Poročilo s XIII. Svetovnih iger Specialne olimpijade, v Atenah
Iger se je udeležilo 24 športnikov, 8 trenerjev in dva delegata. Tekmovalci so tekmovali v
atletiki,plavanju, namiznem tenisu, kolesarstvu, judu, balinanju in košarki.
Tako kot je to običajno že kar nekaj zadnjih svetovnih iger, se je program začel z host town
programom. Naše »mesto gostitelj« je bilo Chania na severozahodnem delu otoka Krete.
Tam smo preživeli štiri prijetne dni, si ogledali nekaj zanimivosti, in seveda uživali ob morju.
Po vrnitvi v Atene, in dnevu počitka, nas je čakala svečana otvoritev iger, ki je bila
spektakularna, vendar za marsikoga predolga. Sama otvoritev (brez čakanja) je trajala kar 4
ure in pol, in glede na to, da smo naslednji dan začeli s tekmovanji, je bila četrta ura zjutraj
mnogo prepozna za začetek nočnega počitka. Ampak tudi to ni zmotilo specialnih olimpijcev,
da ne bi pokazali, vse kar znajo in zmorejo. In znajo in zmorejo veliko.
Slovenska ekipa je na XIII. Svetovnih igrah osvojila 21 medalj, 8 zlatih, 5 srebrnih in
8. bronastih. V naslednjih vrsticah preberite, kdo so nosilci medalj in kakšne so bile ostale
uvrstitve:
Košarkarska ekipa – zlata medalja –
Igrali so :
Žiga Zore
Gašper Zaviršek
Veton Quori
Kristjan Polšak
Kristjan Jordan
Aleksander Bezjak
Buco Mulič
Darjan Cehtl
Plavanje :

Balinanje :

Došler Marko :

100 m prosto
200 m prosto
400 m prosto
4 x50 m prosto

5.mesto
1.mesto
1.mesto
4.mesto

Grnjak Nives :

100 m prosto
200 m prosto
4 x50 m prosto

4.mesto
4.mesto
4.mesto

Karel Krajnc :

100 m prsno
200 m prsno
4 x50 m prosto

DQ
2.mesto
4.mesto

Polona Mikolič :

50 m prosto
100 m prosto
4 x50 m prosto

3.mesto
1.mesto
4.mesto

Monika Arčon

posamično

3.mesto

Atletika :

dvojice

3.mesto

Jože Zorč :

posamično
dvojice

3.mesto
3.mesto

Monika Grgič :

200 m
400 m
4x100 m

3.mesto
1.mesto
7.mesto

Kaja Praprotnik :

400 m
800 m
4x100 m

6.mesto
1.mesto
7.mesto

Peter Prokofjev :

400 m
suvanje krogle
4x100 m

3.mesto
2.mesto
7.mesto

Dušan Založnik :

100 m
suvanje krogle
4x100 m

5.mesto
6.mesto
7.mesto

500 m
1000 m

1.mesto
2.mesto

Kolesarstvo : Ina Košič

Judo :

Anton Požun

5 km
5.mesto
10 km zasledovalno 7.mesto
10 km cestna
2.mesto

Melita Komac
Irfet Vukalič

70 – 78 kg
81 - 90 kg

2.mesto
1.mesto

posamično
mešane dvojice
posamično
mešane dvojice

3.mesto
4.mesto
5.mesto
4.mesto

Ljubo Miličevid
Katja Vadnal
Žiga Sedmak
Miran Vrabič
Milojka Sevšek
Helena Gril
Marjan Lačen
Tine Kovačič
Jaka Kolbl
Igor Mihailovič

vodja ekipe
pomočnica vodje ekipe
košarka
košarka
plavanje
atletika
balinanje
kolesarstvo
judo
namizni tenis

Nam. tenis : Cvetka Nežmah
Marjan Potisek

Ekipo smo spremljali :

Po vseh teh uspehih in kar pošteno utrujeni smo dočakali zaključno slovesnost, ki je bila
4. julija, enako kot otvoritvena na antičnem Panathenaic stadionu, ki prejme 47.000
gledalcev.
Domov pridemo 5. julija 2011.

