
 

2ο Dirt Games ΑΣΜΑ 2017 

Δελτίο Τφπου Νο 4: Χορταςτικό κζαμα ςτο 2ο Dirt Games ΑΣΜΑ! 

Στθν περιοχι τθσ Χαλκίδασ ζλαβε χϊρα το 2ο Dirt 

Games ΑΣΜΑ που διοργανϊκθκε από το Αγωνιςτικό 

Σωματείο Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ (ΑΣΜΑ), 

ζχοντασ τθν ζμπρακτθ ςτιριξθ του Διμου Χαλκιδζων 

και του Δθμοτικοφ Οργανιςμοφ Άκλθςθσ Πολιτιςμοφ 

Περιβάλλοντοσ Χαλκίδασ (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.). Η 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. Συνάμα, οι καιρικζσ ςυνκικεσ κφμιηαν καλοκαίρι, 

γεγονόσ που προςζλκυςε αρκετό κόςμο ςτθ Χαλκίδα, ςε ζναν αγϊνα που προςμετροφςε ςτο 

Dirt Games Challenge, κεςμό που απευκφνεται ςε χωμάτινεσ φόρμουλεσ.  

Στο αγωνιςτικό μζροσ, ςτα 2000+ κυβικά, ο Άρθσ 

Μαγιάφθσ (Mitsubishi Lancer Evo IX), ςυνδφαςε τθν 

επάνοδό του ςτο μπάκετ με νίκθ! Δεφτεροσ 

ολοκλιρωςε ο Νικόλασ Χαλιβελάκθσ με Mitsubishi 

Lancer Evo IX, εμπρόσ από τον Στζφανο Θεοχαρόπουλο 

με ίδιο αυτοκίνθτο. Ο περςινόσ νικθτισ ςτθν κατθγορία, 

Κωνςταντίνοσ Χαλιβελάκθσ (Mitsubishi Lancer Evo IX) 

που ανζβαςε ρυκμό ςτο δεφτερο ςκζλοσ δεν ιταν ςε 

κζςθ να παλζψει για τθ διάκριςθ, κακϊσ τον πρόδωςε 

το κιβϊτιο ταχυτιτων του Lancer. Στα 2000 κυβικά, οι 

Λαμιϊτεσ είχαν τθν τιμθτικι τουσ, με τον Ντίνο 

Αντωνίου να οδθγεί κεαματικά το Ford Escort MKII και 

να αφινει πίςω του το Γιώργο Διμο, επίςθσ με Ford 

Escort MKII. Ο Αντώνθσ Κωτςόπουλοσ (Citroen Saxo 

VTS) ςυμπλιρωςε τθν πρϊτθ τριάδα. Στθ μικρι 



κατθγορία, των 1400 κυβικών, ο Γιάννθσ Χεκιμιάν ιταν άπιαςτοσ με το 100άρι Daihatsu Sirion, 

αφινοντασ πίςω του τουσ Ηλία Μανοφςκο (Toyota Yaris) και Θεόδωρο Εγγλζηο (Toyota Starlet 

EP 91).  

Στισ χωμάτινεσ φόρμουλεσ, ο Επαμεινώνδασ 

Καρανικόλασ (Autocross 4x4) για άλλον ζναν αγϊνα 

ζφυγε νικθτισ ςτθν κατθγορία Open, αυξάνοντασ το 

προβάδιςμά του ςτο πρωτάκλθμα.  Οι Κοςμάσ 

Βαρκαλίτθσ (Custom) και Πάνοσ Αποςτόλου (Speedcar 

2) ςυμπλιρωςαν τθν πρϊτθ τριάδα ςτθν κατθγορία 

Open. Πετυχαίνοντασ τον ταχφτερο χρόνο ςτα 3 από τα 

4 ςκζλθ του αγϊνα, ο Γιώργοσ Ζυμαρίδθσ (Speedcar 

Xtrem) δεν δυςκολεφτθκε να πανθγυρίςει άλλθ μια επιτυχία ςτα 750 cc. Ο Χαράλαμποσ 

Γαηετάσ οδιγθςε κεαματικά το Speedcar Xtrem τερματίηοντασ δεφτεροσ, με τον Μιχάλθ 

Τακιδζλθ (Speedcar Xtrem) να ολοκλθρϊνει τρίτοσ. 

Έντονο ςυναγωνιςμό μζχρι το τζλοσ είχαμε ςτθν 

κατθγορία των 600 cc, με τον Γιώργο Ζυμαρίδθ (SR 

Kartcross) να …κόβει πρϊτοσ το νιμα, ξεπερνϊντασ ςτο 

τζλοσ το εμπόδιο του Γιάννθ Χεκιμιάν (Speedcar Xtrem), 

ο οποίοσ είχε «τθ ςτιγμι» του. Έβαλε κράνοσ, γάντια και 

επζςτρεψε ςτο κεςμό ο Λάμπροσ Ακαναςοφλασ (SR 

Kartcross), που ανζβθκε ςτο τρίτο ςκαλί του βάκρου ςτα 

600 cc. 

Το 2ο Dirt Games ΑΣΜΑ αποτελεί παρελκόν και όλοι οι αγωνιηόμενοι ζφυγαν με το χαμόγελο 

ςτα χείλθ από τθν Πίςτα τθσ Χαλκίδασ. Πάμε για το 3ο! 

Απόςτολοσ Παλάτοσ - Γραφείο Τφπου 

Αγωνιςτικό Σωματείο Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ (Α.Σ.Μ.Α.) 


