
 

 

Openul Internațional de para tenis de masă “Memorialul Jiri Danek”, 

Ostrava, Cehia, 1-3 iulie 2021 

 

La această competiție internațională au participat 73 de sportivi și 24 de sportivi, 

reprezentând 20 de țări. România a fost reprezentată de catre sportivii Constantin 

Gabriela (clasa 6), Țepelea Ioana (clasa 10) și Simion Bobi (clasa 6), însoțiți de 

antrenorii Alex Gheorghe și Dan Năsui. 

La proba de individual feminin, clasele 6 – 10 au jucat împreună. Ioana Țepelea 

a terminat grupa pe primul loc, învingând-o pe o sportiva din Norvegia (clasa 8 ) care 

este calificată la Jocurile Paralimpice. Gabriela a terminat pe locul 2 în grupa ei și a 

învins-o pe sportiva din Norvegia (clasa 7) care este calificată la Tokyo. În semifinală, 

fetele noastre au jucat împreună, Ioana asigurându-și locul în final. În finală, Ioana a 

întalnit-o pe sportiva din Ungaria, Svitacs Alexa (clasa 9) care este și Campioana 

Europeană de table tenis la clasa 9. Ioana a obținut medalia de argint, iar Gabriela 

medalia de bronz. 

La proba de individual masculin, Simion Bobi a terminat grupa pe locul întâi, apoi 

în semifinale l-a învins pe sportivul Torres Ignacio din Chile. În finală l-a întalnit pe 

Alvaro Valera din Spania, multiplu Campion European și Campion Paralimpic la clasa 6. 

Meciul a fost foarte disputat, în final Bobi reușind să obțină victoria și astfel ș i-a asigurat 

medalia de aur. 

Proba pe echipe feminin nu s-a putut desfășura.  

La masculin, clasa 6-7, Bobi Simion a făcut echipă cu un sportiv din Grecia, 

Georgios Mouchthis. Au terminat pe locul 2 în grupă, pierzând împotriva echipei din 

Cehia, iar în semifinală au întâlnit echipa Spaniei, care i-a învins cu scorul de 2-0. În 

final Bobi și Georgios au obținut medalia de bronz la proba pe echipe.  

Felicitari sportivilor și antrenorilor! 

 



 

Jiri Danek Memorial Para Table Tennis Open, OSTRAVA, CZECH REPUBLIC, 1-3 July 

2021 

 

A total of 73 men and 24 women representing 20 countries participated in the Jiri Danek 

Memorial Para Table Tennis Open in OSTRAVA, CZECH REPUBLIC from 1-3 July 

2021. Romania was represented by Gabriela Constanta ( Class 6), Ioana Țepelea 

(Class 10) and Bobi Simion (Class 6) with Alex Gheorghe and Dan Nasui as trainers.  

In the singles Class 6-10 Female were placed together and Ioana Țepelea finished first 

in her group beating the class 8 Norwegian player qualified for Tokyo and Gabita 

finished 2nd in her group winning against the class 7 player who is going to Tokyo. In 

the semi final Gabita lost to Ioana winning the bronze medal while Ioana won the silver 

medal being beaten by the European Champion in Class 9 from Hungary. Bobi Simion 

finished first in his group and then entered the final against Alvaro Valera the Spanish 

multi European and Paralympic Champion in class 6. The match was very closely 

fought until finally in the 5th set Bobi won and the gold medal was his. 

For the girls there was no team event but Bobi partnered with the Greek class 6 

Georgios Mouchthis in the Male 6-7 Team event. They finished 2nd in the groups losing 

2-0 to the Czech team and in the semi final met the Spanish team where they were 

defeated 2-0 again, succeedng in winning the bronze medal.  

Congratulations to all! 

 



 

 

 


