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Πανελλήνιο Κύπελλο Downhill 2018
3ος αγώνας, 8/7, Καστοριά
Iron Village Trail, Ομίχλη Crew
Η ώρα του "μικρού"
Έλαμψε με τις επιδόσεις και το στυλ του ο 15χρονος Αλέξανδρος Τοπκάρογλου! Ο
αναβάτης από την Αθήνα ήταν νικητής της κατηγορίας Junior και της γενικής! Έτσι
έγινε ο νεαρότερος αναβάτης που έχει κερδίσει την γενική κατάταξη και
συνεχίζει...
Ένα νέο trail, το σούπερ γρήγορο και αλματερό Iron Village Trail στην μαγευτική Καστοριά,
μπήκε στο αγωνιστικό πρόγραμμα και εξασφάλισε πολύ θέαμα και συναρπαστικές μάχες σε
όλες τις κατηγορίες. Οι 59 αναβάτες που συμμετείχαν στον αγώνα ευχαριστήθηκαν
οδήγηση ενώ το μεγάλο υψόμετρο και η Βόρεια τοποθεσία της πίστας κράτησε όσο πιο
μακριά γίνεται την ενοχλητική ζέστη. Έτσι έγινε ένας δυνατός αγώνας με αρκετές απουσίες
βέβαια αλλά και πολλούς comebackers...
Το Iron Village Trail σίγουρα χαρακτηρίζεται από την ροή, τα γκάζια του και τα μεγάλα και
καλοφτιαγμένα άλματα που διαθέτει. Παράλληλα το γρήγορο uplift και το γεγονός ότι η
πίστα δεν είναι πολύ κουραστική επέτρεψε σε όλους τους αναβάτες να ξεσαλώσουν στο
ποδήλατο πραγματοποιώντας αμέτρητες καταβάσεις το αγωνιστικό τριήμερο. Έτσι
ευνοήθηκε το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και έγινε χαμός σε όλες τις κατηγορίες!
Από τον προκριματικό οι αναβάτες της κατηγορίας Junior απέδειξαν πως για μια ακόμη
φορά φέτος -απόντος του Κώστα Ανδριώτη και του τραυματία Γιάννη Ιωάννου- έχουν τον
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πρώτο λόγο. Ταχύτερος όλων αναδείχθηκε ο Θανάσης Παναγίτσας (2:37.478) που οδηγούσε
ιδιαίτερα γρήγορα όσο και θεαματικά, ενώ δεύτερος ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Elite ο
Γρηγόρης Τσαλαφούτας (2:38.202) που δείχνει να ξαναβρίσκει την φόρμα του. Ο
Αλέξανδρος Τοπκάρογλου (2:39.656) προκρίθηκε τρίτος γενικής και δεύτερος Jr. καθώς
έχασε χρόνο όταν πέτυχε πιο αργό αναβάτη μέσα στο μονοπάτι. Να σημειώσουμε εδώ ότι
κακώς η εκκίνηση στον προκριματικό έγινε άναρχα και όχι βάση κανονισμού που θέλει να
ξεκινούν πρώτα τα μεγάλα νούμερα. Ένας ακόμη Junior βρέθηκε στην πρώτη τετράδα
γενικής και δεν είναι άλλος από τον Μάριο Ανδρέου (2:44.077) που αν και έχει κάνει
ελάχιστες προπονήσεις φέτος λόγω διαβάσματος διατηρεί έναν πολύ γρήγορο ρυθμό.
Δυνατή παρουσία και από τον Ελισσαίο Γούβη (2:46.105) που ήταν δεύτερος ταχύτερος Elite
και πέμπτος γενικής. Ταχύτερος Master -αν και τραυματίας στον ώμο μετά από πτώση το
Σάββατο- ο Άρης Χατζηγεωργίου, ενώ χαμός έγινε στους Veteran με τον Κώστα Πισσάνο
(3:03.005) να έχει τον πρώτο λόγο. Δυστυχώς καμιά κοπέλα δεν έδωσε το παρών στην
Καστοριά, ενώ υπήρχε μόνο μια συμμετοχή στη νεοσύστατη κατηγορία SC (Single Crown).
