BERLIN GRAND PRIX DE PARA ATLETISM
20-22 Iunie 2014
Au participat 265 sportivi din 21 de țări. România este reprezentată de catre sportivii
Prundaru Petrișor, Cojoc Florin, Baraian Ciprian, fiind însotiti de antrenorul Tamas
Adrian. În Berlin, pe o vreme foarte rece cu vânt și ploaie, echipa Paralimpică a
României de atletism a câștigat trei medalii – 1 de argint și 2 de bronz – și toti cei trei
sportivi s-au calificat pentru Campionatele Europene din Swansea, din august 2014.
Rezultatele obținute sunt:
 Prundaru Petrisor – medalia de bronz la 100m;
 Cojoc Florin – medalia de argint la săritură in lungime;
 Baraian Ciprian – medalia de bronz la 400m; locul 4 la săritură în lungime;
locul 4 la suliță.
Felicitari tuturor și mult succes la Campionatul European!
.

Campionatele Europene de Atletism IPC 2014
Swansea, Marea Britania 19-23 august

În perioada 19 -23 August 2014, la Universitatea Swansea International Village Sport
din Anglia, a avut loc Campionatul European Paralimpic de Atletism. În cursa pentru
medalii au concurat aproximativ 600 din cei mai buni sportivi ai Europei,
reprezentând 39 de țări. România au fost reprezentată de Baraian Ciprian (18 ani),
Petrisor Prundaru (19 ani) amândoi din Club Sportiv Lamont, Cluj și Cojoc Florin
(Iași). Ei au fost indrumați de către antrenorul lotului național, Adrian Tamas.
În data de 19 august Ciprian a concurat la suliță și a ocupat locul 4 cu o aruncare
excelentă, de 38,40m. În data de 22 august Ciprian a concurat la 400m ocupând
locul 4 cu 53,90. Un sportiv din Turcia și-a asigurat medalia de bronz cu un timp de
53,61. Au fost doi „personal best” pentru el si record național pentru Comitetul
Național Paralimpic. Ciprian a fost foarte aproape de o medalie de bronz la
amândouă probele.
Petrișor a terminat concursul de săritură în lungime cu un „personal best” de 5,49m și
la 100m n-a ajuns în finală. Rezultatele au fost minunate, ei participând pentru prima
dată la IPC Campionatele Europene de atletism.
Florin Cojoc a terminat concursul de săritură în lungime pe locul 8 cu 5,73m.
Felicitări echipei României!

