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ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ!
Τέσσερις φοβεροί αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία και οι μάχες για τον
τίτλο σε κάθε κατηγορία μαίνονται σκληρές! Οι αναβάτες έχουν ήδη δοκιμαστεί σε μεγάλη
ποικιλία συνθηκών και εδαφών, οι μάχες είναι οριακές και όλοι περιμένουν με αγωνία την
μεγάλη αναμέτρηση στη Δίρφη πριν την θερινή ανάπαυλα!
Αυτή η χρονιά είχε ένα super δυναμικό ξεκίνημα στο Marathon Complex με ρεκόρ
συμμετοχών τους 215 αναβάτες! Οριακές μάχες, αλλά και με τον Κώστα Ανδριώτη να
ξεκαθαρίζει ότι αυτός είναι το μεγάλο φαβορί για τον φετινό τίτλο στην Elite και στη
γενική. Η συνέχεια ακόμη πιο συναρπαστική με έναν εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα με λάσπη
και ομίχλη στον φουλ θεαματικό και απολαυστικό Tank Trail στην Κύμη. Το τρίτο «ματς»
έγινε στο Super Trail στα Γιάννενα με ιδανικές συνθήκες σε μια πολύ αναβαθμισμένη πίστα
και στη συνέχεια το πολύχρωμο τσούρμο της κατηφόρας βρέθηκε στο Στόμιο στη Λάρισα.
Εκεί τα μεγάλα άλματα και οι υψηλές ταχύτητες ανέβασαν τον πήχη της δυσκολίας και κατ'
επέκταση το επίπεδο των αναβατών.
Το θετικό είναι ότι όλες οι διοργανώσεις ήταν άρτιες, οι συμμετέχοντες πάντα πάνω από
120 και το επίπεδο των αναβατών ιδιαίτερα ανεβασμένο! Σημαντική η πολύ δυνατή
παρουσία αναβατών από την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τα νησιά που έδωσε κύρος, αλλά κι
ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εξέλιξη του φετινού Κυπέλλου! Έτσι μετά από
τέσσερις αγώνες τα πάντα είναι ανοικτά για τους τίτλους σε όλες τις κατηγορίες!
Στην κατηγορία Elite είναι ο super σταθερός Γιάννης Ιωάννου αυτός που οδηγεί την
βαθμολογία όπως και στη γενική! Ο αναβάτης από το Βόλο με ένα πολύ δυνατό team (Bike
Thirty) από πίσω του έχει πάρει φόρα για τα καλά και με τρεις δεύτερες και μια τρίτη θέση
έχει μαζέψει 620 βαθμούς κι έχει τον πρώτο λόγο. Ακολουθεί ο κάτοχος του περσινού
τίτλου, ο ταχύτατος Μήτσος Οικονόμου (Dr. Bike), που έχει κατακτήσει ήδη μια νίκη, στην
πίστα της ιδιαίτερης πατρίδας του, και έχει μαζέψει 610 βαθμούς. Στην τρίτη θέση με 600
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βαθμούς βρίσκεται ο Κώστας Ανδριώτης. Ο αναβάτης από την Χαλκίδα με μια επίσης πολύ
δυνατή ομάδα (Planet Bikes Racing) να τον στηρίζει, πήρε ξεκάθαρα τις τρεις πρώτες νίκες,
αλλά δεν συμμετείχε στον τέταρτο αγώνα καθώς είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις εκτός
Ελλάδας... Φυσικά παραμένει το φαβορί ωστόσο ένας τραυματισμός μπορεί να τον
κρατήσει εκτός και από τον αγώνα στη Δίρφη... Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο πιο
ανεβασμένος αναβάτης για φέτος, ο Ελισσαίος Γουβής από την Πάτρα. O αναβάτης της
Scott είχε ένα πολύ κακό ξεκίνημα, αλλά συνέχισε δυνατά και με δύο τρίτες θέσεις βρέθηκε
στους 459 βαθμούς φλερτάροντας την τριάδα. Ιδιαίτερα ανεβασμένος φέτος και ο
Γρεβενώτης Δάνης Καραμιχαηλίδης που έχει 415 βαθμούς αποδεικνύοντας ότι στα 19 του
μπορεί να παλέψει με αξιώσεις στην Elite... Την πρώτη εξάδα συμπληρώνει ο σταθερός,
αποτελεσματικός και super ιπτάμενος Άρης Χατζηγεωργίου (Gravity Freaks/Yourbike) με
343 βαθμούς. Ο αναβάτης από την Αθήνα ξεκίνησε διστακτικά καθώς προέρχονταν από
τραυματισμό, πλέον όμως δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο! Από κοντά ο
Μάριος Πολλάλης (320 β.) που για φέτος εκτός από γρήγορος είναι και σταθερός... Στην
όγδοη θέση ο πύραυλος Μάρκος Μπουρνιάς (305 β.) που άλλαξε ποδήλατο, έχασε τον
αγώνα στην Κύμη λόγω τραυματισμού, παραμένει όμως ένας από τους διεκδικητές της
πρώτης τριάδας. Πολύ καλή η παρουσία του σωστά προπονημένου Χρήστου Δερβένη (300
β.) που είχε μια καταστροφική πτώση στα Γιάννενα, ωστόσο είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος
μετά την τρίτη θέση που κατέκτησε σε αγώνα Enduro mtb.
