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Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του πέτυχε ο αναβάτης από την Πάτρα στην
αγαπημένη του πίστα downhill.
Ο τέταρτος αγώνας του Πανελλήνιου Κυπέλλου Downhill στα Καλάβρυτα ήταν πραγματικά
συναρπαστικός! Η πίστα των 2,7 χιλιομέτρων ήταν άριστα προετοιμασμένη από τον Γιάννη
Μαρίνο, ενώ οι βροχές των προηγούμενων ημερών είχαν δημιουργήσει ιδανικό τερέν. Έτσι οι
85 τυχεροί αναβάτες που έδωσαν το παρών απόλαυσαν ride έχοντας μεγάλες δυνατότητες
στην επιλογή γραμμών και απολαυστική πρόσφυση. Υψηλό ήταν το επίπεδο συναγωνισμού,
ενώ για μια ακόμη φορά έλαμψαν οι αναβάτες της κατηγορίας Junior
Στον προκριματικό ταχύτερος όλων ήταν ο Junior Μάριος Ανδρέου, με τον Ελισσαίο Γούβη
από την κατηγορία Elite να τον ακολουθεί. Εντυπωσιακός και πάλι ο Θανάσης Παναγίτσας
με τον τρίτο χρόνο γενικής και δεύτερο στην κατηγορία Junior. Με τεχνικά προβλήματα ο
Γιάννης Ιωάννου προκρίθηκε τέταρτος γενικής οριακά μπροστά από τον Πρωταθλητή
Κύπρου Ανδρέα Θεοδώρου που αγωνίστηκε για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους.
Ταχύτερος Master και πάλι ο Άρης Χατζηγεωργίου, ταχύτερος Veteran ο Φώτης Σκαρής,
ενώ στις κοπέλες η Βρετανίδα αναβάτης της Scott -επίσημη προσκεκλημένη της εταιρίας
Μανιατόπουλος- ήταν η πιο γρήγορη.
Κατηγορία Elite
Μετά από τέσσερα χρόνια ξαναχτυπά. Ο λόγος για τον Ελισσαίο Γούβη που πήρε την
δεύτερη νίκη του στην πίστα των Καλαβρύτων οδηγώντας με το γνωστό επιθετικό του στυλ.
Ειδικά στο ζόρικο τμήμα της πίστας, το λεγόμενο "Vietnam", ο Ελισσαίος μπήκε με τα όλα
κόβοντας την ανάσα των θεατών που βρέθηκαν εκεί. Μάλιστα συνεχίζοντας αλάνθαστος το
ξέφρενο run του κατάφερε να πετύχει τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας και να πάρει μια
μεγάλη νίκη.
Την έκπληξη έκανε ο Κύπριος Ανδρέας Θεοδώρου που αν και δεν είναι συνηθισμένος σε
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τέτοιες αγωνιστικές συνθήκες, κατάφερε να πρωταγωνιστήσει πετυχαίνοντας τον δεύτερο
ταχύτερο χρόνο. Αντιμετωπίζοντας τεχνικά προβλήματα, αλλά και μετά από μια άσχημη
πτώση το Σάββατο, ο Γιάννης Ιωάννου περιορίστηκε στην τρίτη θέση, παραμένοντας όμως
στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρέθηκαν τα δύο φιλαράκια –
ο Λάμπρος Φακιόλας και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος- τους οποίους χώρισαν μόλις 11
χιλιοστά του δευτερολέπτου!

Κατηγορία Junior
Μπορεί στον προκριματικό να μην έβγαλε καθαρή κατάβαση ο ταλαντούχος Αλέξανδρος
Τοπκάρογλου, το έκανε όμως στον τελικό. Τερμάτισε μάλιστα πεταλάρωντας άγρια και
κατάφερε να πάρει την πρώτη νίκη της καριέρας του όντας δεύτερος γενικής! Από κοντά
και ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Θανάσης Παναγίτσας, που τερμάτισε μόλις μισό
δευτερόλεπτο πίσω του. Απόλυτα σταθερός και αποτελεσματικός ο Μάριος Ανδρέου
επανέλαβε μια super γρήγορη κατάβαση και πήρε τ
ην τρίτη θέση μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Παναγίτσα, μιλάμε για φοβερή μάχη
μεταξύ των τριών. Τέταρτος ήταν ένας ακόμη θεαματικός αναβάτης από την μικρή
κατηγορία, ο Σάκης Χριστοδούλου χωρίς όμως να μπορέσεις να απειλήσει τους τρεις
πρώτους. Την έκπληξη έκανε ο Μάριος-Μιχαήλ Νικολόπουλος που πέτυχε το καλύτερο
αποτέλεσμα της καριέρας του τερματίζοντας πέμπτος μπροστά από τον Νίκο Λιονή. Να
σημειώσουμε ότι και πάλι η κατηγορία Junior είχε τις περισσότερες συμμετοχές με 30
αναβάτες
Κατηγορία Master
Μια ακόμη νίκη για τον Άρη Χατζηγεωργίου στην κατηγορία των τριαντάρηδων που αυτή τη
φορά συνδυάστηκε με την ένατη θέση της γενικής. Ωστόσο ήταν ο Άλεξ Ύμερη αυτός που
έκλεψε την παράσταση καθώς έκανε προπόνηση το Σάββατο πρωί, στην συνέχεια
επέστρεψε στην Αθήνα για τα βαφτίσια του νεότευκτου γιου του και την Κυριακή το πρωί
επέστρεψε στα Καλάβρυτα όπου κατάφερε να κάνει μια δυνατή εμφάνιση στον τελικό που
του χάρισε την δεύτερη θέση! Το βάθρο συμπλήρωσε ο Πάρης Αγορόπουλος με τον Γιάννη
Κορφιάτη τέταρτο διανύοντας τα τελευταία μέτρα με σκασμένο λάστιχο. Δυνατή
επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον Τίμο Τσιντσικλόγλου με είσοδο στην πεντάδα.
Κατηγορία Veteran
Επτά αναβάτες έδωσαν το παρών στην κατηγορία των σαραντάρηδων με τον Φώτη Σκαρή
να παίρνει μια ακόμη καθαρή νίκη. Δεύτερος ήταν και πάλι ο Κώστας Πισσάνος με τον
Χρόνη Λουλάκη να συμπληρώνει το βάθρο. Τέταρτος έμεινε ο Στέργιος Θεοδοσιάδης μετά
από μια άγρια πτώση στο πρώτο road gap. Άτυχος ο θρύλος του ΒΜΧ Γιώργος Φελέκης ο
οποίος τραυματίστηκε στο πόδι το Σάββατο και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί την Κυριακή.
Κατηγορία γυναικών
Στον πρώτο της αγώνα στην Ελλάδα η Βρετανίδα Monet Adams κατάφερε να πάρει εύκολα
τη πρώτη θέση καθώς η Νίκη Τσάλου αγωνίστηκε τραυματισμένη και δεν απέφυγε τα λάθη
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μένοντας δεύτερη. Το βάθρο συμπλήρωσε η νεαρή Μαριάννα Χοροζίδη που επέστρεψε
δυναμικά στην αγωνιστική δράση.

Επόμενος αγώνας του Πανελλήνιου Κυπέλλου DH στις 21-22/10 στο Forest Gam Trail
στο Ωραιόκαστρο.
Κείμενο: Φώτης Σκαρής
Πηγή άρθρου: redbull.com/gr/mtb
Φωτό άρθρου: Thodoris Ermilios
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