
"น้องณี" สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักยิงเป้าบินทีมชาติไทย ได้อันดับ 16 ในประเภทสกีต

   

&quot;น้องณี&quot; สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักยิงเป้าบินทีมชาติไทย ได้อันดับ 16 ในประเภทสกีต ยิงเป้าบิน ไอเอสเอสเอฟ เวิลด์คัพ มาริบอร์ 2011 ที่ เมืองมาริบอร์
ประเทศสโลวีเนีย

      

   การแข่งขันยิงเป้าบินชิงแชมป์โลก รายการ ไอเอสเอสเอฟ เวิลด์คัพ มาริบอร์ 2011 ที่ เมืองมาริบอร์ ประเทศสโลวีเนีย
เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิก 2012 &quot;ลอนดอนเกมส์&quot; ที่กรุงลอนดอน ประเภทอังกฤษ ในปีหน้า
ซึ่งมีนักกีฬายิงเป้าบินของไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 คนด้วยกันรวมทั้ง &quot;้น้องณี&quot; สุธิยา จิวเฉลิมมิตร
นักยิงเป้าบินประเภทสกีตหญิงที่เก็บตัวอยู่ที่ประเทศเยอรมนี และ&quot;น้องเจน&quot; เจนจิรา ศรีสงคราม
ประเภทแทร็ปและดับเบิลแทร็ปหญิงที่เก็บตัวอยู่ที่อิตาลี เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

           โดยผลการแข่งขันของประเภทสกีตหญิงนักกีฬาทั้งหมด 69 คน ปรากฎว่า &quot;น้องณี&quot; สุธิยา จิวเฉลิมมิตร
ซึ่งสามารถคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิก 2012 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปีหน้าได้เรียบร้อย ยิงคะแนน ในรอบคัดเลือกได้ 69 คะแนน (22-24-23)
ทำให้พลาดโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบไฟน่อล ได้เพียงอันดับที่ 16            ส่วนเหรียญทองเป็นของ จาง ตง เหลียน (จีน) 94 คะแนน +4 (รอบคัดเลือก
24-24-24 (72) รอบไฟนั่ล 22) เหรียญเงิน แอนเดรีย ปานายิโอตา (ไซปรัส) 94 คะแนน +3 (รอบคัดเลือก 22-25-23(70+6) รอบไฟนั่ล 24) เหรียญทองแดง เวนเซล
คริสเตียน (เยอรมนี) 93 คะแนน (รอบคัดเลือก 23-24-24 (71) รอบไฟนั่ล 22)            

  
  ประเภทแทร็ปหญิง มีนักกีฬา 80 คน &quot;น้องเจน&quot; เจนจิรา ศรีสงครามทำคะแนนในรอบคัดเลือกได้ 62 คะแนน (18-23-21)
ทำให้ชวดโอกาสเข้ารอบไฟนั่ล เช่นกัน โดยได้อันดับที่ 58 ส่วน ฐิติธัญ นงพรหมมา ได้อันดับที่ 59 62 คะแนน (20-21-21)
 
   
 
  เหรียญทองเป็นของ ไฮเดน ราเชล ลินน์ (สหรัฐอเมริกา) 95 คะแนน (รอบคัดเลือก 24-24-24 (72+4) รอบไฟนั่ล 23) เหรียญเงิน สเตฟี่เชโควา ซูซานนา
(สโลวาเกีย) 93 คะแนน (รอบคัดเลือก 25-22-25 (72+4) รอบไฟนั่ล 21) เหรียญทองแดง หลิว หยิง ซิ (จีน) 92 คะแนน +4 เท่ากับสถิติโลก (รอบคัดเลือก 25-24-25
(74) รอบไฟนั่ล 18) ส่วนนันท์ปภัสร์ วีระไวทยะ ได้ที่ 71 59 คะแนน (20-19-20)
 
   
 
  ประเภทแทร็ป ชาย มีนักกีฬา 151 คะแนน เศวต เศรษฐาภรณ์ ได้ที่ 124 ยิงได้ 109 คะแนน (20-21-25-22-21) เหรียญทองเป็นของ เซอร์ราโน เจซัส (สเปน)
146+3 (รอบคัดเลือก 25-25-24-25-25 (124) รอบไฟนั่ล 22) เหรียญเงิน ไดมอนด์ ไมเคิล (ออสเตรเลีย) 146+2 คะแนน (รอบคัดเลือก 25-25-25-23-25 (123)
รอบไฟนั่ล 23) เหรียญทองแดง เฮดดิง อารอน (สหราชอาณาจักร) 144 คะแนน (รอบคัดเลือก 24-25-24-24-25 (122+3) รอบไฟนั่ล 22)
 
   
 
  ประเภทดับเบิลแทร็ป ชาย &quot;น้องฮั้ว&quot; ศิรวิชญ์ เต็มมาศ ได้ที่ 57 ยิงได้ 97 คะแนน (38-32-27) เหรียญทอง เป็นของ วิลสัน ปีเตอร์ โรเบิร์ต รัสเซลล์
(สหราชอาณาจักร) 195 คะแนน (รอบคัดเลือก 49-49-48 (146) รอบไฟน่อล 49) เหรียญเงิน หู บิน หยวน (จีน) 194+2 คะแนน (รอบคัดเลือก 49-50-47 (146)
รอบไฟนั่ล 48) เหรียญทองแดง โซดี้ รอนจัน (อินเดีย) 194+1 คะแนน (รอบคัดเลือก 48-49-48 (145) รอบไฟนั่ล 49)
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  ซึ่งทั้ง &quot;้น้องณี&quot; สุธิยา จิวเฉลิมมิตร และ&quot;น้องเจน&quot; เจนจิรา ศรีสงคราม นักกีฬาไทย ทั้ง สองคนยังมีการแข่งขัน อีกรายการหนึ่งรออยู่คือ
ยิงเป้าบินชิงแชมป์โลก รายการ ไอเอสเอสเอฟ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ช็อตกัน ที่กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย ระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2554 โดยรายการนี้
ยังเป็นความหวังของสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้ &quot;น้องเจน&quot; เจนจิรา ศรีสงคราม คว้าโควต้าโอลิมปิก &quot;ลอนดอนเกมส์&quot;
ให้ได้
 
   
 
   
 
  ข่าวจาก: 
sportpost.net

 2 / 2

http://www.sportpost.net/sp/others-sport/48-others-sport/9623-issf-worlcup-maribor-2011.html

