
Đorđe Igrutinović 7373 



GENLO 1980 
 

1980 Genlo,Norveška 

 

Kao novi sport pojavila se trka sankama. 



Genlo 1980 
 

Ućešće je bilo omogućeno sportistima svih vrsta 
invakiditeta. 

 

Broj učesnika je bio 350 iz 18 različitih zemalja. 



Genlo 1980 
 

Od 18 zemalja ucesnica,9 je osvojilo medalje. 

 

Norveška i Finska su bile najuspešnije 



Genlo 1980 
 

Najuspešniji sportista na ovim igrama bila je Brit 
Mjasund Oejen 

 

Ona je u trci sankama osvojila 3 zlata u sve 3 discipline. 



Genlo 1980 
 

Igre su trajale 7 dana(od 1 do 7 februara) 

 

Igre je otvorio Norveški kralj Olav V 



Insbruk 1984 
 

Treće paraolimpijske igre održane su u Insbruku u 
Austriji 

 

Učestvovalo je 419 takmičara iz 22 zemlje. 



Insbruk 1984 
 

Prvi put je održano i egzibiciono takmičenje gde je 
učestvovalo 30 osoba sa invaliditetom. 

 

Učešće su uzeli u alpskom skijanju i veleslalomu na 3 
skije. 



Insbruk 1984 
 

 



Insbruk 1984 
 

Najuspešniji takmičar bio je Nemac Rjnhard Miler. 

 

On je u alpskom skijanju osvojio 3 zlata i jedno srebro. 

 



                                             БОГДАН ЈОВАНОВИЋ 6990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Параолимпијски стони тенис 



                           ИСТОРИЈАТ 

-ПСТ први пут 1960 Рим 

-Спортисте из 100 земаља 

-Велика Британија остварила најбоље резултате 

 

                                                 

 

 

 

                                                  

 



Mitch Seidenfeld  

-Један од најбољих играча свих времена 

Резултати успешни на многим такмичењима сем     

ОИ у Барселони(Hall of Fame) 

                                                            

 



-The international table tennis Federation(ITTF) 

-Класе T1-T5 у колицима,  

T6-T10 стојећи, 

Т11 за интелектуалним инвалидитетом 

 

 

  



КАРАКТЕРИСТИКЕ КЛАСА 

-Класа 1- озбиљно смањене функције у руци с 

којом игра,без седећег баланса 

 

 

 

-Класа 2- смањење функције у руци с којом игра, 

без седећег баланса      



-Класа 3- горњи екстремитет помало активан, 

мада има мало моторичких нефункционалности, 

без седећег баланса 

 

 

 

 

Класа 4- у незгодном седећем положају због 

карличног стабилизатора 



Класа 5- Нормална функција горњег екстремитета 

 

 

 

 

 

Класа 6 – Озбиљна оштећења руку и ногу 

 



Класа 7 –веома озбиљна оштећења ногу(слаб 

статички  идинамички баланс), оштећења руку 

са којом игра, или комбинација руку и ногу, али 

блаже него у класи 6 

 

 

Класа 8- средња оштећења ногу или руку са којом  

игра(раме,лакат,зглоб), или средња церебрална 

парализа,хемиплегија или диплегија руком са 

којом игра 

  



Класа 9- Мала оштећења ногу,руку или озбиљна 

оштећења руке с којом не игра, или моноплегија 

 

 

 

 

Класа 10-  врло мала оштећења руку и ногу, или 

средња на руку с којом не игра 



Класа 11 – интелектуални хендикеп испод 75 IQ 

 

 

 

 

IBSA- International Blind Sport Association 

  

 



                         ЛОНДОН 2012 

Учествовало 276 спортиста 

  

            Panfeng Feng 

  Chen Gang 



                                 
Борислава Перић Ранковић 

                                            Спортисткиња 2015                                       

године                              године- Сребро Пекинг 

 

 

 

Златко Кеслер 

Златко Кеслер                  5 параолимпијских  

                                           медаља, светски и 

европски пампион       европски шампион 



 

                  Крај 


