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Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2007 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 10  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SPECTRO SUPERΜΟΤΟ 2007 

 
5ος αγώνας – Λαμία – 29 Σεπτεμβρίου 2007 

 
Επιστροφή στις μάχες 

 
Ο πέμπτος αγώνας του Πανελληνίου πρωταθλήματος Supermoto SPECTRO 
2007 συνεχίστηκε μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα στην ανανεωμένη πίστα 
καρτ Enzo café στην Αγ. Παρασκευή Λαμίας μπροστά σε 2000 φίλους του 
Supermoto. O Κίμων Χατζηγεωργίου (Racing 250), o Φώτης Τσαλίκης (Racing 
450) και o Γιώργος Παρασκευάς (Racing Open) ήταν οι κερδισμένοι της 
ημέρας ενώ όλοι οι αθλητές πρόσφεραν απλόχερα θέαμα και συγκινήσεις.  
 
Αδιαφιλονίκητο φαβορί 
Racing 250. Η απόδοση του Κίμωνα Χατζηγεωργίου στον αγώνα αλλά και το 
φετινό πρωτάθλημα είναι υπέρ του δέοντος αυτοκρατορική κερδίζοντας όλους 
τους αγώνες επιδεικνύοντας στυλ πρωταθλητή. Δύσκολα θα χάσει το 
πρωτάθλημα με την απόδοση που έχει. Η μάχη της δεύτερης θέσης είδε τον 
Στέλιο Κάζδαγλη και τον Νίκο Βρεττό να συμπληρώνουν εναλλάξ τις 
υπόλοιπες θέσεις του βάθρου ύστερα από έξοχη προσπάθεια και στα δυο 
σκέλη. 
 
Καλύτερος ο Τσαλίκης 
Racing 450. Δυο φορές κέρδισε την εκκίνηση ο Νίκος Διακάκης αλλά και στα 
δυο σκέλη ο Φώτης Τσαλίκης κατάφερε να τον προσπεράσει και να κερδίσει 
δυο νίκες. Στο πρώτο σκέλος η μάχη ήταν τόσο μεγάλη που σύσσωμοι οι 
θεατές παρακολούθησαν την τρομερή μάχη που πρόσφεραν οι δυο αναβάτες. 
Με τις νίκες αυτές και την απουσία του Παπαγεωργίου ο Τσαλίκης έχει πλον 
τον πρώτο λόγο στην υπόθεση τίτλου. Ο Νίκος Καραβάς συμπλήρωσε το 
βάθρο των νικητών.  
 
Η πρώτη νίκη του Παρασκευά 
Racing Open. Ο αγώνας της Λαμίας συνοδεύτηκε από την νίκη του Γιώργου 
Παρασκευά για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανελληνίου πρωταθλήματος. 
Οι δυνατές μάχες του Θανάση Νάκη και του Μιχάλη Κουτσουμπού 
ενθουσίασαν τους θεατές, στο πρώτο σκέλος οι δυο πρωτοπόροι της 
βαθμολογίας συγκρούστηκαν στο χωμάτινο κομμάτι δίνοντας τη δυνατότητα 
στον Παρασκευά να προσπεράσει και να κερδίσει την νίκη με δεύτερο τον 
Μιχάλη Κουτσουμπό και τρίτο τον Θανάση Νάκη. Στο δεύτερο σκέλος ο 
Θανάσης Νάκης πήρε το αίμα του πίσω πανηγυρίζοντας την νίκη μπροστά 
από τον Γιώργο Παρασκευά και τρίτο τον Άκη Δημόπουλο.  
 
Ενιαία κατηγορία Νέων / Junior / Γυναικών / Sport 
Η πολύ καλή εκκίνηση του Άκη Δημόπουλου δεν συνδυάστηκε με νίκη καθώς 
μια πτώση στα μισά του αγώνα έδωσε την δυνατότητα στον Παναγιώτη 
Πλέσσα που ακολουθούσε ακριβώς πίσω του να προσπεράσει και να πάρει 
μια εύκολη νίκη. Ο Δημόπουλος παρέμεινε στη δεύτερη θέση ενώ τρίτος 
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πέρασε Γιάννης Χάνης κερδίζοντας παράλληλα την κατηγορία Sport. 
Αντίστοιχα ο Άκης Δημόπουλος ήταν ο νικητής της κατηγορίας Νέων και ο 
Παναγιώτης Πλέσσας ο νικητής της κατηγορίας Junior. Στην κατηγορία 
Γυναικών ξεχώρισε η Ελένη Αγελαδοπούλου τερματίζοντας τέταρτη στον ενιαίο 
αγώνα. 
 
Στιγμιότυπα του αγώνα μπορείτε να παρακολουθήσετε στα τηλεοπτικά κανάλια 
NET, Star Κεντρικής Ελλάδας κατά την διάρκεια της εβδομάδας.  
 
Περισσότερες πληροφορίες, αποτελέσματα, βαθμολογίες και φωτογραφίες 
στην ιστοσελίδα της Iron Team www.ironteam.gr 
 
Επόμενος αγώνας του Πανελληνίου πρωταθλήματος SPECTRO Supermoto 
στην Πάτρα το Σάββατο 27 Οκτωβρίου. 
 
  


