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Πανελλήνιο Κύπελλο Downhill 2019
5ος αγώνας, Κύμη, 10/11, Tank Trail
Downhill party!
Πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν έναν συναρπαστικό τελικό για το Πανελλήνιο
Κύπελλο Downhill με δυνατό συναγωνισμό και θέαμα. Ουδείς όμως μπορούσε να
προβλέψει ότι σε μια ιδανικά προετοιμασμένη πίστα θα γίνονταν μια πραγματική
γιορτή, με νικητή τον μοναδικό Phil Atwill.
Ο Phil Atwill ίπταται στο εντυπωσιακό drop της δεξαμενής -αφήνοντας άναυδους τους
δεκάδες παρευρισκόμενους- και οδεύει για τη νίκη. Ο αναβάτης της Cube φρόντισε για μια
ακόμη φορά να εντυπωσιάσει, όχι όμως μόνο με την οδήγηση του, αλλά και με το ήθος και
την ποιότητα του χαρακτήρα του... Δίπλα σε αυτόν, μια στρατιά ταλαντούχων πιτσιρικάδων
φρόντισαν να δηλώσουν με τον καλύτερο τρόπο ότι το ελληνικό DH έχει λαμπρό μέλλον.
Ναι, οι 57 αναβάτες που έδωσαν το παρών, πρόβαλαν την εικόνα μιας φοβερής παρέας με
ιδανικά, μιας πραγματικής οικογένειας που αγαπά αυτό το ξεχωριστό σπορ και έχει για
οδηγό την ευγενή άμιλλα και την διασκέδαση μέσω του αθλητισμού.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα το Tank Trail Crew είχε κάνει
εξαιρετική δουλειά και πρόσφερε, σε όσους είχαν την τύχη να αγωνιστούν εκεί, το
καλύτερο και πιο απολαυστικό Tank Trail που καβαλήσαμε ποτέ. Το νωπό χώμα και οι
ιδανικές καιρικές συνθήκες ήταν απλά το κερασάκι στην τούρτα. Βέβαια οι τεχνικές
δυσκολίες και οι μεγάλες κλίσεις της πίστας δυσκόλεψαν αρκετούς αναβάτες με
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αποτέλεσμα μόλις 43 να πάρουν εκκίνηση στον προκριματικό. Πάντως το νέο άλμα-βούτα
στην δεξαμενή νερού ήταν το πιο θεαματικό feature του αγώνα και δίκαια κράτησε πολλούς
θεατές και ακόμη περισσότερες συζητήσεις.
Στον προκριματικό -μετά από μια σύντομη βροχή- όλα ήταν έτοιμα για την μεγάλη μάχη:
Ταχύτερος όλων ήταν ο Phil Atwill που έκανε το αγωνιστικό come back του σε δίπλακο
ποδήλατο, και φρόντισε να εντυπωσιάσει με την οδήγηση, αλλά και τον χρόνο του,
2:22.904. Από κοντά και ο πολύ δυνατός Κώστας Ανδριώτης -που επέστρεψε στην
αγωνιστική δράση- και ήταν δεύτερος μόλις 3,6'' πίσω από τον Phil. Μια ακόμη δυνατή
εμφάνιση -παρά τα λάθη- για τον Γιάννη Ιωάννου (2:40.103) τον έφερε στην τρίτη θέση.
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του 15χρονου Σωκράτη Ζώτου (2:40.870) που προκρίθηκε
πρώτος Junior και τέταρτος γενικής, μπροστά από έναν ακόμη ανερχόμενο της κατηγορίας
Elite τον Άγγελο Κανελλόπουλο. Στην πρώτη εξάδα και όντας πρώτος Master βρέθηκε ο
Βαγγέλης Καββάδας που επικράτησε του Άρη Χατζηγεωργίου για μόλις 55 χιλιοστά! Να
σημειώσουμε βέβαια ότι εκτός της μάχης του προκριματικού βρέθηκαν τρεις από τους
μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν: Ο Μάριος Ανδρέου είχε μια σκληρή πτώση
στον προκριματικό, όπου έσπασε το πόδι του, ενώ ο Θανάσης Παναγίτσας και ο
Αλέξανδρος Τοπκάρογλου, σταμάτησαν άμεσα το run τους προκειμένου να βοηθήσουν τον
συναθλητή και φίλο τους. Μάλιστα παρότι Παναγίτσας και Τοπκάρογλου μπορούσαν να
ξαναεκκινήσουν προτίμησαν αν μην το κάνουν καθώς είχαν συγκλονιστεί από την πτώση του
συναθλητή τους.
Αποτελέσματα προκριματικού

Με κυριολεκτικά τέλειες συνθήκες ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός. Ο Phil Atwill (2:20.902)
έκανε ένα ακόμη πιο δυνατό run καβάλα στο λευκό 29άρι Cube και πήρε τη νίκη στην
Elite
και στη γενική. Τον χρόνο τους βελτίωσε και ο Κώστας Ανδριώτης και τερμάτισε δεύτερος
3,9'' πίσω από τον Βρετανό. Το βάθρο της Elite συμπλήρωσε ο Γιάννης Ιωάννου (2:33.144),
μπροστά από τον Άγγελο Κανελλόπουλο, τον Σάκη Χριστοδούλου και τον ανερχόμενο
Εμιλιάνο Γκίνη.
