GDC19 Rd3 - Eagle Trail Downhill Race - Σκονισμένη Απόλαυση
Συντάχθηκε απο τον/την Timos Tsin.
Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 21:23

Πανελλήνιο Κύπελλο Downhill 2019
3ος αγώνας, Οίτη, Eagle Trail, 22/9
Σκονισμένη απόλαυση!
Παρά την παρατεταμένη ανομβρία και το ξερό έδαφος στην εντυπωσιακή πίστα
Eagle Trail στην Οίτη, πραγματοποιήθηκε ένας πολύ δυνατός αγώνας με μεγάλο
πρωταγωνιστή τον σούπερ γρήγορο Θανάση Παναγίτσα!
Ξεκινάς χαμογελαστός και μετά από μερικά δευτερόλεπτα βρίσκεσαι με γουρλωμένα τα
μάτια! Βλέπετε, η πίστα Eagle Trail είναι απολαυστική, αλλά το πρώτο τμήμα της με την
μεγάλη κλίση και τα βράχια είναι δύσκολο και τεχνικό. Γενικά πρόκειται για μια πίστα που
σε 1,3 χιλιόμετρα έχει τα πάντα. Δύσκολα και τεχνικά τμήματα, απολαυστικά μικρά και
τεράστια άλματα, γρήγορα σημεία και πολύ fun. Εκεί έγινε ο τρίτος φετινός αγώνας DH και
παρά την ανομβρία και το ξερό έδαφος οι 47 αναβάτες που έδωσαν το παρών πέρασαν
υπέροχα. Άρτια ήταν η διοργάνωση και η προετοιμασία της πίστας και πολύ φιλόξενη η
τοπική κοινωνία, ενώ έντονη ήταν η παρουσία θεατών και ειδικά στον τεράστιο road gap
που χαρακτηρίζει την πίστα.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές για μια ακόμη φορά οι νεαροί αναβάτες οι οποίοι επικράτησαν
στην γενική σε τρεις κατηγορίες. Έτσι είδαμε στην κατηγορία Junior και στη γενική να
κερδίζει ο 18χρονος Θανάσης Παναγίτσας, στην κατηγορία Elite ο 19χρονος Μάριος
Ανδρέου και στην Single Crown ο επίσης 18χρονος Πολυχρόνης Μακρής. Παράλληλα οι επτά
από τους πρώτους δέκα στη γενική ήταν κάτω των 22 ετών. Στα θετικά, η παρουσία του
Βρετανού Al Warell, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση εδώ στη χώρα μας
-αγωνίζονταν στο Παγκόσμιο σαν Junior, αλλά απείχε τα τελευταία χρόνια από την
αγωνιστική δράση. Πάντως ο ίδιος δήλωσε ενθουσιασμένος από τον αγώνα, όπως και ο
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φίλος του, Phil Atwill, που ήρθε σαν θεατής.
Από τον προκριματικό ο Θανάσης Παναγίτσας (2:16.582) ξεκαθάρισε ότι αυτός είναι ο
κυρίαρχος πραγματοποιώντας τον καλύτερο χρόνο και μάλιστα κατά εννέα δευτερόλεπτα
ταχύτερο από του δεύτερου γενικής -και junior- Αλέξανδρο Τοπκάρογλου. Στην τρίτη θέση
της γενικής (1ος Elite) βρέθηκε ο ορεξάτος Al Warell, ενώ τέταρτος ήταν ο Μάριος Ανδρέου
παρά την πτώση του στο δύσκολο τμήμα της πίστας με τα σκαλοπάτια. Οριακά πίσω από
τον Ανδρέου βρέθηκε ο έμπειρος Γιάννης Ιωάννου, ο οποίος είχε μια πτώση το πρωί στο
ζέσταμα και δεν ήταν ικανός να πιέσει. Την καλύτερη αγωνιστική του παρουσία είχε ο
Χρήστος Γραμματικόπουλος που προκρίθηκε τρίτος ταχύτερος Junior όντας έκτος γενικής!
Μόλις στην δέκατη θέση γενικής προκρίθηκε ο Άρης Χτζηγεωργίου που ήταν ο ταχύτερος
Master.
Αποτελέσματα προκριματικού
Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός με τους αναβάτες να γνωρίζουν ότι σε αυτή την γρήγορη πίστα
το παραμικρό λάθος θα ήταν μοιραίο. Αυτός που δεν έδειξε να επηρεάζεται διόλου ήταν ο
Θανάσης Παναγίτσας (2:16.397) ο οποίος πραγματοποίησε μια ακόμη εκπληκτική κατάβαση
και πήρε πανάξια μια τεράστια νίκη μέσα στην πίστα της ιδιαίτερης πατρίδας του.
Πραγματικά, ο Παναγίτσας οδήγησε εντυπωσιακά και απέδειξε ότι μόνο τυχαίος δεν ήταν
αυτός ο καταπληκτικός χρόνος που πέτυχε! Από την άλλη ο Αλέξανδρος Τοπκάρογλου
προσπάθησε, κατέβασε το χρόνο του κατά δύο δευτερόλεπτα, αλλά και πάλι έμεινε
δεύτερος στην Junior και στη γενική. Μπορεί να ήταν πολύ χαλαρός στον προκριματικό ο
Νάσος Παντελίδης, αλλά στον τελικό του γύρισε το μάτι και κατάφερε να πάρει μια ακόμη
τρίτη θέση στην κατηγορία Junior μπαίνοντας παράλληλα στην πρώτη εξάδα της γενικής.
Επιστροφή στα δίπλακα ποδήλατα και στις δυνατές εμφανίσεις για τον Γιάννη Τσιμή που
πήρε την τέταρτη θέση όντας μόλις ένα δέκατο ταχύτερος από τον Χρήστο Βερζαμάνη που
εντυπωσίασε με το φοβερό custom paint ποδήλατο του. Την εξάδα στους Junior
συμπλήρωσε ο Βολιώτης Χρήστος Μήλιος που έδειξε ιδιαίτερα μαχητικός, ενώ μεγάλος
άτυχος ήταν ο Χρήστος Γραμματικόπουλος ο οποίος έπεσε και δεν μπόρεσε να
πρωταγωνιστήσει.
Στην κατηγορία Elite γράφτηκε νταουνχιλάδικη ιστορία καθώς ο 19χρονος Μάριος Ανδρέου
(2:29.695) πήρε την παρθενική του νίκη στην κατηγορία, μόλις στον τρίτο αγώνα του σε
αυτή... Παρά την πτώση του στον προκριματικό ο σκληροτράχιλος "Buldozer" έκανε ένα
δυνατό χρόνο και πήρε την πολυπόθητη πρωτιά όντας τρίτος γενικής. Μόλις τρία δέκατα
πίσω του βρέθηκε ο ορεξάτος Al Warell που αγωνίστηκε με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο Cube
χωρίς την μπαταρία. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Γιάννης Ιωάννου ο οποίος δεν
μπόρεσε να βγάλει τον χρόνο που ήθελε, ωστόσο ήταν μόνιμα χαμογελαστός! Την δική τους
μάχη έδωσαν ο Σάκης Χριστοδούλου και ο Άγγελος Κανελλόπουλος με τον πρώτο να
παίρνει την τέταρτη θέση όντας επτά δέκατα ταχύτερος από τον Κανελλόπουλο. Την
εξάδα στην Elite συμπλήρωσε ο ανερχόμενος αναβάτης από την Λιβαδειά, ο Εμιλιάνος
Γκίνης.
Στην κατηγορια Master o Άρης Χτζηγεωργίου (2:46.401) πήρε μια ακόμη νίκη, μπροστά από
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τον πονεμένο -είχε πτώση στις προπονήσεις- Αλεξ Ύμερη. Για πρώτη φορά στο τρίτο σκαλί
του βάθρου βρέθηκε ο Σάββας Ιωάννου και το γιόρτασε δεόντως! Βλέπετε ο Ιωάννου σχεδόν
σε όλους τους αγώνες είχε πτώσεις και δεν μπορούσε να βγάλει το run που θα ήθελε, στο
απολαυστικό Eagle Trail όμως, επιτέλους τα κατάφερε! Μάλιστα μόλις δύο δέκατα πίσω
του ήταν ο πάλιουρας, Τίμος Τσιντσικλόγλου.

