International Para-TT Lignano Junior Open
Lignano, Italia, 15 februarie 2016
Romania a fost reprezentata de Ioana Tepelea (16 ani). Ioana a jucat foarte bine, a trecut de
grupa, dar apoi a intalnit-o pe Mosconi Nicole din Italia, in fata careia a pierdut cu scorul de 3-2,
ocupand in final locul 5. Italianca a castigat competitia de juniori, dar apoi a fost declarata de
catre clasificatori ca fiind non- eligible, deci nu mai are drept de joc la competitiile de tenis de
masa pentru persoane cu dizabilitati.
Dupa terminarea competitiei oficiale de juniori, a fost organizat un turneu amical de juniori, unde
Ioana Tepelea a ocupat locul 2, invingand adversare mult mai puternice si cu mai multa
experienta in competitii decat ea.
International Para-TT Lignano Master Open 17-20 februarie 2016
Romania a fost reprezentata de catre urmatorii sportivi: Constantin Gabriela (clasa 7), Tepelea
Ioana (clasa 10), Alexandru Imbuzan (clasa1), Makszin Dacian (clasa 3), Ifrosa Petru (clasa 4),
Simion Bobi (clasa 6) si Dinca Daniel (clasa 9).
Rezultatele au fost urmatoarele:
Individual
– loc 3: Ioana Tepelea
– loc 5: Gabriela Constantin, Dacian Makszin, Bobi Simion si Dinca Alexandru
Echipe
– loc 3: ( din 6 echipe) Gabriela Constantin si Ocsoy Kubra (Turcia)
– loc 3 (din 3 echipe): Alexandru Imbuzan si Major Endre (Ungaria)
– loc 3 (din 4 echipe):Simion Bobi si Jozic Pavao (Croatia)
– loc 5: (din 7 echipe) Ioana Tepelea si Lucic Mirjana (Croatia)
– loc 5: ( din 10 echipe) Petru Ifrosa si Dacian Makszin

Varna Seagull Cup – 2016, 22 – 24 aprile, Varna Bulgaria
Clubul OK Bucuresti a participat in o competitie international de tenis de masa in Varna cu
Bulgaria, Montenegro, Turcia la 23 -24 aprile. Rezultatele au fost:

Simplu:
Milciu Florin – loc 2 la clasa 6 masc
Ciripan Camelia – loc 2 la clasa 6 fem
Constantin Gabriela – loc 1 la clasa 7 fem
Dinca Daniel – loc 3 la clasa 9 masc
Echipe:
Constantin Gabriela si Ciripan Camelia – loc 1 la clasa 6+7 masc+fem

IWAS Juniors World Games, Praga, Cehia 30 iunie - 2 iulie 2016

La aceste jocuri mondiale de juniori, Romania a avut reprezentanti la atletism si tenis de masa.
La atletism Baraian Ciprian a reusit clasarea pe locul 1 la sulita, locul 3 la 200m, si locul 4 la
saritura in inaltime si 100m.
La tenis de masa, Ioana Tepelea a obtinut locul 1 la proba de individual si locul 1 la Open. Ionita
Daniel a terminat pe locul 3 la individual. La proba pe echipe Ioana si Daniel au ocupat locul 4.
Felicitari tuturor si succes in continuare!

RITTO Para Tenis de masa juniori, Cluj Napoca 21-22 iunie 2016
Primul turneu de Para Tenis de masa Juniori,organizat în România a început în această
dimineață, în Cluj - Napoca , capitala Transilvaniei . Participa 42 de jucători din următoarele
țări: Chile , Grecia , Japonia , Marea Britania, Olanda , Norvegia , Polonia , România , Rusia
, Tailanda , Statele Unite ale Americii . Toate echipele participante sunt foarte entuziasmate
de turneul de juniori. Sportivul Eric Pattison din SUA, a declarat : " Turneul pentru juniori este
o idee minunata de a motiva și de a încuraja tinerii jucători de tenis de masă. Este minunat
sa vezi jucand tinerele talente. Sper că începe ceva mai mare , în viitor, pentru noi toți " .
Doi sportivi din Romania participa - Tepelea Ioana (16 ani) si Ionita Daniel (18 ani).
Romania a obtinut doua medalii prin sportivii: Țepelea Ioana (16 ani) care a câștigat medalia
de aur și Ioniță Daniel (18 ani) care a câștigat medalia de bronz . Felicitări amandorura!

A 9-a editie RITTO seniori
Cluj Napoca, Romania 23-25 iunie 2016
Echipa Romaniei a câștigat 9 medalii în cea de-a noua ediție a RITTO . A fost o competiție de un nivel
foarte ridicat, cu mulți jucători care vor participa la Jocurile Paralimpice de la Rio și o experiență
excelentă pentru noi. Multumim tuturor echipelor care au venit la Cluj și așteptam cu nerăbdare să
ne vedem din nou anul viitor! RITTO 2017 va fi cu siguranță în noua Sala Polivalentă din Cluj.
Individual:
Tepelea Ioana - Aur
Constantin Gabriela - Argint
Vargatu Dorina - bronz
Makszin Dacian - bronz
Ifrosa Petru - bronz
Echipe:
Makszin Dacian & Ifrosa Petru -bronz
Draghici Cristian & Simion Bobi -bronz

