
COMITETUL NATIONAL PARALIMPIC, ROMANIA 

JOCURILE PARALIMPICE DE VARA 

 

 

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. 

 

 

 

 

România a participat pentru prima dată la Jocurile Paralimpice 
de vara, în cadrul ediției din 1972 de la Heidelberg, unde a 
trimis un singur competitor: jucătorul de tenis de masă Alexander 
Peev. Acesta a fost eliminat in primul meci disputat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoi România nu a mai fost reprezentată la această 
competiție până la Jocurile Paralimpice de vară din 1996 
de la Atlanta, unde a fost reprezentata de Aurel Berbec la 
powerlifting.  
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La editia Jocurilor Paralimpice de vara din 2000 de la Sydney, Australia, 
Romania a fost reprezentata de un singur sportiv Adrian Sandu, care a participat la 
powerlifting. 

 

 

 

In 2004, Romania a fost reprezentata la Jocurile 
Paralimpice de la Atena, Grecia, de catre doi sportivi: 
Carol Eduard Novak la ciclism si de Adrian Sandu la 
powerlifting. Carol Eduard Novak a terminat pe locul 4 la 
Men's road race/time trial (clasa LC3). Adrian Sandu a 
terminat competitia pe locul 9, la categoria Men +100kg. 

 

 

 

 

 

La editia Jocurilor Paralimpice de vara din Beijing, 
China, din 2008, Romania a fost reprezentata de 5 sportivi: 

- la ciclism: Carol Eduard Novak, Arnold Csaba Butu si Lehel 
Ruzsa 

- la powerlifting: Viorica Corina Custura  

- la tenis in fotoliu rulant: Crina Steliana Tugui 

Aici a fost obtinuta prima medalie pentru Romania, de catre 
Carol Eduard Novak, care a ocupat locul 2 la Men's 
individual time trial LC2!  

Edi a mai ocupat doua locuri 4 la Men's Individual Pursuit 
LC2 si Men's Individual 1 km time trial LC2.  
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La Jocurile Paralimpice de vara din 2012, organizate in Londra, Marea Britanie, 
Romania a fost reprezentata de 5 sportivi: 

- la ciclism: Carol Eduard Novak si Imre Torok 
(antrenor: Cristiano Valoppi) 

- la atletism: Florin Marius Cojoc (antrenor: Ursanu 
Viorica) 

- la inot: Naomi Ciorap (antrenor: Emese Maniu) 

- la tenis de masa: Dacian Makszin (antrenor: Anca 
Chereches) 

La aceasta editie, Carol Eduard Novak reuseste sa 
cucereasca inca doua medalii pentru Romania!  

A obtinut medalia de aur la Men’s individual pursuit 
C4 si a doborat recordul mondial la Velodrom 4 km! 

A mai obtinut medalia de argint la Men’s road time 
trial C4!  

Inca a primit un loc 7 la Men’s 1km time trial C4-5 
si un loc 8 la Road Race C4-5.  

Este un rezultat extraordinar! Felicitari Edi! 

La atletism, Florin Marius Cojoc a ocupat locul 11 
la saritua in lungime. 

 

 

  



La Jocurile Paralimpice de vara 2016, organizate la Rio de Janeiro, Brazilia, 
Romania a avut cea mai numeroasa delegatie din istorie, cu un numar de 12 sportivi 
si 6 antrenori, dupa cum urmeaza: 

-la atletism: Cojoc Florin si Florentina Hriscu – antrenor Adrian Tamas 

-la ciclism: Carol Eduard Novak si Attila Olah – antrenor Cristiano Valoppi 

- la judo: Alexandru Bologa – antrenor Gergely Tamas 

- la para-canoe: Mihaela Lulea si Iulian Serban – antrenor Toth Gheorghe 

- la inot: Naomi Ciorap, Samuel Ciorap si Octavian Ilina – antrenor Nistoroiu Daniel 

- la tenis de masa: Dacian Makszin si Simion Bobi – antrenor Anca Chereches 

Rezultatele obtinute de sportivii romani: 

 

 

Judo: Alexandru Bologa, primul judoka nevazator 
din Romania, a obtinut medalia de bronz la 
categoria -60kg, la prima sa participare la Jocurile 
Paralimpice! Este un rezultat deosebit! Medalia 
este foarte speciala deoarece este scrisa in 
limbajul braille si cand este scuturata are un 
sunet aparte pe care persoanele cu deficienta de 
vedere il pot aude. Felicitari – Bravo – cuvintele 
nu sunt de ajuns pentru a-i felicita pe Alex si 
antrenorul Tomi! 

 

 

 

Para-Canoe 

Lulea Mihaela si Serban Iulian au concurat in finalele 
de para-canoe clasa K3. Mihaela si Iulian s-au clasat 
pe locul 4. Ambii au pierdut „la mustata” medalia de 
bronz… n-a fost sa fie. Este insa un rezultat excelent 
pentru cei doi sportivi care au participat pentru prima 
data la Jocurile Paralimpice intr-un sport intrat pe lista 
paralimpica relativ recent, in 2010. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-la ciclism Eduard Carol Novak a ocupat un 
loc 6 la Men’s road time trial C4 si un loc 9 la 
Road race C4-5. 

 

 

 

 

 

 

- la tenis de masa: Simion Bobi a ocupat 
locul 5 la individual, clasa 6 masculin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la atletism: Cojoc Florin a obtinut locul 10 la 
saritura in inaltime, iar Florentina Hriscu a ocupat 
locul 12 la disc. 

 

 

 

 



 

Conform Wikipedia, pana in acest moment, sportivii paralimpici romani au obtinut 
urmatoarele medalii, la toate editiile Jocurilor Paralimpice de vara: 

 

Sportivi medaliați 

 

Medal Name Games Sport Event 

 Silver Carol-Eduard Novak  2008 Beijing Cycling 

Men's road time trial 

LC2 

 Gold Carol-Eduard Novak  2012 London Cycling 

Men's individual 

pursuit C4 

 Silver Carol-Eduard Novak  2012 London Cycling 

Men's road time trial 

C4 

 Bronze Alex Bologa 

 2016 Rio de 

Janeiro 
Judo Men's 60kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carol-Eduard_Novak
https://en.wikipedia.org/wiki/2008_Summer_Paralympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_at_the_2008_Summer_Paralympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Carol-Eduard_Novak
https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Summer_Paralympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_at_the_2012_Summer_Paralympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Carol-Eduard_Novak
https://en.wikipedia.org/wiki/2012_Summer_Paralympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_at_the_2012_Summer_Paralympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Bologa
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Summer_Paralympics
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Summer_Paralympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Judo_at_the_2016_Summer_Paralympics
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil

