* OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL *

Deviza
competiţiei:
Rezultate 25 mai
Tenis de masă - băieţi
ALBA-CÂMPULUNG
BREAZA-ALBA
BREAZA-CÂMPULUNG

1-0
0-1
1-0

Tenis de masă - fete
ALBA-CÂMPULUNG
BREAZA-ALBA
BREAZA-CÂMPULUNG

1-0
0-1
1-0

Handbal
CÂMPULUNG-BREAZA

31-25

Baschet
ALBA-CÂMPULUNG

69-77

Volei B
BREAZA-CÂMPULUNG

3-1

Volei F
CÂMPULUNG-BREAZA 1-3
ATLETISM
LOCUL I CÂMPULUNG
LOCUL II ALBA
LOCUL III BREAZA

BAFTĂ CELOR CARE
URMEAZĂ MÂINE...
Program
marţi, 26 mai
9.00

Tenis de masă - fete
ALBA-BREAZA
CÂMPULUNG-ALBA
CÂMPULUNG-BREAZA

9.30
9.45
10.30
11.45
15.30

200 m plat
Săritura în lungime
800 m plat
4 x 400 m plat
Volei băieţi
ALBA - BREAZA

Volei fete
ALBA-CÂMPULUNG

17.00 Handbal
ALBA - CÂMPULUNG

Baschet

BREAZA - ALBA

“Prietenie prin sport !”

Consiliul Internaţional al Sportului Militar

Bucuria
(re)cunoaşterii sportului
din colegiile militare
Festivitatea
de
deschidere
a
Olimpiadei de vară a sportului militar liceal a
început cu prezentarea raportului şefului
Instrucţie şi Doctrină din Statul Major al
Forţelor Terestre, colonel Mihai Ciungu. Raportul a fost dat de către mr.
Cristian
Grecu,
vicepreşedintele
comitetului de organizare.
După trecerea în revistă a tuturor
participanţilor şi intonarea Imnului
Naţional, domnul colonel Mihai Ciungu,
reprezentantul şefului Statului Major al
Forţelor Terestre a adresat un mesaj
loturilor celor trei colegii prezente la
această activitate sportivă.
Apoi, elevul sg. Alexandru
Făgădău a rostit jurământul sportivilor: “În numele tuturor
concurenţilor, promit că vom lua parte la aceste competiţii
respectând şi urmând regulile ce le conduc, în spirit de
sportivitate, pentru gloria sportului şi onoare echipelor
noastre”.
Domnul căpitan Ion Prundaru a dat citire jurământului
arbitrilor: “În numele tuturor arbitrilor şi oficialilor, promit
că ne vom îndeplini atribuţiile pe durata competiţiilor în mod
imparţial, respectând şi urmând regulile ce le conduc, în spirit
de sportivitate”.
Momentul artistic a fost al majoretelor,
care au prezentat câte un exerciţiu de graţie
feminină, iar la finalul festivităţii loturile
participante şi colegiul au prezentat onorul
invitaţilor prezenţi la această manifestare :
colonel Mihai Ciungu - şeful Instrucţie şi
Doctrină din Statul
Major al Forţelor
Terestre, colonel Ioan Armanu, preşedintele
comitetului de organizare, din partea Secţiei
Cultură şi Sport a Statului Major al Forţelor
Terestre, domnul Ioan Bogăţan, viceprimarul
municipiului Alba Iulia, domnul Cornel Sandu,
inspector şcolar general la ISJ Alba, colonel Ioan
Chiţu, şeful CZSO Alba.

