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Συντάχθηκε απο τον/την Timos Tsin.
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Πανελληνιο Κύπελλο Downhill 2018
5ος αγώνας Καλάβρυτα, 11/11
Kalavryta DH Trail
Ένας μαγικός τελικός!
Η πίστα ήταν στα καλύτερα της, ο καιρός ιδανικός και το επίπεδο συναγωνισμού
στα ύψη! Πράγματικά, έγινε ένας μαγικός τελικός στο Kalavryta DH Trail με τον
Παγκόσμιο Phil Atwill να κλέβει την παράσταση!
Ουδείς θα μπορούσε να περιμένει πιο συναρπαστικό τελικό για το Πανελλήνιο Κύπελλο
Downhill του 2018. Βασικό συστατικό της επιτυχίας η φοβερή πίστα των 2,7km η οποία ήταν
στα καλύτερα της. Ο Γιάννης Μαρίνος έκανε την υπέρβαση και είχε προετοιμάσει τέλεια
την πίστα με αποτέλεσμα να είναι super γρήγορη, ασφαλής, απαιτητική και πάνω απ' όλα
να προσφέρει τεράστια επιλογή γραμμών για τους 79 αναβάτες που έδωσαν το παρών στα
υπέροχα Καλάβρυτα. Το γεγονός μάλιστα ότι ένας τόσο υψηλού επιπέδου αναβάτης από το
Παγκόσμιο, όπως ο Βρετανός Phil Atwill μας τίμησε με την παρουσία του, έθεσε ακόμη
υψηλότερα στάνταρ σε κάθε αγωνιζόμενο.
Εξαιτίας της αλλαγής της ώρας οι διοργανωτές υποχρεώθηκαν να ξεκινήσουν πιο νωρίς την
διαδικασία του αγώνα κάτι που δυστυχώς δεν συμμερίστηκαν όλοι οι αγωνιζόμενοι. Όπως
και να έχει οι αναβάτες ρίχτηκαν από νωρίς στην μάχη και τα χρονόμετρα άρχισαν να
κελαηδούν! Δυστυχώς μια πτώση στην τελευταία κατάβαση προπόνησης είχε σαν
αποτέλεσμα να τεθεί εκτός μάχης ο Θανάσης Παναγίτσας και να κλείσει άδοξα η φοβερή
μάχη για τον τίτλο στην Junior και στη Γενική με τον Αλέξανδρο Τοκάρογλου.
Ταχύτερος όλων στον προκριματικό αναδείχθηκε ο Κώστας Ανδριώτης (4:17.564),
αφήνοντας δεύτερο τον Phil Atwill μόλις έξι δέκατα πίσω του. Να σημειώσουμε ότι
αμφότεροι αγωνίστηκαν με ποδήλατα τύπου All Mountain και όλα έδειχναν ότι στον μεγάλο
τελικό θα είχαμε μια μάχη που όμοια της δεν θα είχαμε ξαναδεί... Τρίτος γενικής και
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πρώτος Junior προκρίθηκε ο Αλέξανδρος Τοπκάρογλου (4:22.049) και δεύτερος Junior (4ος
γενικής) ο ανεβασμένος Μάριος Ανδρέου (4:26.455). Πέμπτος γενικής και τρίτος Elite
προκρίθηκε ο Ελισσαίος Γούβης (4:38.357) και την εξάδα συμπλήρωσε ένας ακόμη Junior, ο
Νάσος Παντελίδης (4:48.581) που ολοκλήρωσε μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά φέτος.
Ταχύτερος Master ήταν ο Άλεξ Ύμερη (4:57.816) και πιο γρήγορος Veteran ο Κώστας
Πισσάνος (5:18.940).