Αποτελέσματα προκριματικού
Έτσι, ξεκίνησε ο τελικός και όλα ήταν ανοικτά για τις νίκες σε όλες τις κατηγορίες! Στην κα
τηγορία Elite
, όπου αγωνίστηκαν 18 αναβάτες, o Γρηγόρης Τσαλαφούτας (2:36.395) πήρε καθαρά τη νίκη
και με το γνωστό ανάλαφρο στυλ του σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της γενικής. Δεύτερος
ήταν ο Λάμπρος Φακιόλας (2:43.809) που επέστρεψε και αυτός στις δυνατές εμφανίσεις
μετά από αρκετό καιρό. Ελπίζουμε αυτή η δεύτερη θέση να πυροδοτήσει και πάλι τον
ενθουσιασμό του αναβάτη από την Αμφιλοχία που κράτησε ψηλά τη σημαία του Crew από
την Θεσσαλονίκη... Το βάθρο συμπλήρωσε ο Δάνης Καραμιχαηλίδης (2:46.159) που είχε
πάνω από έναν χρόνο να συμμετάσχει σε αγώνα DH και έδειξε να το απολαμβάνει! Τι να
πούμε τώρα για τον Μητσάρα Οικονόμου (2:46.329) που επέστρεψε κι αυτός στους αγώνες
DH μετά από αρκετό καιρό (ο Οικονόμου έχει κατακτήσει τον τίτλο της elite στο 1ο
Πανελλήνιο Κύπελλο DH το 2013). Ο αναβάτης του πάντα δραστήριου Amanita DH Crew αν
και πατέρας δύο παιδιών οδήγησε γρήγορα, πέρασε καλά και για λιγότερο από δύο δέκατα
έχασε το βάθρο τερματίζοντας τέταρτος. Έξι δέκατα πιο πίσω, στην πέμπτη θέση, βρέθηκε
ο συνεχώς ανερχόμενος Άγγελος Κανελλόπουλος που την είχε καταβρεί με τις αλματάρες!
Απίστευτο και όμως αληθινό: την πρώτη εξάδα στην κατηγορία συμπλήρωσε ο Ελισσαίος
Γούβης παρά την άγρια πτώση του στο rockgarden με πάνω από 40km/h! Ο Ελισσαίος
μάλιστα τραυματίστηκε στο πρόσωπο και τερμάτισε αιμόφυρτος και με εξάρθρωση στη
μύτη!!! Σκληρός.
Στην κατηγορία Junior συμμετείχαν 24 αναβάτες και έγινε πανικός! Οι δύο μεγάλοι
αντίπαλοι -Τοπκάρογλου και Παναγίτσας- τα έδωσαν όλα και σκαρφάλωσαν δίκαια στις δύο
πρώτες θέσεις της γενικής! Μεγάλος νικητής ωστόσο ήταν ο Αλέξανδρος (2:34.240) που
έβγαλε και το ταχύτερο run της ημέρας. Μάλιστα έκοψε την ανάσα όλων, όταν πάτωσε το
ήδη μεγάλο άλμα του τερματισμού! Από κοντά ο Θανάσης Παναγίτσας (2:35.419) που αν και
οδήγησε εντυπωσιακά έμεινε δεύτερος 1,2'' πίσω. Η μάχη για τον τίτλο έχει πάρει φωτιά!
Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μάριος Ανδρέου (2:43.227) αποδεικνύοντας την
σταθερότητα του, ενώ τέταρτος ήταν ο Νάσος Παντελίδης ο οποίος αν και αντιμετώπισε
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πολλές δυσκολίες με την μετάβαση του στην Καστοριά τελικά κατάφερε και να βρεθεί εκεί,
και να περάσει καλά, αλλά και να διακριθεί (4ος) χάνοντας το βάθρο για μόλις επτά δέκατα.
Ο επιμένων νικά... Τρία δέκατα πίσω του ήταν ο Μάριος Νικολόπουλος και άλλα 0,8'' πιο
πίσω ο Νίκος Λιονής που συμπλήρωσε την πρώτη εξάδα. Μιλάμε για τρελό συναγωνισμό
στους Junior!!!