# El.sg. ALEXANDRU BORHAN

MARII STRATEGI...
Preşedinte de onoare:Gl. mr. dr. Dan Ghica-Radu
Preşedinte :
Col. Ioan Armanu
Vicepreşedinte : Mr. Cristian Grecu
Şef comisie tehnică: Mr. Ion Prundaru
Şef secretariat: P.c.c. Cătălin Dobrovici
Secretari: Sg. Claudia Duţă, P.c.c. Cătălin Mitache

Din echipa tehnicǎ a C.M.L.
“Dimitrie Cantemir” fac parte:
mr. Goşu Sorin - şef lot;
mr. (r) Dinescu Adrian;
plt.adj. Negoiţǎ Ion;
prof. Stanciu Geanin;
prof. Dochi Mihai;
prof. Ilici Sidorian;
prof. Onişca Dan;
prof. Mostovoi Andrei;
prof. Buzoianu Victoria;
p.c. Rapa Ştefan;
p.c. Neagoe Petronel;
p.c. Feticu Ciprian;
p.c. Popa Oana.

...ŞI CONDUCĂTORI DE OŞTI...
Din echipa tehnicǎ a C.M.L.
“Mihai Viteazul” fac parte:
lt. col. Domşa Marcel - şef lot
Din echipa tehnicǎ a C.M.L.
mr. Raica Dumitru;
“Ştefan cel Mare” fac parte:
lt. Negrea Ovidiu;
lt.col. Blanariu Vasile - şef lot;
sg. maj. Constantinescu
mr. Bǎcanu Florin;
Alexandru;
prof. Cojoc Gheorghe;
sg. maj. Florea Paul;
prof. Drehluţǎ Romicǎ;
prof. Secǎreanu Iancu:
prof. Moldovean Ilie;
prof. Cioca Ilie;
prof. Anghel Cozara;
prof. Vancea Felicia;
plt.maj. Nisioi Cristi;
antr. Grozav Florin;
plt. Piţel Dan
antr. Olteanu Ovidiu;
sgv. Cotleţ Cezar;
plt.adj. (r) Csergo Arpad
p.c. Costan Ovidiu;

ATENŢIE !!!
Echipa D.N.A. (a se citi
Distinşilor Noştri Arbitri )…
ANALIZEAZĂ ŞI TAXEAZĂ !!!
p.c. Hrib Dan – Sibiu
slt. Dinulete Nadia – UM 02180 Bucureşti;
arb. Mihnea Vlad – Iaşi;
arb. Fumu Dorin – Iaşi;
mr. Pelmuş Alin – 02490 Bucureşti;
mr. Costea Marius – UM 01495 Cincu;
p.c. Voniţǎ Cornel - UM 02450 Bucureşti;
lt.col. Tǎmaş Ovidiu – UM 02565 Cluj Napoca;
plt. Orban Attila – UM 01021 Tîrgu Mureş;

ŞEFII DE LOT AU CUVÂNTUL...

plt. Coca Ioan – UM 01021 Tîrgu Mureş;
lt. col. Uzuneanu Ion – UM 01473 Sibiu;
cpt. Costescu Marcel – UM 01564 Iaşi;
cpt. Istrate Marius – UM 01261 Piteşti;
cpt. Zamfirescu Cornel – UM 01575
Bucureşti;
cpt. Preda Alin – UM 02490 Bucureşti;
p.c. Ciobǎnescu Florian – UM 01575
Bucureşti.
mr.(r) Andrei Florin – Breaza;

Interviu cu domnul locotenentcolonel Marcel Domşa – şeful lotului
Colegiului Militar „Mihai Viteazul”
Alba Iulia

