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Έξι σκοπευτές και δυο σκοπεύτριες μας από τα αγωνίσματα κυνηγετικού όπλου 
(σκητ, τραπ και διπλό τραπ) θα εκπροσωπήσουν τη ΣΚΟΚ και την Κύπρο στους 
13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Οι σκοπευτές μας και Ομοσπονδία τους 
προσβλέπουν σε υπεράσπιση των κεκτημένων στο σκητ και προσδοκούν σε 
υπέρβαση στα άλλα δυο αγωνίσματα, έτσι ώστε να συμβάλουν στην προσπάθεια της 
Κύπρου για κατάκτηση της πρώτης θέσης στα μετάλλια. Στο αγώνισμα του σκητ, 
όπου η Κύπρος σε κάθε διοργάνωση εξασφαλίζει το χρυσό και το αργυρό μετάλλιο 
(εξαίρεση το 2003 στη Μάλτα που ήταν χρυσό και χάλκινο), η ΣΚΟΚ επέλεξε τον 
τρίτο και τέταρτο αθλητή στην κατάταξη, για τους ΑΜΚΕ, αφού οι δυο πρώτοι (Γ. 
Αχιλλέως – Α. Χάσικος) προετοιμάζονται για τους Μεσογειακούς που θα γίνουν τον 
ερχόμενο μήνα στην Πεσκάρα της Ιταλίας. Έτσι στο συγκεκριμένο αγώνισμα θα μας 
εκπροσωπήσουν, ο «πολυνίκης» στο θεσμό Αντώνης Ανδρέου (μετρά 5 χρυσά σε 
ισάριθμες συμμετοχές) και ο Κυριάκος Χριστοφόρου, ο οποίος στην προηγούμενη 
συμμετοχή του σε ΑΜΚΕ (1995 στο Λουξεμβούργο), εξασφάλισε το αργυρό μετάλλιο. 

Εμπροσθοφυλακή το σκητ 

Στο τραπ, εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους οι πρωταθλητές μας Φειδίας Σαββίδης και 
Λεόντιος Λεοντίου, οι οποίοι προσδοκούν σε κάτι καλύτερο από τη μέχρι τώρα 
συγκομιδή του αγωνίσματος στους ΑΜΚΕ (2 χάλκινα μετάλλια). Στο τραπ γυναικών, 
θα αγωνιστούν η πρωταθλήτρια μας Γεωργία Κωνσταντινίδου και η νεάνιδα Έλλη 
Φιλίππου (θα έχουν για μεγάλη αντίπαλο, την πρωταθλήτρια του Σαν Μαρίνο και 
χρυσή νικήτρια του πρώτου φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο, Ντανιέλα 
Ντελ Ντιν).  

Οι Στέφανος Θεοδότου και Στέλιος Στυλιανού, θα συμμετάσχουν στο αγώνισμα του 
διπλού τραπ. Ο νεαρός Θεοδότου μας δήλωσε: «Μετά τα τελευταία αποτελέσματα 
(139/150 στο Μόναχο και 145/150 στην Κύπρο) και με συστηματική προετοιμασία, 
θέλω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και αισιοδοξώ ότι θα δικαιώσω τις προσδοκίες των 
φίλων της σκοποβολής. Στόχος είναι το βάθρο, όμως θα προσπαθήσω για να δω την 
κυπριακή σημαία στον ψηλότερο ιστό. Ως κυριότερο αντίπαλο θεωρώ τον 
πρωταθλητή της Μάλτας και 8ο Ολυμπιονίκη του Πεκίνου Γουΐλιαμ Τσιετκούτι».  

Ο συναθλητής του στο διπλό τραπ Στέλιος Στυλιανού ο οποίος συμμετέχει για πρώτη 
φορά στο θεσμό των ΑΜΚΕ δήλωσε: «Είμαι ευτυχής και το θεωρώ τιμή μου που θα 
αγωνιστώ για την Κύπρο και η προσδοκία μου είναι να έχω μια καλή παρουσία, να 
βελτιώσω την ατομική μου επίδοση και αν έλθει και η διάκριση ακόμα καλύτερα...».     
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