαμε ρυκμό. 

Γ. φλλασ: Σα χϊματα κακάριςαν ςτισ γραμμζσ, ωςτόςο κζλει προςοχι. τα κατθφορικά κομμάτια, 

είχαμε ζνα κεματάκι, το οποίο μου απζςπαςε τθν προςοχι, αλλά όλα καλά.  

Ο αγϊνασ βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Μπορείτε να παρακολουκιςετε ηωντανά τα αποτελζςματα ςτο 

www.omae-epa-live.gr, επιλζγοντασ τθν καρτζλα «3ο Φκινοπωρινό Ράλλυ Αμαρφνκου». Παράλλθλα, 

επιςκεφτείτε τθ ςελίδα του αγϊνα ςτο facebook για live news feed: 

http://www.facebook.com/rallyamarinthou. 
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