
 

3o Φιινοπωρινό Ράλλυ Αμαρφνιου 

Δελτίο Σφπου Νο 6 - Μετά την 3η Ε.Δ.: Επικεφαλθσ οι Φιλιππίδησ-Μαχαίρασ 

 Αντεπιτζκθκαν ςτισ πρωινζσ γλιςτερζσ ειδικζσ τθσ 

θμζρασ οι Φιλιππίδθσ-Μαχαίρασ και πετυχαίνοντασ 

τον ταχφτερο χρόνο τόςο ςτο Γυμνό Ι, όςο και ςτο 

Σραχιλι Ι, φιγουράρουν ςτθν κορυφι τθσ κατάταξθσ. 

Σο πλιρωμα του λευκοφ Mitsubishi Lancer Evo IX είδε 

τουσ κφριουσ αντίπαλουσ του, Καμπφλθ-ταμζλο να 

εγκαταλείπουν τθν προςπάκειά τουσ και πλζον 

διατθροφν απόςταςθ αςφαλείασ από τουσ διϊκτεσ 

τουσ. Σο πλιρωμα του Skoda Fabia S2000 είχε ζξοδο ςτθν 3θ Ε.Δ. κι ενϊ βριςκόταν ςτθ δεφτερθ κζςθ 

με αποτζλεςμα να τεκεί νωρίσ εκτόσ αγϊνα. 

Οι Γιάννθσ και Γιϊργοσ Γφηθσ κινικθκαν εντυπωςιακά 

αν και φυλαγμζνα, όπωσ διλωςαν και με το  Renault 

Clio Williams βρίςκονται ςτθ δεφτερθ κζςθ γενικισ και 

ςτθν πρϊτθ τθσ F2. Επωφελοφμενοι τισ εγκαταλείψεισ 

των πρωτοπόρων, οι Λοφκασ-Μπάνοσ με το Citroen AX 

αναρριχικθκαν ςτθ γενικι κατάταξθ και πλζον 

βρίςκονται τρίτοι και παράλλθλα δεφτεροι ςτθ 

δικίνθτθ κατθγορία. Σθν τριάδα ςτθν F2 

ςυμπλθρϊνουν οι Γ. φλλασ-Αναςταςοποφλου με Peugeot 106 S16.  

 Μάχθ ζχουμε ςτθν κατθγορία των Ιςτορικϊν, κακϊσ 

οι Μουρτηοφκοσ-Καραδθμιτρθσ (BMW 2002 Ti) με τον 

ταχφτερο χρόνο που πζτυχαν ςτο Σραχιλι Ι, πζραςαν 

μπροςτά, ζχοντασ μια μικρι διαφορά των 3 δευτ. από 

τουσ πρωτοπόρουσ του πρωτακλιματοσ, Γιοβά-

Γρθγοριάδθ (Audi 80 GT) που ακολουκοφν. Οι 

Καλαϊτηιάν-Καλογθράτου που δείχνουν πιο 

εξοικειωμζνοι με το Fiat Ritmo 130 TC, είναι ςτθν τρίτθ 

κζςθ των Ιςτορικϊν.  



Εκτόσ από τθν ζξοδο των Καμπφλθ-ταμζλου, δεν ςυνεχίηουν οι Βαςιλειάδθσ-Παπανδρζου (Citroen AX) 

από πρόβλθμα ςτον κινθτιρα, οι Σαςιόπουλοσ-Μπαςιοφκασ (Citroen Saxo VTS) από ζξοδο και οι 

Ντζκασ-Χειλάκθσ από μθχανικι βλάβθ. 

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

Γ. Φιλιππίδησ: Ο ρυκμόσ μασ ςτισ δφο πρϊτεσ ειδικζσ δεν ιταν ο επικυμθτόσ. τα πρϊτα χιλιόμετρα 

του Γυμνοφ γλιςτροφςαμε αρκετά και είχαμε και μια μικροζξοδο. τθ δεφτερθ ειδικι τθσ θμζρασ, 

είχαμε πρόβλθμα με τθ ηάντα του Lancer εξαιτίασ αυτισ τθσ εξόδου και δεν κζλαμε να το ριςκάρουμε. 

Οι ειδικζσ ζχουν φπουλα ςθμεία και αρκετά χϊματα, εξαιτίασ των βροχοπτϊςεων. Κρίμα που ο 

Καμπφλθσ εγκατζλειψε. 

Ι. Γφζησ: το Γυμνό ζκανα αρκετά λάκθ, ενϊ ςτο Σραχιλι κινικθκα φυλαγμζνα, βλζποντασ τισ εξόδουσ 

των προπορευόμενων αυτοκινιτων. Η επιλογι των ελαςτικϊν είναι πολφ καλι. κοπεφουμε να 

ακολουκιςουμε τον ίδιο ρυκμό και ςτο δεφτερο loop. 

Δ. Λοφκασ: Οι ειδικζσ ιταν γλιςτερζσ. Είμαςτε ευχαριςτθμζνοι όμωσ. 

Γ. φλλασ: Οι διαδρομζσ ζχουν πολλά ςθμεία με χϊματα. Θζλει μεγάλθ προςοχι. Κινθκικαμε 

φυλαγμζνα, χωρίσ ρίςκα.  

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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