
COMITETUL NATIONAL PARALIMPIC, ROMANIA 

JOCURILE PARALIMPICE DE IARNA 

 

Jocurile Paralimpice (engleză: Paralympics) sunt Jocurile Olimpice pentru sportivii cu 

dizabilitati. Primele competiții sportive paralimpice au avut loc pentru sportivi în fotolii rulante 

în anul 1948, paralel cu Jocurile Olimpice. După 1960 Jocuri Paralimpice au fost organizate 

in mod regulat, începând din anul 1992 ele desfășurându-se la trei săptămâni după Jocurile 

Olimpice de vară, în același loc ca acestea.  

Primele Jocuri Paralimpice de iarnă s-au organizat în Suedia în anul 1976. Și acestea 

au câștigat cu timpul popularitate, la a IX-a ediție a lor la Torino participând vreme de 10 zile 

circa 600 sportivi la cinci discipline: schi alpin, schi fond, biatlon, hochei și curling. Această 

din urmă competiție a fost urmărită de 200,000 de spectatori. 

În afara Jocurilor Paralimpice există separat Jocuri olimpice pentru sportivi cu 

deficiențe de auz și Olimpiada specială pentru sportivi cu handicap cognitiv. 

 

 

Jocurile Paralimpice de iarna 

2010, Vancouver, Canada 

România a fost prezenta pentru 

prima dată la Jocurile Paralimpice 

de iarna din 2010, din Vancouver, 

Canada, unde a participat sportiva 

Laura Valeanu la schi alpin. 

 

 

 

 

  



Jocurile Paralimpice de iarna 2014, Sochi, Rusia 

La editia Jocurilor Paralimpice de iarna din 2014 de la SOCHI, RUSIA, Romania a fost 

reprezentata de o singura sportiva Laura Valeanu, la schi alpin. Ea se afla la a doua 

participare la Jocurile Paralimpice de iarna. 

Jocurile Paralimpice de Iarna de la Sochi 2014 au fost declarate deschise in data de 7 martie, pe 
Stadionul ‘’Fisht Stadium’’ din Parcul Olimpic. 547 de sportivi din 45 de tari au sosit pentru noua 
zile de competitii, in cadrul a cinci sporturi. Au debutat cu o 
uimitoare Ceremonie de deschidere la “Fisht Stadium”, unde 
au luat parte peste 2500 de voluntari din regiunea Krasnodar 
din Rusia; alaturi de ei s-au aflat si dubla campioana 
paralimpica la inot Olesya Vladykina si Sergey Shilov de sase 
ori campion paralimpic la schi- cei doi au purtat flacara 
paralimpica si au aprins focul in “cazanul” paralimpic. Avand 
tema “Spargerea ghetii”, Ceremonia de Deschidere a evocat 
spiritul Rusiei si importanta doborarii barierelor si 
stereotipurilor cu care se confrunta zilnic oamenii din intreaga 
lume. Ceremonia a inceput cu 126 de interpreti – imbracati in 
rosu, alb si albastru – care au mers in formatiuni perfect 
sincronizate si care au creat cu un val uman steagul Rusiei. Ceremonia a culminat cu distributia a 
peste 1.000 de purtatori de torta care au sarbatorit sosirea Tortei Paralimpice pe stadion, iar apoi 
Vladykina si Shilov au aprins Flacara Paralimpica si a inceput un spectaculos foc de artificii in 
Parcul Olimpic. In Sochi sunt 2 Sate Paralimpice: Coastal Village situat pe malul Marii Negre si 
Mountain Village este situat in munti. Jocurile Paralimpice de 
la Sochi 2014 au doua mascote: ”The Ray of the Light” (Raza 
soarelui) si ”The Snowflake” (Fulg de nea). 
Laura Valeanu, singura sportiv din Romania împreună cu 

antrenoarea sa, 
Tina Rölls, a 
concurat la schi 
alpin la slalom, la 
slalom uriaș. 
Laura Valeanu a 
reusit ocuparea 
locului 5 la Slalom, si a locului 7 la Slalom urias la 
Jocurile Paralimpice in Sochi 2014,  un resultat 
extraordinar! Sunt cele mai bune rezultate obtinute 
vreodata la Schi alpin la o competitie majora din istoria 
Romaniei. (Singura medalie obtinuta la Jocurile 
Olimpice de Iarna ramane medalia de bronz castigata 
de Ion Panturu si Nicolae Neagoe in bobsleigh, in 
Grenoble in 1968. Patru ani mai tarziu, in 1972 – in 

Sapporo, Panturu in echipa cu Ion Zangor au terminat pe locul 5).Felicitari Laura! 



 

 

  

 

 

  



Jocurile Paralimpice de Iarna  

Pyeong Chang, Coreea, 9-19 martie 2018 

 

La editia Jocurilor Paralimpice de iarna din 2018 de la Pyeong Chang, Coreea, 
Romania a fost reprezentata de un singur sportiv Mihaita Parara, la snowboard. Din 
pacate Valeanu Laura care a fost calificata la proba de schi alpin, a avut un accident 
in luna ianuarie si este in recuperare, ea 
neputand lua parte la aceasta editie a 
Jocurilor Paralimpice. 

Delegatia noastra este formata din Papara 
Mihaita - snowboarder, Chereches Anca, 
Sef de Delegatie, Marcu Dan, antrenor, 
Ples Adrian, kineoterapeut si tehnician 
ortoped profesionist si Bude Angelo, schi 
tehnician.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihaiță Papară a debutat la Jocurile Paralimpice 
de iarnă din PyeongChang, Coreea, la proba de 
Snowboard cross. Mihăiță a trecut de proba de 
calificare, iar in finală l-a întalnit pe croatul Bruno 
BOSNJAK. Croatul a obtinut un timp mai bun, 
calificandu-se astfel in ultimi opt. Mihăiță a 
terminat competitia pe locul 11, si a acumulat 
240 de puncte in clasamentul international.  

In data de 16 martie, Mihaiță Papară a 
participat la proba de Snowboard Banked 
Slalom si a ocupat locul 11.   

Ambasadorul Romaniei in Coreea de Sud, 
Mihai Ciompec, si sotia domniei sale, Flavia-
Athena Kloos au fost alaturi de echipa 
Romanei. Cu aceasta ocazie dorim sa le 
multumim pentru sustinerea si sprijinul acordat 
echipei paralimpice romane. 