Χαμός έγινε στην κατηγορία Veteran -με τον Φώτη Σκαρή εκτός μάχης μετά από πτώση στο
πρωινό ζέσταμα. Ο Κώστας Πισσάνος (3:07.953) άδραξε την ευκαιρία και πήρε μια ακόμη
δυνατή νίκη μπροστά από τον cool Τόνι Σακαράκη και τον Αργύρη Κωστόγιαννη.
Στον αγώνα συμμετείχαν και τρεις αναβάτες στη κατηγορία Single Crown με τον Πολυχρόνη
Μακρή (2:55.297) να παίρνει τη νίκη τερματίζοντας 17ος γενικής, ενώ δεύτερος ήταν ο
13χρονος Γιώργος Αγιομαυρίτης και μάλιστα με ποδήλατο hardtail!

Έτσι παρά τις λίγες συμμετοχές ολοκληρώθηκε ένας εξαιτρετικός αγώνας και σε μια πολύ
όμορφη και τεχνική πίστα κατάβασης. Και του χρόνου!
Επόμενος αγώνας για το Πανελλήνιο Κύπελλο Downhill 2019 στα Καλάβρυτα στις 20
Οκτωβρίου! Θα είμαστε όλοι εκεί.
-Πολύ καλή ήταν η τελετή απονομής στην πλατεία του χωριού Οίτη, παρουσία πολύ κόσμου
και ειδικά από την τοπική κοινωνία που πραγματικά αγγάλιασε τον αγώνα και τους αθλητές.
-Εντυπωσιασμένος από την πίστα δήλωσε και ο Phil Atwill ο οποίος απλά περπάτησε την
διαδρομή καθώς αναρώνει από τον σπασμένο καρπό του. Μάλιστα είπε ότι με μια μικρή
προέκταση μπορεί να γίνει πίστα διεθνών προδιαγραφών. Όπως και να έχει πάντως
ευχαριστούμε τον Phil για την παρουσία του και για το γεγονός ότι έφερε έναν ακόμη φίλο
του από την Βρετανία στους ελληνικούς αγώνες.
-Στα θετικά από τον αγώνα το γεγονός ότι οι περισσότεροι αναβάτες που αγωνίζονται είναι
πλέον κάτω των 25 ετών και μάλιστα με πολύ όρεξη και δυνατές επιδόσεις. Κρατάμε γερά
γιατί το μέλλον του ελληνικού downhill αναμένεται λαμπρό.
-Για μια ακόμη φορά μεγάλοι απώντες ήταν αναβάτες από την Βόρεια Ελλάδα. Πραγματικά
κρίμα.
Κείμενο: Φώτης Σκαρής
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Άρθρο: Τίμος Τσιν.
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