
Otvoritev poletnih svetovnih iger specialne olimpiade

26. 6. 2011 / 

S slavnostnim odprtjem so se danes v Atenah začele 13. poletne igre specialne olimpiade. 

Na igrah sodeluje 7500 športnikov z motnjami v duševnem razvoju iz 183 držav, med 
njimi tudi 24 slovenskih. Igre bodo potekale do 4. julija.
Prireditelji iger so odprtje tekmovanj za športnike specialne olimpiade pripravili na starem 
atenskem stadionu Panathinaikon, prizorišču prvih olimpijskih iger moderne dobe leta 1896. 
Tekmovanja specialne olimpiade potekajo v znamenju gesla Pustite mi zmagati, če pa ne 
morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu. V Grčiji si bodo lahko ljubitelji športa 
vsa tekmovanja specialne olimpiade ogledali brezplačno.

"I think we're home," je pozdravil dr. Timothy P. Shriver, predsednik SO, navdušeno 
množico na Kallimarmaron Panthinaikon Stadionu, v prekrasnem poletnem večeru v Atena.

Shriver je še dodal: "Naj se zahvalim prebivalcem Grčije. Kljub vsem težavam in 
spremembam, s katerimi se država sooča, nas Grki niso razočarali, in tako tudi specialci ne 
bodo razočarali Grkov."

Spektakularna otvoritev, ki so jo težko pričakovali tudi slovenski športniki, se je končno 
odvila. Morda nekoliko dolg program, vendar vreden ogleda. Slovensko ekipo je spremljal  
ambasador in prijatelj Jurij Franko, ki si je ogledal tudi nekaj olimpijskih 
prizorišč.Predsednik So Slovenija, Ljubo Miličević, je na kratko povedal, kako so naši 
specialci doživeli otvoritev iger: "Otvoritev je trajala več kot štiri ure, in če k temu dodamo še 
pet urno čakanje, je utrujenost  zelo velika. Tisti bolj oddaljeni ki spijo v olimpijski vasi, so 
prišli do postelj komaj ob 4 zjutraj. Danes pa kvalifikacije za vse razen plavalcev. Seveda je 
dolga otvoritev in "kratka" noč pustila posledice."

V Atenah je tako ekipa 24 slovenskih športnikov, ki se bodo pomerili v atletiki, plavanju, 
kolesarstvu, namiznem tenisu, judu, balinanju in košarki. 

Slovenijo bodo v Atenah zastopali atleti Monika Grgič, Kaja Praprotnik, Dušan Založnik in 
Peter Prokofjev, plavalci Nives Grnjak, Polona Mikolič, Karel Krajnc in Marko Došler, 
kolesarja Ina Košič in Anton Požun, namiznoteniška igralca Cvetka Nežmah in Marjan 
Potisek, košarkarji Kristijan Polšak, Atif Mulič, Darjan Cehtl, Žiga Zore, Veton Qorri, Gašper 
Zaviršek, Kristjan Jordan in Aleksander Bezjak, judoista Melita Komac in Irfet Vukalič ter 
balinarja Monika Arčon in Jože Zorč.

Več informacij dobite na www.specialna-olimpiada.si
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