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Για 0,2 βαθμούς, η Μαριλένα Κωνσταντίνου έχασε το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο 
τουφέκι γυναικών, στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Χρυσή νικήτρια 
στο αγώνισμα, αναδείχθηκε η Καρόλ Κάλμες (CAROLE CALMES) από το 
Λουξεμβούργο και χάλκινη η Τζούλια Κάιζερ (JULIA KAISER) από το Λίχτενσταϊν. Η 
πρωταθλήτρια Φανή Θεοφάνους, στη δέκατη συμμετοχή της σε ΑΜΚΕ, περιορίστηκε 
στην τέταρτη θέση. 

Η Κύπρος συμπλήρωσε 800 μετάλλια 

Το μετάλλιο που κέρδισε η Κωνσταντίνου είναι το 800ο

Η Μαριλένα Κωνσταντίνου ύστερα από πολύ καλή εμφάνιση, πέρασε επικεφαλής 
στον τελικό με 393/400, τρεις βαθμούς πάνω από την Κάλμες που είχε 389/400 και 
πέντε πάνω από την Κάιζερ που συγκέντρωσε 387/400. Η πρωταθλήτρια μας μπήκε 
με εμφανές το άγχος στον τελικό, σε αντίθεση με τη Λουξεμβουργιανή που φαινόταν 
πολύ πιο άνετη και σε κάθε βολή πλησίαζε απειλητικά την Μαριλένα. Παρόλα αυτά, 
μέχρι την τελευταία βολή η πρωταθλήτρια Κύπρου «κρατούσε» με τα δόντια το 
χρυσό. Στη δέκατη βολή, και παρά το γεγονός ότι η Κάλμες δεν πέτυχε και το 
καλύτερο αποτέλεσμα (9.3) εντούτοις το αποτέλεσμα της Μαριλένας ήταν 
απογοητευτικό (8.6) και έχασε το χρυσό για 0,2 βαθμούς. Η πρώτη, με 100.2 στον 
τελικό συγκέντρωσε 489.8, ενώ η Κωνταντίνου με 489.6 έμεινε στη δεύτερη θέση 
(στον τελικό συγκέντρωσε 96.6). Η Τζούλια Κάιζερ με 487.3 (100.3 στον τελικό) 
εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ η Φανή Θεοφάνους με 478.8 (97.8 στον 
τελικό) παρέμεινε στην τέταρτη θέση. 

 για την Κύπρο στην ιστορία 
των Αγώνων. Στις δώδεκα προηγούμενες διοργανώσεις είχε εξασφαλίσει 304 χρυσά, 
253 αργυρά και 242 χάλκινα σύνολο 799 μετάλλια. Έτσι στον πρώτο τελικό της 
πρώτης αγωνιστικής μέρας, με το αργυρό που κατέκτησε, έγραψε ιστορία.  
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