Στην δέκατη θέση της γενικής και πρώτος Junior ο πωρωμένος Δημήτρης Μπαξεβάνος από
τη Νάουσα! Ο Μπαξ καβάλα στο εντυπωσιακό Devinci Wilson Carbon, ξεκίνησε την χρονιά
αρκετά σφιγμένος καθώς προέρχονταν από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στα νεφρά,
ωστόσο σε κάθε αγώνα εμφανίζεται και καλύτερος και μετά την φοβερή απόδοση του στον
αγώνα στο Στόμιο τέθηκε επικεφαλής φτάνοντας τους 276 βαθμούς. Οριακά πίσω του ο
ταλαντούχος Νίκος Τσαρούχης (272 β.) από το Volocity Bikes Team από Αγρίνιο που έχει
βαλθεί να μας τρελάνει με την φοβερή ομάδα του στην κατηγορία Junior... Τέταρτος με 191
βαθμούς ο περσινός τιτλούχος Πέτρος Ατσαλής, που έχασε τον πρώτο αγώνα λόγω
τραυματισμού κι ακόμη δεν έχει δείξει τα... δόντια του! Δύο ακόμη αναβάτες του Velocity
Bikes team, ο Τηλέμαχος Τσαρούχης και ο Σίμος Τσιμόπουλος (αμφότεροι έχασαν τον
αγώνα στα Γιάννενα, λόγω εξετάσεων και λόγω τραυματισμού) συμπληρώνουν την πρώτη
εξάδα.
Μακελειό γίνεται στην κατηγορία Master με πολλές συμμετοχές και πολύ δυνατούς
αναβάτες. Πρωτοπόρος ο γρήγορος και super smooth Noel Camateras, με 263 βαθμούς (13ος
γενικής) παρά την πτώση του στον αγώνα στο Στόμιο... Δεύτερος ο δυναμικός Σπύρος
Σαρτζετάκης (14ος γενικής) που φέτος δείχνει πιο ώριμος για την διεκδίκηση του τίτλου
(249 β.). Στην τρίτη θέση ο περσινός τιτλούχος Βαγγέλης Χριστοφοράκης που προτιμά να
μην ρισκάρει, ωστόσο είναι ένας από τους μόνιμους διεκδικητές του βάθρου. Από κοντά ο
επίσης σταθερός Μανόλης Τριάνταρης, ο έμπειρος Ερνέστος Σακελαράκης και ο αναβάτης
θρύλος, Τίμος Τσιντσικλόγλου!
Στην κατηγορία Veteran η παρουσία του Θεσσαλονικιού Αντώνη Αλιφακιώτη στους δύο
τελευταίους αγώνες και οι αρκετές συμμετοχές έχουν δώσει νέο ενδιαφέρον! Ο περσινός
τιτλούχος Φώτης Σκαρής (123 β.), παρά τις ατυχίες του σε Γιάννενα και Στόμιο παραμένει
επικεφαλής με τον Αλιφακιώτη (66 β.) όμως έτοιμος να παλέψει για τον τίτλο. Ισόβαθμοι
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στην τρίτη θέση -δίνουν τη δική τους μάχη- ο Νικηφόρος Κουρής και ο Αργύρης
Κωστόγιαννης.
Ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι στην κατηγορία γυναικών έχουν αγωνιστεί φέτος πέντε
κοπέλες! Η Ειρήνη Μαυράκη δείχνει το δρόμο και συνεχίζει ακάθεκτη για έναν ακόμη τίτλο...
Όπως καταλαβαίνετε ο συναγωνισμός χτυπάει κόκκινα στο Πανελλήνιο Κύπελλο DH και
αναμένεται να γίνει χαμός στο φοβερό Big Bear στη Δίρφη! Στο άριστα προετοιμασμένο
μονοπάτι που ελίσσεται μέσα στα έλατα και τα πλατάνια, γεμάτο ξύλινες κατασκευές και
μπερμς, αλλά και με διάρκεια πάνω από τέσσερα λεπτά, θα γίνει μεκελειό! Ποιος θα
επικρατήσει? Μην χάσεις αυτό τον φοβερό αγώνα και την δυνατότητα να
πρωταγωνιστήσεις στο Πανελλήνιο Κύπελλο DH...
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην τελική κατάταξη του Πανελλήνιου Κυπέλλου DH Open 2014 θα
προσμετρήσουν τα έξι καλύτερα αποτελέσματα κάθε αναβάτη (από τους οκτώ αγώνες).
Οπότε όσοι έχασαν κάποιο αγώνα ή είχαν ατυχίες δεν έχουν μείνει εκτός μάχης... Όλα είναι
ανοικτά για μια ακόμη χρονιά!
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