
 

1ο Dirt Games 

Δελτίο Τφπου Νο 4: «Βρώμικα» …παιχνίδια ςτο κλείςιμο τησ χρονιάσ! 

Το διαςκζδαςαν με τθν ψυχι τουσ όςοι βρζκθκαν ςτθ Χαλκίδα για το 1ο Dirt Games. Ο 

φιλικόσ αγϊνασ που διοργάνωςε το Αγωνιςτικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητιςμοφ 

(Α.Σ.Μ.Α.), ζχοντασ τθν αμζριςτθ βοικεια του Δημοτικοφ Οργανιςμοφ Άθληςησ Πολιτιςμοφ 

Περιβάλλοντοσ Χαλκίδασ (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.), ςτζφκθκε με απόλυτθ επιτυχία και όλοι οι 

αγωνιηόμενοι ζφυγαν χαμογελαςτοί! Θ χάραξθ τθσ διαδρομισ περιφερειακά τθσ πίςτασ 

Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ Διμου Χαλκιδζων είχε απ’ όλα, κακϊσ ιταν τεχνικι και γριγορθ, 

προςφζροντασ παράλλθλα κζαμα ςε όςουσ βρζκθκαν ςτθν περιοχι το πρωινό τθσ Κυριακισ. Στο 

πλευρό τθσ λζςχθσ ςτάκθκαν θ Περιηγητική Λζςχη Ευρίπου 4x4  και θ Αθλητική 

Μοτοςυκλετιςτική Λζςχη Χαλκίδασ (Α.Μ.ΛΕ.Χ.). 

 Στο αγωνιςτικό κομμάτι, οι 53 οδθγοί που εκκίνθςαν εν τζλει, χωρίςτθκαν ςε ζξι 

κατθγορίεσ, πραγματοποιϊντασ  3 περάςματα ςτισ χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ (προςμζτρθςαν οι 

δφο καλφτεροι χρόνοι) από τθ μικουσ 2.300 μζτρων διαδρομι. Εν ςυνεχεία, οι δφο ταχφτεροι 

οδθγοί κάκε κατθγορίασ αναμετρικθκαν ςτον τελικό τουσ ενόσ περάςματοσ για τθν ανάδειξθ του 

νικθτι. Στθ μεγάλθ κατθγορία των 2000+ κυβικών, ο Κυπελλοφχοσ Χϊματοσ του 2013, 

Κωνςταντίνοσ Χαλιβελάκθσ (Mitsubishi Lancer Evo IX) ιταν ο πιο γριγοροσ, αφινοντασ πίςω του 

τον πολφπειρο «Στρατιςίνο» που επζςτρεψε ςτο μπάκετ ενόσ Mitsubishi Lancer Evo IX. Οι δφο 

οδθγοί χρθςιμοποιοφςαν κοινό αυτοκίνθτο, οπότε δεν διεξιχκθ θ διαδικαςία του τελικοφ, με 

αποτζλεςμα θ νίκθ να περνάει αυτομάτωσ ςτα χζρια του Χαλιβελάκθ ο οποίοσ πζτυχε τθν 

καλφτερθ επίδοςθ ςτο πρϊτο ςκζλοσ.  Τθν τριάδα ςυμπλιρωςε ο Νικόλασ Χαλιβελάκθσ με 

Mitsubishi Lancer ζνατθσ γενιάσ που ανζβαηε ρυκμό ςκζλοσ με ςκζλοσ. Ζνα μθχανικό πρόβλθμα 

ςτο αυτοκίνθτο του Κφρκου ςτάκθκε εμπόδιο ςτθ ςυμμετοχι του ςτον αγϊνα. 

Στθν κατθγορία ζωσ 2000 κ.εκ., ο Ντίνοσ Αντωνίου (Ford Escort RS2000 MKII) ζδειξε τισ 

άγριεσ προκζςεισ του από τισ δοκιμζσ, πετυχαίνοντασ τθν καλφτερθ επίδοςθ, εμπρόσ από τον 

Γιϊργο Διμου (Ford Escort RS2000 MKII). Ο Αντωνίου επικράτθςε του Διμου ςτθ Λαμιϊτικθ μάχθ 

και ςτον τελικό, με αποτζλεςμα να ολοκλθρϊςει ςτθν πρϊτθ κζςθ τθσ κατθγορίασ. Τθν τριάδα 

ςυμπλιρωςε ο Θοδωρισ Βουτςάσ (Volkswagen Golf) που για μόλισ μιςό δευτερόλεπτο ζχαςε το 

ειςιτιριο για τθν τελικι φάςθ. Οι Παναγιϊτθσ Αρμυριϊτθσ (Ford Escort MKII), Γιϊργοσ Μόςχοσ 

(Ford Escort MKII) και Κϊςτασ Ηωτιάδθσ (Ford Escort MKII) ακολοφκθςαν.  



