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Enduro Greek Series
3ος αγώνας, Οίτη, 1/7
Τσαλαφούτας power!
Οδηγώντας εντός έδρας ο Γρηγόρης Τσαλαφούτας με μια φοβερή εμφάνιση πήρε
τη νίκη σταματώντας το σερί του Ελισσαίου Γούβη.
Για πρώτη φορά διοργανώθηκε αγώνας enduro στα μαγευτικά δάση της Οίτης, το Dark
Forest Enduro, και οι 130 αναβάτες που έδωσαν το παρών έμειναν ενθουσιασμένοι από τα
μονοπάτια στα ελατοδάση, αλλά και ιδιαίτερα εξαντλημένοι από το πολύ πετάλι... Οι
βροχοπτώσεις της εβδομάδας είχαν εξασφαλίσει ιδανικό τερέν με αυτό το σκούρο χώμα να
θέλεις να το φας! Δεν ήταν τόσο ρόδινα τα πράγματα για όλους όμως καθώς τόσο στις
απλές διαδρομές όσο και στην δεύτερη και τρίτη ειδική οι αναβάτες έπρεπε να πεταλάρουν
σκληρά.
Ο όμορφος κύκλος των 25km του αγώνα, είχε 950m υψομετρικής ανάβασης και περιλάμβανε
τέσσερις ειδικές εκ των οποίων η πρώτη ήταν ζόρικη και επικίνδυνη με κομμάτια με
μεγάλες κλίσεις, η δεύτερη ήταν τεράστια (πάνω από οκτώ λεπτά για τον πιο γρήγορο),
αλλά είχε και υψηλές απαιτήσεις σε πετάλι. Η τρίτη απαιτούσε κι αυτή δυνατό
πεταλάρισμα, αλλά ήταν ίσως η πιο όμορφη και απολαυστική ειδική του αγώνα. Όμορφη και
διασκεδαστική ήταν και η τέταρτη ειδική που ήταν και η μόνη που διέθετε φτιαγμένα
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άλματα και μπερμς, δυστυχώ όμως για λόγους ασφαλείας αφαιρέθηκαν τα άλματα που
βρίσκονταν στο τελείωμα του μονοπατιού...
Εξαιρετικό ήταν το κέντρο του αγώνα στο ορειβατικό καταφύγιο της Οίτης όπου
διανυκτέρευσαν και αρκετοί αναβάτες... Αν ήταν και λίγο πιο ψαγμένες οι ειδικές...
Στην κατηγορία Elite ο τοπικός Γρηγόρης Τσαλαφούτας κατάφερε να πάρει μια μεγάλη
νίκη. Παρότι στην πρώτη ειδική μπήκε συγκρατημένος για να αποφύγει την πτώση
κατάφερε να πάρει 13''διαφορά από τον Ελισσαίο Γούβη, την οποία διατήρησε μέχρι το
τέλος του αγώνα. Έτσι ο Τσαλαφούτας πήρε μια μεγάλη νίκη παρόλο που είχε πτώσεις
στην δεύτερη και στην τέταρτη ειδική. Από την άλλη ο τρελαμένος Ελισσαίος Γούβης
αιφνιδιάστηκε στην πρώτη ειδική, ανέβασε τον ρυθμό του αλλά δεν μπόρεσε να μαζέψει την
διαφορά και περιορίστηκε στην δεύτερη θέση. Να σημειώσουμε πάντως ότι ο Ελισσαίος
ολοκλήρωσε τον αγώνα σε λιγότερο από μιάμιση ώρα καθώς τον πήγε όλο σερί και τέρμα
πετάλι! Μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Ξένος Μπούμπαρης από την Χίο καταφέρνοντας να
πάρει την τρίτη θέση στην κατηγορία και στη γενική σε τέσσερις ειδικές που έδειξαν να του
ταιριάζουν. Τέταρτος τερμάτισε ο Δάνης Καραμιχαηλίδης, ενώ οριακή ήταν η μάχη για την
πέμπτη θέση μεταξύ του Βαγγέλη Καββάδα και του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου με τον
πρώτο να μπαίνει στη πεντάδα μετά τον φοβερό χρόνο του στην τελευταία ειδική.
Στην κατηγορία Masters πήραν εκκίνηση 23 αναβάτες με τον Ερνέστο Σακελαράκη να
παίρνει τη νίκη στον πρώτο αγώνα EGS όπου συμμετείχε. Ο έμπειρος Erne οδήγησε δυνατά
στις δύο πρώτες ειδικές και παρά το λάθος του στην τρίτη κατάφερε να ανέβει στο πρώτο
σκαλί του βάθρου. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Δημήτρης Πάτσαλος που αν και έχασε
χρόνο στις πεταλάτες ειδικές κατάφερε να πάρει την δεύτερη θέση. Το βάθρο συμπλήρωσε
ο Δημήτρης Κρικέλης αν και έκανε λάθη.
Στην κατηγορία Junior ο Σωκράτης Ζώτος πήρε μια φοβερή νίκη καβάλα στο δύσμοιρο
hardtail του, τερματίζοντας παράλληλα στην 22η θέση της γενικής. Στην δεύτερη θέση
βρέθηκε ο ανερχόμενος Βασίλης Τριανταφύλλου από την Λέσβο και την πρώτη τριάδα
συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Βασίλης. Για λιγότερα από 4'' βρέθηκε εκτός βάθρου ο Κλεομένη
Κουφαλιώτης.
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τις κοπέλες με την Βάσω Λαζοπούλου να παίρνει
την νίκη με όπλο της την φοβερή της επίδοση στην μεγάλη ειδική η οποία είχε πολύυυυυυ
πετάλι. Δεύτερη ήταν η Νιόβη Στασινού και τρίτη η Ευτυχία Μουζάκη. Για πρώτη φορά
αγωνίστηκαν αναβάτες στην κατηγορία e-bikes με τον Σπύρο Πρέκα να παίρνει τη νίκη.
Δυνατές μάχες έγιναν και στην κατηγορία Hardtail με νικητή τον Γιώργο Κοντό στην 34η
θέση της γενικής. Άτυχος ο πωρωμένος hardtailάς Θέμης Βλυσίδης που έπεσε και έσπασε
την κλείδα του στην δεύτερη ειδική (περαστικά!).
Αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
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