1. În calitate de şef al lotului sportiv al colegiului albaiulian dar şi
asumându-vă rolul de gazdă a competiţiei sportive din acest an care este mesajul
pe care-l adresaţi echipelor concurente?
Am ales întotdeauna calea cea dreaptă, de aceea având experienţa anilor
anteriori, consider că fair-play-ul joacă rolul decisiv în ceea ce priveşte competiţia.
Mesajul pe care aş dori să-l transmit celor trei loturi sportive este acela de a fi „Adversari în teren şi
prieteni în afara lui”; sunt cuvinte care leagă şi transformă întreaga competiţie într-o reuşită, indiferent de rezultat.
În calitate de şef al lotului „Mihai Viteazul”, responsabilitatea mea este aceea de a le sta mereu aproape şi
de a-i motiva, pentru a privi înainte, cu fruntea sus, deoarece elevii au o pregătire deosebită şi reale şanse de a
cuceri podiumul, iar eu cunosc foarte bine acest lucru; din această cauză le amintesc în fiecare zi că: „E o bucurie
victoria, dar nu reprezintă o tragedie înfrângerea!”
2. Făcând apel la experienţa pe care aţi acumulat-o în decursul anilor în care aţi condus lotul sportiv,
dar şi simţul dumneavoastră critic în ceea ce priveşte competiţia, simţ pe care l-aţi demonstrat de atâtea ori,
sesizaţi vreo diferenţă în ceea ce priveşte pregătirea loturilor din anul acesta?
Fiecare şef de lot cunoaşte valoarea sportivilor săi, insistă pe ceea ce aceştia stăpânesc cel mai bine şi acest
lucru s-a văzut chiar din prima zi, însă personal am remarcat o oarecare egalitate în ceea ce priveşte pregătirea şi
capacitatea acestora.
3. Care credeţi că este importanţa galeriei în cadrul acestor întreceri sportive?
Prezenţa galeriei numeroase generează în rândul sportivilor
El. plt. maj. DIANA DIACONU
ambiţie, însă totodată creează, o stare de tensiune cu efect atât
pozitiv cât şi negativ asupra competitorilor.
El. sg. CAMELIA VIERU

#

Atletismul
Prima zi, stadionul
este
în
„flăcări”…deşi
galeriile nu au fost foarte
numeroase, dorinţa de câştig
animă sufletele tuturor celor
prezenţi, concurenţii fiind
susţinuţi cu mult timp înaintea începerii probelor. Din
staff-ul organizatorilor şi oaspeţilor prezenţi la festivitatea
de deschidere ne-au susţinut: colonel Mihai Ciungu, şeful
secţiei Instrucţie şi Doctrină din Statul Major al Forţelor
Terestre, colonel Ioan Armanu, preşedintele comitetului de
organizare a olimpiadei şi colonel Valerică Diaconu,
comandantul colegiului gazdă.
1,2,3….START ! Prima probă este 100 m plat
care este câştigată de el.plt. Paul Ifrim şi se încheie cu
proba de 4x100 m, al cărei erou a fost acelaşi el.plt. Ifrim
de la Alba Iulia, el reuşind să ridice galeria albaiuliană în
picioare. Cei patru elevi ai Colegiului Militar din Alba au
reuşit să doboare recordul colegiului la această probă.
100 m plat
I
el.plt. Ifrim Paul – Alba – 11:07
II
el.cap. Matei Radu – Breaza – 11:27
III
el.cap. Orza Sebastian – Breaza – 11:31
IV
el.cap. Vladu Răzvan – Alba – 11:47
V
el.sg. Cucoş Vasile – C-lung – 11:51
VI
el.cap. Ivan Dan – C-lung – 11:76
400 m plat
Emoţii …răsunete de tobă şi….start !
I
el.cap. Frăţilă Marius – Breaza – 50:22
II
el.cap. Ciolacu Cosmin – C-lung – 50:48
III el.plt. Ifrim Paul – Alba – 50:97
IV el.sg. Delamarian Marco – Alba – 51:69
V
el.sg. Dumitraşcu Iulian – Breaza – 51:82
VI el.sg. Forcos Daniel – C-lung – 52:80
Săritura în înălţime
Linişte deplină înainte de săritură…aplauze după
fiecare reuşită. Cea mai originală săritură a fost a lui
Aditzu de la C-lung, pentru care proba a fost o joacă, însă
rezultatul a fost nu după originalitate, ci în funcţie de talent
şi munca depusă.
I
el.cap. Alexa Radu – Breaza
II
el.sg. Fechete Liviu – Alba
III
el.sg. Sprânciană Andrei – C-lung
IV
el. Viziteu Adrian (Aditzu)– C-lung
V
el.frt. Bănescu Florin – Breaza
VI
el.frt. Oniga Sebastian – Alba
1500 m plat
I
el. frt. Mihalea Alexandru – C-lung
II
el.cap. Spiridon Alexandru – C-lung
III
el.cap. Dincă Adrian – Alba
IV
el.frt. Barbonie Fabian – Alba
V
el.cap. Marin Cristian – Breaza
VI
el.cap. Vasile Ionuţ – Breaza

