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Πανελλήνιο Κύπελλο Downhill 2018
Rock & Roll Trail, Μουζάκι, 20/5
Οδηγική νιρβάνα
Η οδήγηση DH αυτό το αγωνιστικό διήμερο ήταν απόλαυση. Το Rock & Roll Trail
δοκίμασε αναβάτες και ποδήλατα και εξασφάλισε πλατιά χαμόγελα σε όλους, με
τους riders της κατηγορίας Junior να κάνουν την διαφορά!
Βρίσκεσαι στην εκκίνηση και απολαμβάνεις την μαγευτική θέα. Με το που αφήσεις πίσω σου
την ξύλινη ράμπα ξέρεις ότι πρέπει να μείνεις απόλυτα συγκεντρωμένος και να οδηγήσεις
καλά. Το Rock & Roll Trail δεν θα σε αφήσει να πάρεις ανάσα! Απίστευτο flow,
καλοφτιαγμένα άλματα, ζόρικα rock gardens, ρίζες, υψηλές ταχύτητες και γενικά ότι μπορεί
να περιμένει κανείς από μια πίστα DH είναι εκεί. Οδηγείς, απολαμβάνεις και περνάς καλά...
Υπήρχαν λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις για έναν super δυνατό αγώνα εκτός ίσως από τις
συμμετοχές που δεν ξεπέρασαν τις 61. Βλέπετε η περίοδος των Πανελλήνιων εξετάσεων
κράτησε μακρυά από την αγωνιστική δράση πολλούς Junior που αυτή τη φορά δεν
ξεπέρασαν τους 20. Μεγάλοι απόντες ο Κώστας Ανδριώτης που αγωνίζεται στο εξωτερικό
και ο Γιάννης Ιωάννου που είναι τραυματίας (πολλά περαστικά), αλλά και μεγάλοι
πρωταγωνιστές δύο Junior που έλαμψαν με τις επιδόσεις τους.
Στον προκριματικό ήταν ο Θανάσης Παναγίτσας (3:20.617) από την κατηγορία Junior ο
απόλυτος κυρίαρχος και οδηγώντας αέρινα, θεαματικά και με αυτοπεποίθηση προκρίθηκε
πρώτος γενικής. Στην δεύτερη θέση -και πρώτος Elite- βρέθηκε ο Γρήγορης Τσαλαφούτας
(3:22.808) που επέστρεψε ιδιαίτερα κεφάτος μετά την πολύμηνη απουσία του λόγω
τραυματισμού. Τρίτος προκρίθηκε ο 15χρονος Αλέξανδρος Τοπκάρογλου (3:27.743) παρά
την πτώση του στο κάτω τμήμα της πίστας! Την είχε καταβρεί ο Ελισσαίος Γούβης
(3:30.556) με την ζόρικη πίστα και προκρίθηκε δεύτερος στην κατηγορία Elite όντας
τέταρτος γενικής, ωστόσο την έκπληξη στην Elite έκανε ο Άγγελος Κανελλόπουλος
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(3:39.575) που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από την ηλεκτροκίνητη παρουσία
του. Για μια ακόμη φορά ταχύτερος Master ήταν ο Άρης Χατζηγεωργίου (3:39.477) που πήρε
τους βαθμούς της πέμπτης θέσης στη γενική. Πρώτος Veteran προκρίθηκε ο Φώτης Σκαρής
(4:13.789) που κατάφερε να μπει στην πρώτη 17άδα. Μόνη γυναίκα η Μαριάννα Χοροζίδη
που απόλαυσε οδήγηση χωρίς πίεση...
Χωρίς καθυστερήσεις ήρθε η ώρα του μεγάλου τελικού, δυστυχώς όμως η άναρχη εκκίνηση
δημιούργησε προβλήματα σε κάποιους από τους 49 αναβάτες που ήταν ετοιμοπόλεμοι. Για
καλή τους τύχη πάντως η βροχόπτωση ήρθε σε λιγότερο από μια ώρα μετά το τέλος του
αγώνα. Και για να πούμε την αλήθεια δεν θέλουμε να ξέρουμε πόσο δύσκολο θα γίνονταν το
Rock & Roll Trail βρεγμένο...
Στην κατηγορία Elite o Γρηγόρης Τσαλαφούτας (3:22.278) -αν και αγωνίζονταν με δανεικό
ποδήλατο- έκανε μια φοβερή εμφάνιση και οδηγώντας με το γνωστό ανάλαφρο στυλ του
πήρε μια μεγάλη νίκη όντας τρίτος γενικής. Με δυναμικό στυλ ο Ελισσαίος Γούβης
(3:30.393) τερμάτισε δεύτερος, ωστόσο ήταν ο Άγγελος Καννελόπουλος (3:36.352) αυτός
που έκλεψε την παράσταση καθώς κατάφερε να ανέβει -για πρώτη φορά στην καριέρα τουστο βάθρο της Elite (3ος). Ωστόσο ο χαμογελαστός αναβάτης από την Αθήνα μπορούσε να
βρίσκεται ακόμη ψηλότερα καθώς πρόλαβε έναν αργό αναβάτη στο τέλος της πίστας που
τον πήγε "καρότσι" μέχρι τον τερματισμό -ούτε το τελευταίο άλμα δεν πήδηξε! Στην
τέταρτη θέση τερμάτισε ο Γιάννης Κορφιάτης μπροστά από τον Λάμπρο Φακιόλα και τον
Βασίλη Διαμαντόπουλο χωρίς όμως να μπορέσουν να κινηθούν στον ρυθμό των πρώτων.
Στην κατηγορία Junior συνεχίστηκε η αναμέτρηση μεταξύ του Θανάση Παναγίτσα και του
Αλέξανδρου Τοπκάρογλου. Αυτή τη φορά νικητής ήταν ο Παναγίτσας (3:16.165) ο οποίος
οδηγώντας εκπληκτικά κατάφερε εκτός από την Junior να κυριαρχήσει και στη γενική! Έτσι
ο αναβάτης από την Λαμία έφυγε με 250 βαθμούς από το Μουζάκι επιβεβαιώνοντας την
μεγάλη φόρμα του. Επηρεασμένος από την πτώση του στον προκριματικό ο Τοπκάρογλου
(3:18.724) οδήγησε πιο νευρικά και τελικά έμεινες δεύτερος τόσο στην κατηγορία όσο και
στη γενική. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Νίκος Θανασούρας (3:37.666) ο οποίος μπορεί να πάρει
άνετα τον τίτλο του πιο θεαματικού αναβάτη της κατηγορίας. Από την άλλη ήταν ο Γιώργος
Δάρας (3:49.162) αυτός που εντυπωσίασε με την απόδοση του (4ος Jr και 11ος γενικής)
παρότι σχετικά απροπόνητος. Ο Νάσος Παντελίδης και ο αμάσητος Χριστόφορος Φλώκας
(αγωνίστηκε με πόνους στους δύο τραυματισμένους καρπούς του) συμπλήρωσαν την πρώτη
εξάδα αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον...
Μόλις 10 αναβάτες έδωσαν το παρών στην κατηγορία Master με τον Άρη Χατζηγεωργίου
(3:35.824) να παίρνει μια ακόμη καθαρή νίκη και την πέμπτη θέση στη γενική. Δεύτερος ήταν
ο σκληροτράχηλος Άλεξ Ύμερη (3:41.068) παρότι αγωνίζεται με ποδήλατο οκταετίας, ενώ
για πρώτη φορά στην πρώτη τριάδα μπήκε ο Γιάννης Χερουβείμ (4:04.930) μετά από μια
εξαιρετική κατάβαση. Ακολούθησαν οι δύο έμπειροι αναβάτες από τον Βόλο, ο Μανόλης
Τριαντάρης και ο Γιάννης Γιαννουσάς και την εξάδα συμπλήρωσε ο Γιάννης Καλογεράκης
παρά την άγρια πτώση του την Παρασκευή.
Στην Κατηγορία Veteran ο Φώτης Σκαρής (4:05.970) πήρε μια ακόμη νίκη, ωστόσο ο
Κώστας Πισσάνος (4:10.163) δείχνει να τον πλησιάζει όλο και περισσότερο. Μια ακόμη καλή
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εμφάνιση από τον Αντώνη Σακαράκη (4:40.002) που του εξασφάλισε την τρίτη θέση στο
βάθρο.
Η μοναδική κοπέλα, η Μαριάννα Χοροζίδη κατάφερε να τερματίσει, ενώ στη νεοσύστατη
κατηγορία S.C. αγωνίστηκαν τέσσερις αναβάτες με τον Γιάννη Τσίμη να παίρνει τη νίκη.