Χαμός στην κατηγορία Junior όπου για μια ακόμη φορά είχε τις περισσότερες
συμμετοχές. Ο Αλέξανδρος Τοπκάρογλου (2:28.234) πάλεψε να κρατήσει καθαρό το μυαλό
του και κατάφερε να πάρει την δεύτερη φετινή του νίκη στην κατηγορία, τερματίζοντας
στην τρίτη θέση της γενικής. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Σωκράτης Ζώτος
(2:35.378) -ο οποίος μάλιστα αγωνίστηκε με ποδήλατο enduro- ένα εντυπωσιακό
αποτέλεσμα που τον βάζει με τα μπούνια στο club των γρήγορων πιτσιρικάδων! Μια ακόμη
τρίτη θέση για τον Χρήστο Γραμματικόπουλο που επικράτησε του Χρήστου Μήλιου για
λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Ένα ακόμη νέο ταλέντο έκανε δυνατή εμφάνιση στην
Κύμη, και ο λόγος για τον Μάρκο Λαμάρη (θα κλείσει τα 13 στις 17/11) που οδηγώντας
θεαματικά και με στυλ βρέθηκε στην πέμπτη θέση μπροστά από τον local Αστέρη Μάδεση
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που ξεσήκωσε τους συντοπίτες του. Απών από την διεκδίκηση της νίκης ο Θανάσης
Παναγίτσας που έπαθε λάστιχο, ωστόσο πήρε τον τίτλο.
Στην κατηγορία Master ο Άρης Χατζηγεωργίου (2:39.687) χρειάστηκε να πιεστεί
προκειμένου να διατηρήσει το αήττητο σερί του. Ο Βαγγέλης Καββάδας (2:44.126) τον
πίεσε, αλλά έμεινε δεύτερος, με τον Γιάννη Κορφιάτη, τον Μάρκο Μπουρνιά και τον Τίμο
Τσιντσικλόγλου να ακολουθούν. Στην έκτη θέση ο Γιώργος Γκίνης, παρά την άγρια πτώση
του στον "θάνατο".
Τρίτη νίκη και τίτλος φέτος για τον Κώστα Πισσάνο (3:05.775) στους Veteran με τον
Μπάμπη Τσίρο να επαναλαμβάνει μια καλή εμφάνιση και να τερματίζει δεύτερος μπροστά
από τον Γιάννη Χερουβείμ.
Έξι αναβάτες συμμετείχαν στην κατηγορία Single Crown με τον Πολυχρόνη Μακρή
(2:48.763) να παίρνει τη νίκη, ενώ μια κοπέλα αγωνίστηκε στην κατηγορία Women, η
13χρονη Εβελίνα Ζαφείρη που άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Έτσι έκλεισε με απόλυτη επιτυχία το Πανελλήνιο Κύπελλο Downhill 2019 και επόμενο
ραντεβού στην απονομή που θα γίνει μέσα στον Δεκέμβριο και θα ανακοινωθεί και το
αγωνιστικό πρόγραμμα του 2020.
-Η σωστή διοργάνωση και η μεγάλη υποστήριξη από την τοπική κοινωνία και την τοπική
αυτοδιοίκηση είχαν σαν αποτέλεσμα έναν απόλυτα επιτυχημένο αγώνα που έφερε και πάλι
την Κύμη στο αγωνιστικό προσκήνιο μετά από τρία χρόνια αποχής.
-Άριστα προετοιμασμένη ήταν η πίστα και φοβερό το νέο feature στην Δεξαμενή. Δυστυχώς
όμως άργησε πολύ η προετοιμασία της και έτσι κανείς αναβάτης δεν μπόρεσε να κάνει
σωστή προπόνηση, αυξάνοντας κατακόρυφα τον βαθμό επικινδυνότητας του αγώνα.
-Συγχαρητήρια αξίζουν στον Θανάση Παναγίτσα και τον Αλέξανδρο Τοπκάρογλου που
διέκοψαν άμεσα τα run τους στον προκριματικό προκειμένου να βοηθήσουν τον Μάριο
Ανδρέου που είχε πτώση με τραυματισμό.
-Συγκινητική ήταν η παρουσία του Αστέρη Μάδεση στο βάθρο της κατηγορίας Junior.
Βλέπετε οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι τον θυμούνταν σαν ένα παιδάκι που έτρεχε πάνω
κάτω στο Tank Trail προκειμένου να παρακολουθήσει τους αναβάτες DH που θαύμαζε. Με
δουλειά και επιμονή κατάφερε να γίνει ένας από αυτούς δίνοντας το καλύτερο παράδειγμα
στη νέα γενιά της Κύμης.
Κείμενο: Φώτης Σκαρής
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