Χωρίς καθυστερήσεις ξεκίνησε ο τελικός με δεκάδες θεατές να έχουν διασκορπιστεί στην
πίστα προκειμένου να θαυμάσουν τις προσπάθειες των αθλητών και να συγκρίνουν το
ελληνικό οδηγικό επίπεδο με αυτό του μαγικού Phil Atwill. Και μπορεί η μεγάλη μάχη στην
Junior μεταξύ Τοπκάρογλου και Παναγίτσα να μην έγινε ποτέ, λόγω του τραυματισμού του
δεύτερου, ωστόσο δεν έγινε ούτε η μάχη μεταξύ Atwill και Ανδριώτη καθώς ο δεύτερος δεν
πήρε εκκίνηση (πήγε στο χώρο της εκκίνησης καθυστερημένος κι ενώ είχαν φύγει κριτές και
χρονομέτρες...). Πραγματικά κρίμα, γιατί ήταν μια τεράστια ευκαιρία...

Τη νίκη στην κατηγορία Elite πήρε άνετα ο Atwill με τον φοβερό χρόνο 4:08.736 και
μάλιστα καβάλα σε ένα ποδήλατο με διαδρομές αναρτήσεων μόλις 140mm! Στο δεύτερο
σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Γρηγόρης Τσαλαφούτας (4:26.000) που αγωνίστηκε με 26άρι
ποδήλατο και παρά τις τρεις (!) πτώσεις του κατά την διάρκεια του προκριματικού. Τρίτος
ήταν ο Ελισσαίος Γούβης (4:29.092) που βελτίωσε θεαματικά τον χρόνο του. Επιστροφή
στην αγωνιστική δράση και πρώτη εμφάνιση στην Elite για τον Τηλέμαχο Τσαρούχη
(4:35.602) ο οποίος απέδειξε ότι δεν έχει χάσει ούτε την ταχύτητα του, αλλά και ούτε την
στυλάρα του και τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Οι βροντηγμένοι από τις προπονήσεις του
Σάββάτου, Θανάσης Χριστοδούλου (5:01.112) και Άγγελος Κανελλόπουλος (5:06.667)
συμπλήρωσαν την πρώτη εξάδα.
Στην κατηγορία Junior ο Μάριος "Bulldozer" Ανδρέου (4:23.328) έκλεισε την χρονιά όπως
την ξεκίνησε: με νίκη, και παράλληλα αποχαιρέτησε την κατηγορία. Με τον καλύτερο τρόπο
γιόρτασε τα 15α γεννέθλια του ο Αλέξανδρος Τοπκάρογλου (4:27.774) ο οποίος αν και είχε
μια άγρια πτώση στην προσπάθεια του να κάνει την υπέρβαση, κατάφερε να τερματίσει
δεύτερος Junior και 4ος γενικής με αποτέλεσμα να κατακτήσει τον τίτλο στην Junior και
από τη νέα χρονιά να φορά το number plate με τον άσσο της γενικής! Μια τεράστια
επιτυχία που δεν έχει καταφέρει κανείς σε αυτή την ηληκία στην Ελλάδα... Το βάθρο στους
φοβερούς πιτσιρικάδες συμπλήρωσε ο Μάριος Νικολόπουλος (4:40.557) που και αυτός
έκανε εντυπωσιακά άλματα προόδου αυτή τη χρονιά. Με μια τέταρτη θέση αποχαιρέτησε
την μικρή κατηγορία με τους μεγάλους οδηγούς, ο Νίκος Θανασούρας (4:43.885), και με μία
πέμπτη -ο πονεμένος από πτώση το Σάββατο- Νίκος Λιονής (4:51.506), ενώ την εξάδα
συμπλήρωσε ο Νάσος Παντελίδης (4:56.839).
Αναγεννήθηκε η κατηγορία Master με αρκετούς τριαντάρηδες να επιστρέφουν στην
αγωνιστική δράση. Μια ακόμη καθαρή νίκη -και τον τίτλο- πήρε ο Άρης Χατζηγεωργίου
(4:47.487) που μετά από έναν πολύ κακό προκριματικό βρήκε τρόπο να οδηγήσει γρήγορα.
Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο θεαματικός Βαγγέλης Καββάδας (4:58.246) στην πρώτη του
φετινή αγωνιστική παρουσία, ενώ τρίτος ήταν ο Άλεξ Ύμερη μόλις επτά δέκατα πίσω του!
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Τρεις ακόμη comebackers μποιράστηκαν τις θέσεις τις πρώτης εξάδας: Ο Άγγελος
Αναγνώστου, ο Κώστας "Σταν" Βαρβιτσιώτης και ο αναβάτης θρύλος, Τίμος Τσιντσικλόγλου.
Χαμός έγινε στην κατηγορία Veteran όπου σε αυτό τον αγώνα έμελλε να κριθεί και ο
τίτλος. Μεγάλος νικητής ο Κώστας Πισσάνος (5:09.024) που ξεπέρασε εαυτόν και πήρε και
τον τίτλο. Στην δεύτερη θέση ο φοβερός ΒΜΧάς και Snowboarder, ο μεγάλος Γιώργος
Φελέκης (5:26.683) και τρίτος ο Μπάμπης Τσίρος (5:29,030). Μόλις τέταρτος -επτά δέκατα
πίσω από τον τρίτο- ο Φώτης Σκαρής που αγωνίστηκε άρρωστος και δεν μπόρεσε να
διεκδικήσει τη νίκη.
Αρκετές συμμετοχές είδαμε στην κατηγορία Single Crown με τον Γιάννη Τσίμη να παίρνει
μια ακόμη νίκη και τον τίτλο. Στον συγκεκριμένο αγώνα συμμετείχαν και δύο αναβάτες στην
κατηγορία E-bikes με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο να τερματίζει πρώτος, να και με
διαλυμμένη πίσω ανάρτηση. Για έναν ακόμη αγώνα δεν είδαμε καμία συμμετοχή στην
κατηγορία γυναικών...

Έτσι έκλεισε με απόλυτη επιτυχία το Πανελλήνιο Κύπελλο του 2018 -αν και με έναν αγώνα
λιγότερο- και άπαντες ανανέωσαν το ρανταβού τους για την τελετή απονομής και το
Κύπελλο DH του 2019... Και του χρόνου.
-Η βροχή της Πέμπτης και η υγρασία τις ημέρες του αγώνα είχε σαν αποτέλεσμα να
δυσκολέψει αρκετά η πίστα με τις ρίζες και τις πέτρες να γλιστρούν επικίνδυνα, έτσι
είδαμε πιο αργούς χρόνους σε σχέση με άλλες χρονιές.
-Το υψηλό επίπεδο συναγωνισμού και η ευγενής άμιλλα μεταξύ των αθλητών χαρακτήρισαν
αυτόν τον τελικό. Συγχαρητήρια σε όλους και ειδικά στους αναβάτες της κατηγορίας Junior
που εκτός από υψηλό αγωνιστικό επίπεδο χαρακτηρίζονται και για το ήθος τους.
-Πραγματικά ήταν μια ιστορική μέρα για το ελληνικό downhill με την παρουσία ενός τόσο
υψηλού επιπέδου αθλητή όπως ο Phil Atwill. Ο ίδιος δήλωσε ότι πέρασε υπέροχα, ενώ για
φέτος θα πραγμστοποιήσει την προετοιμασία του για τις πίστες του World Cup στην χώρα
μας όπου θα παραμείνει μέχρι την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Το σίγουρο είναι ότι ο
Phil μας κέρδισε τόσο με τις φοβερές οδηγικές του ικανότητες όσο και με τον χαρακτήρα
του. Του ευχόμαστε ότι καλύτερο για το 2019 και οι Έλληνες downhillάδες θα είναι δίπλα
του. Ευχαριστούμε!
Κείμενο: Φώτης Σκαρής
Βίντεο : Aris Hatzigeorgiou

Photo άρθρου: The Xtreme Photos

3/3

