
        Motto-ul zilei: “ CITIUS, ALTIUS, FORTIUS “ 
                OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL   

Bun venit în cetatea unirii... 

olimpiada la start... 
 Luni, 25 mai, la ora 8,00 se va da startul unei noi ediţii a Olimpiadei de vară a Sportului Militar 

Liceal. Devenită deja tradiţie, competiţia provoacă  în fiecare an loturile celor 3 colegii militare la luptă, 
o luptă sportivă, orgoliile şi frustrările ediţiilor anterioare contribuind pozitiv la desfăşurarea ei  într-o 

atmosferă plină de fair-play. Vom urmări împreună, timp de 5 zile, întrecerile sportive ale acestei 
competiţii, vom fi alături atât de învingători, cât şi de învinşi, finalul aparţinându-le celor mai buni... 

 Redacţia urează tuturor participanţilor SUCCES şi dă cuvântul comandantului gazdelor,           
col. Valerică Diaconu... 

“Vă rog să-mi permiteţi să adresez un călduros bun venit în Alba 
Iulia reprezentanţilor Statului Major al Forţelor Terestre, 
organizatorilor acestei olimpiade a sportului militar liceal, şi 
loturilor sportive din celelalte colegii militare din Breaza şi 
Câmpulung Moldovenesc. 

Competiţie sportivă de tradiţie, aceasta reuneşte la start, în fiecare an, loturile celor 
trei colegii militare liceale din ţară care, pe parcursul unei săptămâni, vor trece de la 
disciplinele reale şi umane la cele sportive, unde îşi „vor măsura” aptitudinile şi 
pregătirea fizică pe terenurile de handbal, baschet, volei, în poligonul de tir şi pista de 
atletism.  

Ca în orice întrecere, talentul nu este suficient dacă nu este valorificat prin 
pregătire, ambiţie, dăruire şi motivaţia de a ajunge pe podium.  
 Cultivarea mentalităţii învingătorului, aspect fundamental al psihologiei 
grupurilor care se respectă, se identifică cu eforturile organizatorilor, conducerii, 
antrenorilor şi elevilor din colegiile militare liceale. 
 Stimaţi elevi şi stimate eleve!  Impuneţi-vă o stare de spirit pozitivă, tonică, 
optimistă! Nu uitaţi că perseverenţa şi tenacitatea în urmărirea scopurilor sunt acelea 
care vă conduc spre succes! 
 Vă doresc tuturor mult succes şi fie ca această competiţie să fie mai mult decât una 
sportivă, să fie o stare de spirit, un simbol care uneşte şi face să dăinuie valorile ce ne 
înfrăţesc: prietenia şi fairplay-ul.” 



22.05.2009…Şedinţa tehnică... 
Ne-am strecurat şi noi la această şedinţă importantă, tocmai pentru a culege 
informaţii de la locul faptei. 
Şedinţa a fost deschisă de comandantul colegiului, col. Valerică Diaconu, care 
prin cuvântul său a pus întreaga competiţie sub egida „fără violenţă în sport”. 

 Pentru început, domnul col. Armanu Ioan, preşedintele comisiei de organizare, a punctat câteva dintre cele mai 
importante aspecte ale competiţiei din săptămâna viitoare: 

* prezenţa domnului col. Mihai Ciungu, Şeful Instrucţiei şi Doctrinei din Statul Major al Forţelor Terestre, delegat din 
partea domnului gl. mr. dr. Ghica-Radu Dan, şeful Statului Major al Forţelor Terestre. 

* păstrarea armamentului şi a muniţiei existente la nivelul celor trei loturi într-un loc foarte sigur şi bine păzit; 
* programarea activităţilor (întrecerile sportive şi antrenamentele). 

Competiţia va cuprinde nu numai  întreceri sportive, ci şi un program-surpriză, pregătit special pentru cele trei loturi. 
Domnul mr. Grecu Cristian, vicepeşedintele comisiei de organizare, a subliniat  cele mai importante reguli comportamentale 

care să guverneze această competiţie: 
* punctualitate maximă 
* ordine şi disciplină; 
* deplasarea la întreceri sub directa supraveghere a antrenorilor. 

Lotul colegiului „Dimitrie Cantemir” a plecat la drum cu gândul „să ne păstrăm poziţia de anul trecut (n.r. locul I) şi 
sfătuim celelalte două loturi să lupte până la capăt pentru că şansele sunt egale.”, ne-a declarat reprezentantul lotului, domnul 
mr. Bolobocu Cornel. 

Lotul colegiului „Ştefan cel Mare” este foarte încrezător în forţa de concentrare şi în pregătirea efectuată, „chiar dacă 
generaţiile de sportivi se schimbă de la an la an. Prezenţa noastră aici susţine şi promovează culorile colegiului nostru, în 
acelaşi timp dorim succes tuturor participanţilor şi fie ca cel mai bun să câştige.”, ne-a declarat şeful lotului, domnul lt. col. 
Blanariu Vasile. 

 Ţinând cont de spusele domnului col. Armanu Ioan, şi anume „Toţi facem parte din aceeaşi familie !”, nouă nu ne 
rămâne altceva de făcut decât să credem că toţi competitorii vor da dovadă de fair-play şi că Olimpiada de vară a Sportului 
Militar Liceal va fi un real succes. 
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“CEI CARE OBŢIN, AU !” 
Gazdele urează SUCCES TUTUROR !!! 

Primul pas… 
      şedinţa tehnică 

CAMELIA VIERU 
ANTONIA MARIŞ  

DIANA BUDIU  

Ai mai participat la o astfel de competiţie? 
Anca Ciornei: Da, am mai participat şi la ediţiile anterioare ale Olimpiadei de vară a sportului militar 

liceal. Avem în echipă fete care au luat locul colegelor ce au plecat şi sunt la prima confruntare de acest gen. 
Cum au fost antrenamentele anul acesta? 

A.C.: În mod sigur diferite de cele din anii anteriori ţinând cont de faptul că s-a schimbat antrenorul echipei 
şi membrii acesteia. Oricum adevărata provocare abia acum începe. 
Care a fost impresia voastră despre colegiul nostru? 

Klein Otilia: Din punct de vedere logistic se ridică la aşteptările noastre. Majoritatea elevilor mi s-au părut 
distanţi, mai puţin fetele din clasa a IX-a din compania unde suntem cazate. 
Ce aşteptaţi anul acesta de la Olimpiada de vară a sportului militar liceal? 

Sandu Simona: Am muncit foarte mult şi dorim să câştigăm. 
Ce părere aveţi despre echipele adverse? 

S.S.: Încă nu am avut ocazia să le cunoaştem personal, dar am văzut că sunt înalte şi sperăm ca potenţialul 
lor să fie invers proporţional cu înălţimea. 

Si Primele gânduri…ale voleibalistelor din lotul Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare” 


