Відомості про професійні досягнення
Попова Михайла Олександровича,
члена збірної команди України з настільного тенісу серед спортсменів з
ураженням опорно-рухового апарату, переможця XV Паралімпійських ігор
Попов Михайло Олександрович народився 27 січня 1987 року у
м. Запоріжжя.
У 2008 році закінчив Запорізький національний університет за
спеціальністю «Професійний олімпійський спорт» та одержав кваліфікацію
«Тренер-викладач з настільного тенісу, менеджер в сфері фізичної культури і
спорту».
З 1997 року займається настільним тенісом у Запорізькому обласному
центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Перший тренер - тренер-викладач ДЮСШ інвалідів вищої категорії
Пачина Валентина Олексіївна, тренер в збірній команді України –
Каспаров О.А.
З 1999 року Попов М.О. - член штатної збірної команди України,
спортсмен-інструктор з настільного тенісу.
У 2001 році отримав звання «Майстер спорту України міжнародного
класу» з настільного тенісу.
У 2001 році Попов М.О. став переможцем Всесвітніх ігор серед
інвалідів з наслідками ДЦП (Англія).
У 2003 році - бронзовий призер чемпіонату Європи (Хорватія, Загреб).
У 2004 році - учасник XII Паралімпійських ігор (Греція, Афіни, 7 місце).
У 2005 році Попов М.О. став переможцем Всесвітніх ігор серед
інвалідів з наслідками ДЦП (США).
У 2008 році на XIII Паралімпійських іграх (Китай, Пекін) посів 5 місце.
У 2009 році - бронзовий призер у парному розряді чемпіонату Європи
(Італія).
У 2011 році - чемпіон Європи в парному заліку та срібний призер в
особистому (Хорватія, Спліт).
У 2012 році - бронзовий призер XIV Паралімпійських ігор (Англія,
Лондон) у особистому заліку.
Багаторазовий чемпіон і призер рейтингових міжнародних турнірів,
багаторазовий чемпіон і призер чемпіонатів України.
Попов М.О. нагороджений Почесними грамотами Запорізької обласної
ради, Запорізької обласної державної адміністрації.
У 2015 році здобув III місце в особистому заліку, І місце - в парному
заліку на чемпіонаті Європи з тенісу настільного серед спортсменів з
ураженням опорно-рухового апарату.
У 2016 році на XV літніх Паралімпійских іграх у Ріо-де-Жанейро здобув
золоту медаль у командному заліку з настільного тенісу

