20.05.2009 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Ανέβηκε ο «πήχης» στο τραπ!
Θέλουν να «γυρίσουν σελίδα» στο τραπ, οι πρωταθλητές μας Φειδίας Σαββίδης και
Λεόντιος Λεοντίου, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο και τη ΣΚΟΚ στους 13ους
Αγώνες Μικρών Κρατών. Επιδιώκουν μια νέα αρχή στο αγώνισμα, με τη μικρότερη
συγκομιδή μεταλλίων απ’ όλα τα αγωνίσματα της σκοποβολής στο θεσμό των ΑΜΚΕ.
Συγκεκριμένα, σε οκτώ συμμετοχές στους ΑΜΚΕ, οι Κύπριοι σκοπευτές του τραπ
έχουν κατακτήσει μόλις 2 χάλκινα μετάλλια (Χριστάκης Καφιέρος το 1989 στην
Κύπρο και Γιώργος Λάντος το 2003 στη Μάλτα).
Οι Φειδίας Σαββίδης και Λεόντιος Λεοντίου, έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους
στους Αγώνες, μετά και την τελευταία σπουδαία εμφάνισή τους, στους αγώνες του
Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μόναχο. Ο Φειδίας Σαββίδης πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ
με 123/125 και ο Λεόντιος Λεοντίου είχε επίδοση 120/125. Έχοντας ως κύριους
αντιπάλους τους σκοπευτές από το Σαν Μαρίνο, τη Μάλτα και την Ανδόρα, οι δυο
πρωταθλητές μας δηλώνουν αισιόδοξοι ότι φέτος θα τα καταφέρουν να ανεβούν στο
βάθρο και γιατί όχι και στο ψηλότερο σκαλοπάτι.
«Γνωρίζοντας ότι το τραπ έχει την πιο δύσκολη αποστολή απ’ όλα τα αγωνίσματα
της σκοποβολής, μετά και από τα τελευταία αποτελέσματα στο Μόναχο, ο στόχος δεν
μπορεί να είναι άλλος από μια θέση στο βάθρο και γιατί όχι και το χρυσό μετάλλιο.
Γνωρίζουμε τους αντιπάλους μας και τους σεβόμαστε, ιδιαίτερα τους Σαν Μαρινέζους
κατά πρώτο λόγο, αλλά και τους σκοπευτές της Μάλτας και της Ανδόρας. Βρίσκομαι
σε καλή αγωνιστική κατάσταση και θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Με τη βοήθεια
και συμπαράσταση του πατέρα και προπονητή μου Μάκη Σαββίδη, θέλω να πιστεύω
πως θα μπορέσω να πετύχω τους στόχους τους δικούς μου και της Ομοσπονδίας»,
δήλωσε ο Φειδίας Σαββίδης
Ο Λεόντιος Λεοντίου είπε:«Αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή μου σε Αγώνες Μικρών
Κρατών Ευρώπης και εύχομαι να συνοδευτεί και με ένα μετάλλιο για την Κύπρο. Η
προετοιμασία μας θα συνεχιστεί στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο που θα φιλοξενήσει και
τα αγωνίσματα της σκοποβολής και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες
του φίλαθλου κοινού και να συμβάλουμε στο στόχο της Κύπρου για κατάκτηση της
πρώτης θέσης στα μετάλλια».
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