Ο επόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην μαγευτική Καστοριά στις 8 Ιουλίου και
αναμένεται να γίνει χαμός και ειδικά με τους "στερημένους" αναβάτες της κατηγορίας
Junior!
-Συγχαρητήρια αξίζουν στον Λάρι Βαρδάκη ο οποίος έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και
συντηρεί το εκπληκτικό Rock & Roll Trail που παίρνει δίκαια τον τίτλο μιας από τις
κορυφαίες πίστες DH στη χώρα μας.
-Για μια ακόμη φορά υπήρξαν κάποιες ελλείψεις στην διοργάνωση και ειδικά στο uplift που
ούτως ή άλλως γίνεται δύσκολα στην συγκεκριμένη πίστα. Ωστόσο όλοι έδειχναν πιο cool
και απόλαυσαν κάθε μέτρο της υπέροχης πίστας. Η τοπική αυτοδιοίκηση ωστόσο
δεσμεύτηκε ότι στο μέλλον θα φροντίσει για την ανάπτυξη του σπορ στην περιοχή και για
ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη σε αντίστοιχες διοργανώσεις.
-Το βράδυ το Σαββάτου έγινε προβολή της ποδηλατικής ταινίας Gambler σε νυχτερινό
μαγαζί στα Τρίκαλα. Μάλιστα παραλίγο να δώσει το παρών ένας από τους riders που
πρωταγωνιστούν στην ταινία ο φοβερός Phil Atwill... Πάντως ήταν παρούσα η κοπέλα του!
-Πραγματικά κρίμα που αυτό το απολαυστικό διήμερο είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μόλις
61 αγωνιζόμενοι... Δυστυχώς υπήρξαν αρκετές πτώσεις στα δοκιμαστικά που κράτησαν
μακρυά από τον τελικό πάνω από 10 αναβάτες (περαστικά σε όλους).
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 19/6
Κείμενο:

Φώτης Σκαρής - Gravity Freaks

Φωτό άρθρου: Natasa Papajim
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