plt. maj. DIANA DIACONU
# El.
El. sg. CAMELIA VIERU

Proba cu ….greutate
La proba de greutate desfăşurată pe stadionul Cetate au
participat câte 2 concurenţi din fiecare lot sportiv.
Concurenţii au dat dovadă de multă pregătire fizică şi
tactică, lungimea aruncărilor demonstrând această pregătire. Au
reuşit să-şi încânte susţinătorii din tribune care i-au aclamat şi
susţinut cu aplauze şi strigăte.
Muşchi încordaţi la maxim, multă seriozitate şi
concentrare, toate acestea au creat o adevărată atmosferă de
concurs.
Galeria colegiului nostru a reuşit să-i încurajeze în spirit
de fair-play, bucurându-se de fiecare aruncare a albaiulienilor.
În cadrul probei au fost şase aruncări, cea mai bună
punctând pentru clasamentul final.
Rezultatele acestei probe au fost:
Locul I – el.cap. Stan Marius – Breaza – 12,635 m;
Locul II – el.sg. Bordianu Mihai – Breaza – 11,975 m;
Locul III – el.sg. Griguţa Florin – Alba – 11,910 m;
Locul IV – el.cap. Benedic Cristian – C-lung – 11,775 m;
Locul V – el.cap. Ripiceanu Robert – C-lung – 11,545 m;
Locul VI – el.cap. Şipoş Claudiu – Alba – 11,145.
La finalul probei, domnul căpitan Costea Marius, şeful
arbitrilor la această probă ne-a declarat: „A fost foarte frumos,
concurenţii s-au implicat, singura surpriză fiind Bordianu Mihai
care era ultimul după eliminatorii; din cele 6 aruncări care au
făcut obiectul probei, ultima a fost cu noroc, clasându-l pe locul
II”.

#

El. cap. OCTAVIAN VIJOLI
El. cap. ANDREI TALAŞ

Tenis de masă
Ora 9:00
Am ajuns în sala de sport: timpul încălzirii, înainte de cele
6 meciuri ce urmează să fie disputate.
În timp ce colega de la C-lung, el.cap. Andreea Moroşanu,
se pregăteşte pentru meci, dl. colonel Diaconu îi transmite el.plt.adj.
Rominei Mîrza încurajările de ultim-moment.
Încă cinci minute şi competiţia e declarată deschisă.
Începutul meciului este relativ uşor, însă pe măsură ce
oponentele încep să cunoască, atacurile au devin tot mai agresive. În
primul meci, emoţiile celor cu inimă de viteaz nu sunt foarte
încercate, meciul fiind câştigat de Alba Iulia fără ca nici măcar un
set să fie pierdut.
Pe măsură ce se apropie începutul celui de-al doilea meci,
emoţiile încep să crească, mai ales că reprezentanta colegiului
Breaza, el.cap. Roxana Ţolu, câştigase anul trecut. În sală se aude
doar sunetul mingii care loveşte masa de tenis. Participantele se
privesc în ochi şi servă cu servă, fiecare încearcă să aducă victoria
echipei pe care o reprezintă. Nimeni nu are curajul să spună ceva.
Spectatorii aşteaptă cu sufletele la gură finalul şi…după ce primul
set este câştigat de Alba, următoarele două semi-victorii aparţin
echipei adverse.
Al patrulea set este al nostru şi la început şi la sfârşit,
câştigând cu un scor de 11 la 9.
Cu gustul victoriei pe buze, ne pregătim de meciurile
băieţilor. După zâmbetele din pauză, emoţiile încep să apară, însă,
din fericire, el.cap. Fugăreţu Marius a reuşit să le pună capăt fără
probleme, reuşind să nu fie învins în niciun set, ultimul, împotriva
reprezentantului de la C-lung, el.sg. Cucoş Vasile, câştigându-l cu
11 la 1. Câştigătorul ne-a spus că se aştepta “să câştige, fără falsă
modestie, întrucât experienţa din cei 11 ani de pregătire l-au făcut
optimist şi încrezător”.
Clasament:
Locul I – Alba;
Locul II – Breaza
Locul II – C-lung Moldovenesc.
Deşi emoţiile ne-au încercat destul de puternic şi astăzi,
adevărata provocare începe abia mâine, meciurile de astăzi contând
doar la palmares.

