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Οι τραπέρς από το Σαν Μαρίνο, Φραντζέσκο Αμίτσι και Ντανιέλα Ντελ Ντιν, 
παρουσιάζονται ως τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση των χρυσών μεταλλίων στα 
αγωνίσματα ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Ο αντίπαλος των τραπέρς μας Φειδία 
Σαββίδη και Λεόντιου Λεοντίου, Φραντζέσκο Αμίτσι είναι και ο κυρίαρχος του τραπ 
στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, αφού έχει κερδίσει τα περισσότερα χρυσά, 
ενώ η Ντανιέλα, όπως και όλες οι σκοπεύτριες του τραπ γυναικών θα αγωνιστούν για 
πρώτη φορά σε ΑΜΚΕ, αφού το αγώνισμα περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στους 
Αγώνες. 

Τα μεγάλα φαβορί του τραπ  

Ο 49χρονος Φραντζέσκο Αμίτσι θεωρείται από τους κορυφαίους της ευρωπαϊκής 
και παγκόσμιας σκοποβολής, με αρκετές διακρίσεις και επιτυχίες στο ενεργητικό του. 
Συμμετείχε σε 4 Ολυμπιακούς Αγώνες(1992, 1996, 2000, και 2004), καθώς και σε 
όλους τους μεγάλους αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας ISSF με αξιόλογες 
διακρίσεις. Στους Παγκόσμιους Αγώνες που έγιναν στην Κύπρο το 1995, ήταν 
δεύτερος με 147/150 (124+23), Στους Πανευρωπαϊκούς του 2007 στη Γρανάδα 
αγωνίστηκε στον τελικό και πήρε την έκτη θέση, ενώ ήταν και ο χάλκινος νικητής 
στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Βελιγράδι το 2008.  

Η αντίπαλος της πρωταθλήτριας μας Γεωργίας Κωνσταντινίδου στο τραπ γυναικών, 
ακούει στο όνομα Ντανιέλα Ντελ Ντιν, είναι 40 χρόνων και ασχολείται με τη 
σκοποβολή για 20 χρόνια. Τα τελευταία δύο, βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Το 2007, 
στου Παγκόσμιους Αγώνες εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο με 85/100 (69+18), ενώ 
την ίδια χρονιά στο Βελιγράδι ήταν η αργυρή νικήτρια στους τελικούς του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πέρσι ήταν ήταν δεύτερη στη Ζούλ (Παγκόσμιο Κύπελλο) και 
τέταρτη στο Μίνσκ (Τελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου) και 15η στους Ολυμπιακούς του 
Πεκίνου. Φέτος στον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο κατέκτησε 
το χρυσό μετάλλιο με 89/100 (70+19).  
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