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Българската параолимпийска
(
делегация по време
Фото:на церемонията по
www.
откриването
paralympic.or
на Зимните пар
g
)

"Балканската страна ще чества своята двадесета година от първото си участие в
Параолимпийските зимни игри в Сочи", написа при представянето на
България официалната страница на Параолимпийското движение paralympic.org
. Екипът на
velsport24.com
публикува пълният текст, в който се разкриват 11 факта за България на
Параолимпийските игри. Материалът, посветен на нашата страна бе публикуван на 7
февруари 2014 г.

• България направи своя дебют на Параолимпийските зимни игри през 1994 г. и е
участвала във всяко тяхно издание до момента.

• България все още няма спечелен медал на Параолимпийските зимни игри.

• България е участвала в състезания по ски бягане на всички Зимни Параолимпийски
игри от дебюта си през 1994 г. Единственият друг спорт, където е имала участие е в
стартовете по биатлон през 2006 година.

• 11-то място Йоанна Ерменкова в женския спринт на 1 км ски бягане (класически стил),
за хора с увредено зрение на Параолимпиадата през 2010 г. във Ванкувър (Канада) е
най-добрият резултат на България.
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• През 2006 г. на Параолимпийските зимни игри в Торино Иван Иванов е участвал в
двата спорта – ски бягане и биатлон.

• На последните две Параолимпийски зимни игри (2006 и 2010 г.), всички шест спортисти
от България участваха в състезанията за участници с увредено зрение.

• Александър Стоянов се състезава в ски бягането на Параолимпийските зимни игри
във Ванкувър през 2010 г. и на дълъг скок T13 на Световното първенство по лека
атлетика (IPC) в Лион през 2013.

• България е спечелила общо 14 медала на параолимпийските игри - 4 златни, 7
сребърни и 3 бронзови. 13 от тях са завоювани в леката атлетика и един в плуването.
През 1996 г. при жените Полина Джурова печели сребърен медал на 100 м гръб S6.

• Георги Сакелов е най-успешния спортист на България със спечелените общо 5 медала,
от които 3 са златни. Той печели отличията в дисциплините хвърляне на диск и гюле
през 1988, 1992 и 1996 година.

• България спечели три медала от Летните параолимпийски игри в Лондон през 2012 г.,
като всички са в леката атлетика.

• Стела Енева взе два сребърни от тези три медала през 2012 г. С общо трите сребърни
медала, които е спечелила в кариерата си, Стела е най-награждаваната жена в
параолимпийските игри за България.
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