# El. sg. VLAD NICOLCIOIU

Handbal...de la 5 la 10+
Astăzi s-a desfăşurat la Sala de sport a Universităţii 1
Decembrie, meciul de handbal dintre echipele colegilor
noştri de la Breaza şi Câmpulung, într-o atmosferă de
colegialitate şi corectitudine, ambele echipe luptând
pentru titlul de “învingător”.
Antrenorul echipei de la Câmpulung, prof.
Drehluţă Romică, afirma la începutul meciului că şansele
victoriei sunt de partea echipei sale, dacă elevii săi vor
juca “aşa cum ştiu ei.” Căpitanul aceleiaşi echipe, el.sg.
Ciobanu Daniel, ne-a spus că bazele unui rezultat excelent
stau în mâinile întregii echipe, pe care o încurajează să
păstreze “tactica handbalului cu zâmbetul pe buze.”
În ceea ce priveşte rezultatul, echipa din
Câmpulung consideră că muncind o să scoată la iveală
adevărata valoare.
Echipa de la Breaza, antrenată de prof. Onişca
Dan, mărturiseşte că pionul principal este chiar echipa,
idee susţinută şi de căpitanul ei, el.sg. Cioară Marian.
La ora 17.00, fluierul arbitrului a anunţat
începutul unui meci destul de dificil. După doar 43 de
secunde de joc, echipa din Câmpulung înscrie primul gol,
după scurt timp primind şi replica celor din Breaza.
Prima repriză s-a încheiat în defavoarea celor din Breaza,
cu scorul de 13-14.
Cea de-a doua repriză a fost, de asemenea,
caracterizată de duritatea unor jucători cuprinşi de
dorinţa arzătoare a victoriei. La sfârşitul meciului, tabela
indica 31 puncte pentru Câmpulung şi 25 puncte pentru cei
de la Breaza.
Ambele echipe au fost susţinute de galerie,
impulsul acesteia simţindu-se doar din partea elevilor de la
Breaza. Se pare că echipa de la Câmpulung a fost foarte
sigură de propriile forţe, galeria lipsind cu desăvârşire.
După terminarea meciului, când apele s-au
limpezit, am fost curioşi să aflăm părerea antrenorilor.
Domnul prof. Onişca a afirmat că “Echipa adversă a jucat
de nota 8, iar echipa sa a jucat de nota 5, maxim 6.”
Domnul prof. Drehluţă a acordat echipei sale “nota 10+,
dedicând victoria el.cap. Munteanu Laurenţiu, care s-a
accidentat în timpul meciului”.

# El. frt. SIMONA CHIŞIU

VOLEI...primul
Ora 15:30...”Luptăm, luptăm, şi câştigăm!”
Acesta este strigătul care a dat startul competiţiei
de volei fete. Atmosfera a fost una incendiară, urlete, bătăi
de tobe, toate însemnând încurajarea fetelor din teren.
Cantemir şi Ştefan au fost puşi faţă-n faţă,
despărţindu-i doar fileul. Lăsând deoparte oboseala şi
căldura, fetele au luptat cu dăruire pentru a aduce onoare
colegiului pe care-l reprezintă.
După primele două seturi rezultatul competiţiei
era deja evident, cantemiristele detaşându-se cu mult pe
tabela de marcaj. După un scor de 25 la 9 în primul set şi
25-11 în cel de-al doilea, cantemiristele aveau deja
victoria. Chiar dacă scorul nu le-a fost favorabil, fetele de
la Câmpulung nu s-au lăsat doborâte, dezamăgite,
continuând să joace cu aceeaşi dăruire, susţinute şi de
galerie.
Felicităm echipa câştigătoare şi le aşteptăm
mâine la întâlnirea cu echipa gazdă.

