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Μόναχο και Αθήνα «κρίνουν» τις συμμετοχές 

Οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής στο Μόναχο και οι Πανελλήνιοι 
Αγώνες σταθερού στόχου, θα «κρίνουν» τελικά τις κυπριακές συμμετοχές στους 
επικείμενους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Στο Μόναχο διεξάγονται μέχρι 
τις 20 Μαΐου, οι αγώνες του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής στα 
αγωνίσματα τραπ, σκητ και διπλό τραπ, ενώ στις εγκαταστάσεις του Βύρωνα στην 
Αθήνα θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου οι Πανελλήνιοι Αγώνες 
σταθερού στόχου. Στο πλαίσιο των 13ων ΑΜΚΕ, θα διεξαχθούν συνολικά 8 
αγωνίσματα της σκοποβολής, από τα οποία, πέντε στην κατηγορία των ανδρών και 
τρία στην κατηγορία των γυναικών. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα 
σκητ, τραπ, διπλό τραπ, αεροβόλο πιστόλι και αεροβόλο τουφέκι ανδρών και τραπ, 
αεροβόλο τουφέκι και αεροβόλο πιστόλι γυναικών. Δεν θα διεξαχθεί το σκητ 
γυναικών, όπου Κύπρος θα μπορούσε να διεκδικήσει δυο μετάλλια (χρυσό και 
αργυρό), επειδή δεν συμπληρώθηκαν τουλάχιστον πέντε συμμετοχές.  

Στα αγωνίσματα κυνηγετικού όπλου (σκητ, τραπ και διπλό τραπ), έχει ήδη κριθεί η 
συμμετοχή των δυο διεθνών σκοπευτών μας, στο αγώνισμα του διπλού τραπ, καθώς 
και η συμμετοχή των δυο σκοπευτριών μας που θα αγωνιστούν στο τραπ γυναικών. 
Το Μόναχο θα «κρίνει» σε μεγάλο βαθμό τις συμμετοχές στο σκητ και τραπ ανδρών. 
Στο διπλό τραπ ανδρών θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο, οι πρωταθλητές μας 
Στέφανος Θεοδότου και Στέλιος Στυλιανού, ενώ στο τραπ γυναικών θα αγωνιστούν, 
η πρωταθλήτρια μας Γεωργία Κωνσταντινίδου και η νεάνιδα Έλλη Φιλίππου. Για τα 
αγωνίσματα σκητ και τραπ ανδρών, πολλά θα κριθούν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 
του Μονάχου καθώς και τους Παγκύπριους Αγώνες για το «Κύπελλο Κερύνειας». 
«Μάχες» θα γίνουν για το σκητ, όπου τις δυο θέσεις των συμμετοχών στους ΑΜΚΕ 
διεκδικούν κατά κύριο λόγο, οι Γιώργος Αχιλλέως, Αντώνης Ανδρέου, Κυριάκος 
Χριστοφόρου και Ανδρέας Χάσικος. Μεγάλος είναι και ο ανταγωνισμός στο τραπ, με 
κύριους διεκδικητές των δυο θέσεων, τους Λεόντιο Λεοντίου, Φειδία Σαββίδη και τον 
Τουρκοκύπριο Αχμέτ Αρκόκ. 

Στα αγωνίσματα των αεροβόλων όπλων (τουφέκι και πιστόλι) τα πράγματα είναι 
κάπως πιο ξεκάθαρα, όμως οι τελικές συμμετοχές στους ΑΜΚΕ θα κριθούν μετά τους 
Πανελλήνιους αγώνες του Βύρωνα, οι οποίοι, θα αποτελέσουν και «πρόβα τζενεράλε» 
για τους σκοπευτές και σκοπεύτριες μας. Σοβαρό προβάδισμα για το αεροβόλο 
τουφέκι ανδρών έχουν οι Ανδρέας Κωνσταντίνου και Αλέκος Πατσαλίδης τους 
οποίους «κυνηγούν», ο Χαράλαμπος Αβραάμ και ο έφηβος Κωστής Πιτσιλλούδης, ενώ 
στο αεροβόλο πιστόλι, φαίνεται να ξεχωρίζει ο Νεοκλής Χαραλάμπους και να το 
«παλεύουν» οι Σωτήρης Κωνσταντίνου και Χρίστος Γερασίμου. Στις γυναίκες θα είναι 
έκπληξη αν δεν εκπροσωπηθούμε από τις Μαριλένα Κωνσταντίνου και Φανή 
Θεοφάνους στο αεροβόλο τουφέκι και από τις Ειρήνη Παντελή και Κωνσταντίνα 
Πρατσή στο αεροβόλο πιστόλι. 
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