Στα 1600, ο Γιάννθσ Χεκιμιάν «πετοφςε» με το Daihatsu Sirion, όντασ ο ταχφτεροσ ςτισ 

δοκιμζσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια επικράτθςε και ςτον τελικό του Αντϊνθ Κωτςόπουλου (Citroen Saxo 

VTS) που τερμάτιςε δεφτεροσ, εμπρόσ από τον Γιϊργο Γονάκθ (Peugeot 206) ςτθν πρϊτθ 

απόπειρα του τελευταίου ςτο χϊμα ωσ οδθγόσ! Στθν κατθγορία ζωσ 1400 κυβικά, ο Γιάννθσ 

Σερεςιϊτθσ με Toyota Starlet KP60 ιταν ο πιο γριγοροσ ςτισ χρονομετρθμζνεσ δοκιμζσ, 

επιβεβαιϊνοντασ τθν ανωτερότθτά του και ςτον τελικό, φεφγοντασ νικθτισ από τθ Χαλκίδα. Ο 

Λάηαροσ Καλφβασ που βρζκθκε και πάλι ςτο μπάκετ ενόσ Toyota Starlet μετά από 2,5 χρόνια 

τερμάτιςε δεφτεροσ, εμπρόσ από τον Θοδωρι Εγγλζηο που δεν κινικθκε άςχθμα με Toyota 

Starlet EP 91.  

Στθν κατθγορία των Buggies, υπιρξε ενδοοικογενειακι μάχθ μεταξφ των Polaris RZR! Ο 

Σωτιρθσ Μαλακτάρθσ ιταν ταχφτεροσ ςτισ δοκιμζσ, ωςτόςο νικθτισ ςτθν κατθγορία αναδείχτθκε 

ο 36χρονοσ Γιϊργοσ Ηυμαρίδθσ. Οι δφο οδθγοί χρθςιμοποιοφςαν το ίδιο αυτοκίνθτο και 

ςφμφωνα με τον κανονιςμό το κφπελλο τθσ πρϊτθσ κζςθσ καταλιγει ςτον οδθγό που ιταν ο πιο 

γριγοροσ ςτο πρϊτο ςκζλοσ, ςυνεπϊσ ςτον Ηυμαρίδθ. Ο Ανδρζασ Καροτςιζρθσ τερμάτιςε τρίτοσ. 

Ο Λάμπροσ Ακαναςοφλασ αν και ιταν ο πιο γριγοροσ ςτο πρϊτο ςκζλοσ των δοκιμϊν, είχε άτυχθ 

ςτιγμι ςτο δεφτερο όταν βγικε εκτόσ δρόμου χάνοντασ πολφτιμο χρόνο. Προτίμθςε να μθν 

εκκινιςει ςτο τρίτο, οπότε αυτομάτωσ αποκλείςτθκε, κακϊσ ιταν υποχρεωτικι για όλουσ τουσ 

οδθγοφσ θ εκκίνθςθ ςτο τρίτο πζραςμα.  

Εντυπωςιακζσ τόςο ςτο μάτι, όςο και ςτο …αυτί ιταν οι χωμάτινεσ φόρμουλεσ που 

κόςμθςαν με τθν παρουςία τουσ το 1ο Dirt Games! Ο Γιϊργοσ Ηυμαρίδθσ (Lahoz) τα …πιρε όλα, 

επικρατϊντασ ςτον τελικό του Λάμπρου Ακαναςοφλα (SR Kartcross), ο οποίοσ μάλιςτα ζκανε ζνα 

λάκοσ ςτα τελειϊματα τθσ διαδρομισ που του ςτζρθςε τισ όποιεσ πικανότθτεσ είχε για νίκθ. 

Ακολοφκθςε ο Βαςίλθσ Παπαφιλίππου (Lahoz) που τερμάτιςε εμπρόσ από τον Κφπριο Γιϊργο 

Γεωργίου (Semog Trophy Kartcross).  Βελτιϊνοντασ ςυνεχϊσ τθν απόδοςι του, ο Κϊςτασ 

Σωτθρόπουλοσ (SR Kartcross) βρζκθκε ςτθν πζμπτθ κζςθ, με τουσ Μιχάλθ Γεωργιάδθ (SR 

Kartcross) και Χαράλαμπο Γαηετά (Speedcar) να ακολουκοφν. Άτυχοσ ιταν ο ζτεροσ Κφπριοσ που 

επιςκζφκθκε τθ χϊρα μασ για να ςυμμετάςχει ςτο 1ο Dirt Games, Νίκοσ Θωμάσ που είχε ζξοδο με 

το «καλθμζρα». Ζξοδο είχε ςτο δεφτερο ςκζλοσ και ο τελικόσ νικθτισ, Γιϊργοσ Ηυμαρίδθσ, χωρίσ 

ευτυχϊσ να τραυματίςει τθ χωμάτινθ φόρμουλα που οδθγοφςε, κάτι που του επζτρεψε να 

επιςτρζψει δριμφτεροσ ςτο τρίτο ςκζλοσ και εν τζλει να αναδειχκεί νικθτισ ςτθν κατθγορία.  

Στόχοσ επετεφχκθ! Οι ουκ ολίγοι αγωνιηόμενοι που ςυμμετείχαν ςτον αγϊνα ζφυγαν 

ευχαριςτθμζνοι και χαροφμενοι από το 1ο Dirt Games που ςτόχο είχε να κλείςει θ φετινι 

αγωνιςτικι χρονιά με τον καλφτερο τρόπο! Και του χρόνου! 

 

Απόςτολοσ Παλάτοσ - Γραφείο Τφπου 

Αγωνιςτικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητιςμοφ (Α.Σ.Μ.Α.) 


