
 
 
Επιτυχημένος ο 1ος Αγώνας Dragster από την Pro Action για το 2008 

στο αεροδρόμιο Τυμπακίου με τα καινούρια χρονόμετρα. 
 

Το σαββατοκύριακο 5 και 6 Απριλίου διοργανώθηκε από την Pro Action το 1ο dragster  για το 
2008 στο Τυμπάκι. Το Σάββατο δεν έγιναν καθόλου περάσματα μιας και ολόκληρη την ημέρα 
έβρεχε (σπάνιο φαινόμενο για Τυμπάκι). Την Κυριακή ευτυχώς ο καιρός μας έκανε την χάρη 
και έτσι αγωνιζόμενοι από Κρήτη, Αθήνα και Κύπρο άρχισαν τις κόντρες. Οι περίπου 2000 
θεατές που δεν φοβήθηκαν τον καιρό, ευχαριστήθηκαν θέαμα απο όλους τους συμμετέχοντες 
μιας και τα καινούρια χρονόμετρα της pro action σε συνδυασμό με την κόλα  λειτούργησαν 
άψογα , σπάζοντας και 2 πανελλήνια ρεκόρ.  
 
Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα στις μοτοσικλέτες: 

• Στην κατηγορία Scooter ο Δεληγιάννης με χρόνο 13.715 πήρε την 1η θέση, κάνοντας 
και πανελλήνιο ρεκόρ συγχρόνως. 

• Στα Mini Pro ο Μαθιουδάκης με χρόνο 12.802 πήρε και αυτός με την πρώτη θέση 
σπάζοντας και αυτός με την σειρά του το πανελλήνιο ρεκόρ. 

• Στα Pro Z ο Δεληγιάννης με το πολύ δυνατό του z έγραψε χρόνο 12.021 και πήρε 
άνετα την 1η θέση. 

• Στην Street 1 ο Μαθιουδάκης έγραψε 10.488 παίρνοντας και αυτός την 1η θέση. 
• Στην Street 2.1 o εξ Αθήνας ορμώμενος Γιαννόπουλος πήρε τον τελικό με χρόνο 

9.404 ενώ στην Street 2.2 ο Νάθενας με το ολοκαίνουριο Hayabusa ανέβηκε στο 
ψηλότερο σκαλί του βάθρου με χρόνο 10.019.  

 
Στα αυτοκίνητα: 

• Στην ΒΑ1 νικητής με χρόνο 13.150 αναδείχτηκε ο Κονταράτος. 
• Στην ΒΑ2.2 ο Πετράκης νίκησε με χρόνο 13.691. 
• Στην ΒΤ1 ο Κορδογιάννης με 13.835 ήταν αυτός που πήρε την 1η θέση. 
• Στην επόμενη κατηγορία την ΒΤ2.2 ο γνωστός Μπαρμπαρής νίκησε στον τελικό. 
• Τέλος στην κατηγορία  Οpen τα αδέλφια Καλιούρη με το πανέμορφο Camaro έκαναν 

χρόνους 10.064 και 10.723 δίνοντας ένα ιδιαίτερο χρώμα στον αγώνα.  
 
Μετά το τέλος των αγώνων έγιναν και οι απονομές ανανεώνοντας το ραντεβού για τα 
επόμενα dragster στης 7 και 8 Ιουνίου στο ίδιο μέρος.  
 
Για όσους ενδιαφέρονται να δουν όλα τα πανελλήνια ρεκόρ μπορούν να επισκεφτούν το 
www.greekdragster.com/records/records.shtml. 


