
Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2018

Δηλώσεις οδηγών SEAJETS ΣΟΑΑ Ενιαίου Skoda 2018 – 1ος αγώνας 

Μ. Δουλτσίνος
«Τα πήγα καλύτερα από χθες αλλά πάλι δεν είμαι ικανοποιημένος. Περίμενα μεγαλύτερη βελτίωση.»

Ι. Γιουσουρούμ
«Μου άρεσε η οδήγηση μου σήμερα. Έχασα βέβαια κάπου μια ταχύτητα και θα μπορούσα να έχω 
βελτιώσει το χρόνο μου αλλά δεν πειράζει.» 

Τ. Ασημακόπουλος
«Σήμερα κατάφερα να δω και τη διαδρομή και το αυτοκίνητο μετά τα χθεσινά προβλήματα. Ήταν 
σαφώς καλύτερα.»

Γ. Χαραλαμπόπουλος
«Έκανα 2-3 λάθη τα οποία μου στέρησαν την νίκη. Θα τα διορθώσω στο δεύτερο σκέλος.»

Β. Κοκλάνης
«Σήμερα τελειώσαμε την 1η Δημοτικού. Κανονικά θα έπρεπε να έρθω τον Σεπτέμβρη με τον κηδεμόνα 
μου. Πιστεύω θα τα καταφέρω να μάθω το αυτοκίνητο πάντως.»

Σ. Κυρλαγκίτσης
«Όχι και πολύ ευχαριστημένος. Βέβαια πήρα την 3η θέση και ελπίζω στο 2ο σκέλος να βελτιώσω και 
άλλο. Θέλει πολύ δουλειά στην λεπτομέρεια.»

Φ. Καλέσης
«Μικρά λάθη τα οποία είχαν σημασία και κάνουν τη διαφορά. Έχουμε και το 2ο σκέλος.»

Β. Γιαννούλης
«Σήμερα εμπιστεύτηκα το αυτοκίνητο πραγματικά και πίεσα. Ελπίζω να μη βρέξει στη συνέχεια για να 
πάνε όλα καλά.» 

Γ. Σαρταμπάκος
«Κακή ημέρα σήμερα. Περίμενα πολύ καλύτερο χρόνο. Θα προσπαθήσω στο 2ο σκέλος.»

Α. Χαλιβελάκης
«Πρώτος αγώνας για μένα. Βελτιώθηκα από χθες και ελπίζω να συνεχίσω να βελτιώνομαι στην 
πορεία.» 



Σ. Κουκέας
«Πρώτο βάθρο στην καριέρα μου. Είμαι ευτυχισμένος και θέλω να συνεχίσω έτσι και στο μέλλον.» 

Α. Βούλγαρης
«Όμορφη ημέρα σήμερα. Καλό το πέρασμα μας. Σήμερα το αυτοκίνητο είχε κέφια. Ο κόσμος μας 
έδωσε ώθηση. Δεν έχω σταματήσει να χαμογελάω από το πρωί. Είμαι πολύ χαρούμενος.»

Σ. Γαλεράκης
«Πρώτη εμπειρία για εμάς, πολύ δυνατή. Πήγα λίγο κρατημένα, έτσι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.» 

«Λε Μαν»
«Λάθη, πολλά λάθη. Προσπάθησα να δοκιμάσω να περάσω μια ταχύτητα πάνω νωρίτερα από εκεί που 
έπρεπε και έχασα πολύ χρόνο.»

Δηλώσεις οδηγών SEAJETS ΣΟΑΑ Ενιαίου Skoda 2018 – 2ος αγώνας

Σ. Κουκέας
«Μας μπέρδεψε λίγο το 2ο σκέλος, λόγω καιρού. Το διασκέδασα όμως και εύχομαι καλή συνέχεια σε 
όλους.»

Σ. Γαλεράκης
«Πολύ γλίστρημα σε ορισμένα σημεία. Αρκετά θετική η πρώτη επαφή με το Ενιαίο. Κάθε φορά 
βελτιώνομαι και θέλω ακόμη χιλιόμετρα.» 

Α. Βούλγαρης
«Διατηρήσαμε το ρυθμό μας παρά το ελαφρώς βρεγμένο οδόστρωμα. Είμαι ικανοποιημένος και πήρα 
το αποτέλεσμα που περίμενα.» 

Α. Χαλιβελάκης
«Το δεύτερο ανέβασμα ήταν αρκετά καλό και θα συνεχίσω να βελτιώνομαι με αυτόν το ρυθμό.»

Β. Γιαννούλης
«Κινήθηκα γρήγορα από ότι μου φάνηκε. Εξοικειώθηκα περισσότερο, έστω και αν οι υγρασίες ήταν 
κάπως αποθαρρυντικές.» 

«Λε Μαν»
«Δεν έκανα κάποιο ιδιαίτερο λάθος αυτή τη φορά. Είχαμε μεγάλη αναμονή για το 2ο σκέλος και μέχρι 
να ζεσταθούμε, τελειώσαμε.» 

Ι. Γιουσουρουμ
«Πήγα φυλαγμένα αυτή τη φορά. Αλλά ο χρόνος μου ήταν καλός.»

Γ. Σαρταμπάκος
«Ο καιρός ήταν περίεργος σε αυτό το ανέβασμα. Προσπάθησα λίγο και βελτιώθηκα ελάχιστα.»

Τ. Ασημακόπουλος



«Για εμάς τώρα τελείωσαν οι δοκιμές ουσιαστικά. Ελπίζω να πάνε καλύτερα στον επόμενο αγώνα.»

Φ. Καλέσης
«Έκοψα πολύ σε κάποια σημεία. Δεν ήθελα να πέσω για σιγουριά.» 

Σ. Κυρλαγκίτσης
«Γλιστράει πάρα πολύ, παρόλα αυτά πίεσα αρκετά και για αυτό γλίτωσα οριακά την έξοδο.» 

Β. Κοκλάνης
«Έχω πολλά να μάθω ακόμη αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος.» 

Μ. Δουλτσίνος
«Φοβήθηκα το βρεγμένο περισσότερο από όσο έπρεπε. Τελικά κράταγε περισσότερο. Κρίμα.»

Γ. Χαραλαμπόπουλος
«Διόρθωσα τα λάθη του πρώτου σκέλους και πήρα το αποτέλεσμα που ήθελα. Είμαι ικανοποιημένος.»

Γραφείο Τύπου Σ.Ο.Α.Α.