Μόλις εννέα αναβάτες έδωσαν το παρών για την κατηγορία Master και ο Άρης
Χατζηγεωργίου (2:48.022) κατάφερε να διατηρήσει το σερί τον νικών του. Μια ακόμη
δυνατή δεύτερη θέση από τον Δημήτρη Κόνα (2:55.644) για φέτος, αυτή τη φορά μάλιστα
εκτός έδρας και καβάλα στο νέο του ποδήλατο (ναι, είναι μαύρο). Το δεύτερο βάθρο της
καριέρας του πέτυχε ο αγνός χομπίστας και πατέρας Γιάννης Χερουβείμ (3:03.923) το
οποίο χάρηκε ιδιαίτερα, ενώ τέταρτος ήταν ο Γιάννης Καλογεράκης παρά τη δυνατή πτώση
που είχε στον προκριματικό. Άτυχος ο Άλεξ Ύμερη που είχε πτώση (χωρίς τραυματισμό)
στον τελικό και από την άλλη ένα τεράστιο χαμόγελο από τον Ορέστη Παπαδάκη (6ος) που
επέστρεψε μετά από πολλούς τραυματισμούς στην αγωνιστική δράση.
Χαμός έγινε και στην κατηγορία Veteran με επτά αναβάτες να μάχονται δυνατά για τις
τρεις θέσεις του βάθρου. Μεγάλος νικητής ο Στέργιος Θεοδοσιάδης (3:13.294) που οδήγησε
δυνατά, έβγαλε τα περισσότερα ζόρικα άλματα και ανταμείφθηκε με την πρώτη νίκη της
καριέρας του. Δεύτερος ήταν ο Στέφανος Σκλαβενίτης που δείχνει να έχει πωρωθεί για
καλά με το σπορ και τρίτος το φαβορί για τη νίκη, ο Κώστας Πισσάνος, ο οποίος όμως είχε
μια πτώση στο πρώτο τμήμα της πίστας. Από κοντά ο Αντώνης Σακαράκης και ο Αργύρης
Κωστόγιαννης και όταν λέμε κοντά εννοούμε ότι ο δεύτερος με τον πέμπτο είχαν διαφορά
τρία δέκατα!!! Απών ο Φώτης Σκαρής που αναρρώνει από τραυματισμό.
Μόνος κι έρημος στην κατηγορία SC ο Γιάννης Τσιμής.

Έτσι έκλεισε με μεγάλη επιτυχία ο πρώτος κύκλος των αγώνων του Πανελλήνιου Κυπέλλου
DH με τους τίτλους σε όλες τις κατηγορίες να είναι ανοικτοί!
Επόμενος αγώνας στην Κύμη Ευβοίας στις 29-30/9 ο οποίος θα διεξαχθεί σε νέα
πίστα και παράλληλα θα προσμετρά στο Βαλκανικό Κύπελλο DH της UCI. Θα
είμαστε όλοι εκεί!
-Εξαιρετική δουλειά από το Ομίχλη Crew στην πρώτη του προσπάθεια διοργάνωσης αγώνα
DH. Να σημειώσουμε μάλιστα ότι στην πίστα ουσιαστικά εργάστηκαν δύο άτομα: ο Βασίλης
Κουτλεμάνης και ο Μιχάλης Παλάσης. Μπράβο τους.
-Εκτός από τους αναβάτες που συμμετείχαν ενθουσιασμένοι με τον αγώνα έδειξαν όλοι οι
θεατές και η τοπική κοινωνία που αγκάλιασε με ζεστασιά αυτή την προσπάθεια. Έτσι αυτός
ο αγώνας ήταν μόνο η αρχή και περιμένουμε ακόμη καλύτερα πράγματα του χρόνου.
-Λίγοι ήταν οι τραυματισμοί με σοβαρό μόνο έναν και αυτόν μέσα σε chicken run. Περαστικά
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σε όλους.
-Οι αναβάτες της κατηγορίας Junior έχουν ξεφύγει και μάλιστα όχι μόνο σε επίπεδο
ταχύτητας, αλλά και τεχνικής. Είναι σούπερ γρήγοροι, προσφέρουν τρελό θέαμα και
αφήνουν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Περιμένουμε πολλά από αυτούς, καλή
συνέχεια.
Κείμενο: Φώτης Σκαρής
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