
 
 

MARATONUL DHL, ȘTAFETA CARPAȚILOR Brașov 20 Iunie 2015 

 

Astăzi a avut loc Marathonul DHL – 42 km -la Poiana Brasov. Stafeta Comitetului 

Național Paralimpic a fost compusă din sportivii Filip Ghiorghi și Gigi Punga în fotoliu rulant și 

trei membri lotulului național paralimpic de atletism: Prundaru Petre, Baraian Ciprian, Cojoc 

Florin. Fiecare a parcurs 7km dar Gigi a facut 14km. Drumul a fost greu cu mai multe urcări 

și coborâri pe dealuri dar echipa a avut noroc pentru că numai în ultimele 10 minute a 

început să plouă. Echipa paralimpică a ocupat locul 3. A mai concurant sportivul Theo 

Matican (17 ani) din Craiova pe tricicletă. El a făcut 42 km și a terminat locul 1! Felicitări 

tuturor participantilor.  

Daniel Kearvell, Director General DHL România a declarat: „Anul acesta DHL iși 

propune să ajute prin fondurile strânse o categorie aparte de oameni deosebiti care duc 

sportul la un alt nivel: atletii paralimpici.  

Cu ajutorul Comitetului Paralimpic Roman, vrem să ii sustinem in drumul lor spre Rio, unde 

echipa româniei va participa la Olimpiada Paralimpică! Pentru a atinge acest obiectiv, vom 

apela la voi – cei care vor și pot sa schimbe lumea și sa o faca putin mai buna – și, la fel ca 

anul trecut, vom dona 100% din banii obținuți din înscrieri și donații”. Mulțumim DHL-ului, d-

lui Daniel și echipei organizatorilor care au fost foarte drăguți cu noi. A fost o experiență 

deoșibită pentru noi și așteptăm cu drag să participam anul viitor! 

https://www.youtube.com/watch?v=Rwhpr0Qb33A 

Raiffeisen Internațional Marathon 2015, Bucharest – Duminica 4 octombrie 2015 

Mulți sportivi de la Comitetul Național Paralimpic au participat la Maratonul Raiffeisen 

Internațional la București pe data de 4 octombrie 2015. 

 Rezultatele au fost: 

Maraton – 42 km – feminin 

Hriscu Florentina (CS Lamont) 

Maraton – 42 – km – masculin 

1. Matican Theo (CS Lamont) 

2. Epure Gigel (AJIF) 

3. Ilina Octavian (CS Lamont) 

4. Ghiorghi Filip (CS Aktiv) 

Semi – Maraton – 26km – masculin 

1. Tudose Ioan 

2. Ifrosa Petru (CS Lamont) 

3. Mocanu Valeriu (CS Noblesse Obligie)   

https://www.youtube.com/watch?v=Rwhpr0Qb33A

