IPC Grand Prix Atletism
Tunis, Tunisia 23-25 martie 2015
Echipa de para-atletism din Romania participa la Grand Prix de atletism inTunis, Tunisia. Echipa
este formata din cinci sportivi: Baraian Ciprian, Ciorap Abel, Cojoc Florin, Hriscu Florentina,
Prundaru Petrisor, insotiti de antrenorul Tamas Adrian.
Sportivii nostri au obtinut rezultate deosebite la aceasta competitie, obtinand in total 4 medalii:
una de aur, 3 de bronz si patru locuri 4!
Rezultatele obtinute sunt:
- Cojoc Florin – medalia de aur la saritura in lungime
- Baraian Ciprian – medalia de bronz la saritura in lungime
- Abel Ciorap – medalia de bronz la 400 m
- Petrisor Prundaru - medalia de bronz la 100 m
- Hriscu Florentina – locul 4 la greutate
Ciprian a luat locul 6 la sulita cu un "personal best" - 38.80 mtrs si locul 6 la 200m si Abel locul 8
la 800m amindoua cu un "personal best".

IBSA Campionatele Mondiale ale persoanelor cu deficiente de vedere, Seoul,
Coreea 08-18 mai 2015
Deschiderea oficiala a Campionatelor Mondiale ale persoanelor cu deficiente de vedere a
avut loc la Seul. Peste 2000 de sportivi diin 57 de tari participa la aceste campionate.
Romania este reprezentata la patru sporturi: atletism - Petrisor Prundaru, Abel Ciorap si
antrenorul Adrian Tamas; sah - Alexandru Pirosca, Ionel Morariu, Mihai Bursuc, Mihai
Prebeanu, Nicolae Pale, Teodor Lapadatu, Tudorel Tupilusi; judo: Alex Bologa si Tamas
Gergely; inot - Naomi Ciorap. Sorin Lapadatu participa ca presedinte al comitetului de sah
din partea Asociatiei Sportive Internationale a Nevzatorilor (IBSA), iar Sally Wood-Lamont,
presedinta CNP, participa in calitate de presedinte al IBSA Europa si Chef de Mission
pentru echipa romaniei.
Echipa de atletism a obtinut urmatoarele rezultate:
- Petrisor a castigat medalia de argint la disc, medalia de bronz la saritura in lungime, si s-a
calificat pentru aceasta proba si 100m si 200m la Campionatul Mondial de Atletism, care va
avea loc in Doha.
- Ciorap Abel a facut personal best la 200m

Jocurile Parlimpice European de Tineret , Varazdin, Croatia
6-19 iulie 2015

Romania a participat la Jocurile Parlimpice de Tineret 2015 cu 3 sportivi tineri - Baraian
Ciprian (18 ani - atletism); Tepelea Ioana (15 ani) si Ionita Daniel (17 ani) (Tenis de Masa) cu
antrenorii nationali Tamas Adrian (atletism) si Chereches Anca (Tenis de Masa).

Ciprian Baraian a luat medalia de argint la saritura in lungime.
Per total echipa noastra din Romania a castigat 2 medalii de aur si 3 medalii de argint.
Rezultate minunate pentru echipa de tineret. Felicitari celor trei sportivi si antrenorilor!

Jocurile Mondiale IWAS, Sochi, Russia
26 Septembrie-2 octombrie 2015
600 de participanți din peste 30 de țări din întreaga lume s-au adunat la Soci pentru ceremonia
de deschidere a Jocurilor Mondiale IWAS. Sportivii vor concura in cadrul a sase sporturi: atletism,
tir cu arcul, înot, tenis de masă, taekwondo, Arm Wrestling. România a intrat acest concurs
pentru prima dată în cadrul unui program de solidaritate organizat de Comitetul Paralimpic
Russia. Echipa Romaniei de atletism este formata din: Florin Cojoc, Ciprian Baraian, Hriscu
Florentina - antrenor Adrian Tamas. Ei se afla aici pentru a încerca obtinerea baremurilor de
calificare pentru Jocurile Paralimpice de la Rio 2016; Ghiorghi Filip impreuna cu antrenorul lui
Doru Danilet reprezinta România la tir cu arcul și lotul tenis de masă a fost invitat să completeze
echipa. România a câștigat în total 6 medalii : 2 de aur ; 2 de argint ; 2 de bronz , cu o echipa
alcatuita din 7 sportivi, un rezultat excelent pentru prima participare la Jocurile Mondiale IWAS.
Rezultatele obtinute de echipa de atletism:
COJOC FLORIN
Echipa de atletism a câștigat două medalii: Florin Cojoc a câștigat medalia de bronz la săritura în
înălțime si medalia de argint la săritura în lungime si s-a calificat pentru Jocurile Paralimpice de la
Rio 2016!!! Florin Cojoc a fost Campion European la saritura in LUNGIME in 2012 si a participat
la Jocurile Paralimpice de la Londra din 2012.
BARAIAN CIPRIAN
Cipry a castigat medalia de argint la sulita, locul 5 la săritura în înălțime si locul 4 la saritura in
lungime. El este cel mai tanar membru al echipei de atletism român, are numai 19 ani, si in
octombrie incepe facultatea de Educatie Fizica si Sport la Cluj. Are mare sansa sa se califice
pentru Rio2016.
Hriscu Florentina a ocupat locul 5 la disc.