#

El. cap. AMALIA MIHAI

...şi al doilea
Ora 17:30 marchează începutul jocului de volei
băieţi dintre echipele C.M.L. “Dimitrie Cantemir” şi
C.M.L. “Ştefan cel Mare”.
După o încălzire serioasă, echipele şi-au intrat
repede în ritm. Primele două seturi au fost câştigate la
limită de către colegii din Breaza.
Prima jumătate a setului II a fost marcată de
accidentarea căpitanului celor de la Breaza, care a fost
scos din joc. Lipsa acestuia a fost un avantaj pentru
colegii din Câmpulung, care au câştigat setul al III-lea.
Puţin optimist, antrenorul celor din C-lung ne-a spus:
„Nu e ceva sigur, dar cred că mai putem câştiga dacă o
să reuşim să egalăm, şanse mai există”.
Cu toate acestea, setul al IV-lea a fost câştigat
de către Breaza, antrenaţi de către domnul prof. Ilici
Sidorian, care s-a declarat mulţumit de evoluţia echipei.
După fluierul de final, pe un ton ironic,
antrenorul celor din Câmpulung a recunoscut: „Nu şi-au
mai revenit. Pe greşelile lor au pierdut meciul”.

cap. OCTAVIAN VIJOLI
# El.
El. cap. COSTINEL MAREŞI

Baschet...ARTĂ ŞI (im)PRECIZIE...
Astăzi s-a desfăşurat primul meci de baschet din cadrul acestei competiţii sportive. Cei
care au spart gheaţa au fost reprezentanţii colegiului nostru care au jucat împotriva colegiului
„Ştefan cel Mare”.
Cei de la C-lung au fost cei care au deschis scorul, dar în scurt timp echipa noastră a
marcat restabilind egalitatea.
Deşi au fost conduşi, echipa colegiului „Mihai Viteazul” a continuat să lupte încurajaţi de
galerie, care au cântat imnul colegiului, astfel încât la pauză scorul a fost 19-18 pentru oaspeţi.
Fiind îndrumaţi de dorinţa arzătoare de a câştiga, echipa albaiuliană a reuşit să deţină,
la un moment dat, un avantaj de 7 puncte.
Sfârşitul meciului nu a fost unul încurajator, băieţii noştri au pierdut încet puncte şi nu au reuşit să mai preia
conducerea. Parcă acel coş cu greu mai primea câte o minge din partea echipei gazdă.
Meciul a fost câştigat de către colegii de la Câmpulung şi trebuie să recunoaştem că au fost mai bine pregătiţi şi merită
toate aprecierile şi felicitările noastre.

#

El. DIANA BUDIU

PROGRAMUL TEHNIC - jocuri PROBA

Ziua I
LUNI
25 mai

Ziua II
MARŢI
26 mai

HANDBAL
Ora 17.00
BASCHET
Ora 17.00
VOLEI
MASCULIN
Ore 17.30
VOLEI
FEMININ
Ora 15.30

CÂMPULUNGBREAZA
ALBACÂMPULUNG

ALBACÂMPULUNG
BREAZAALBA

BREAZACÂMPULUNG

ALBABREAZA

ALBACÂMPULUNG

CÂMPULUNGBREAZA

ALBACÂMPULUNG

ALBABREAZA

TENIS DE
MASĂ
INDIVIDUAL
MASCULIN
Ora 9.00

BREAZAALBA
CÂMPULUNGBREAZA
CÂMPULUNGALBA

TENIS DE
MASĂ
INDIVIDUAL
FEMININ
Ora 09.00

ALBACÂMPULUNG
BREAZAALBA
BREAZACÂMPULUNG

TENIS DE
MASĂ
ECHIPE
Ora 09.00

Ziua III
MIERCURI
27 mai

Ziua IV
JOI
28 mai

ALBA-BREAZA

LOCUL DE
DESFĂŞURARE
Atletism → Stadionul municipal

BREAZACÂMPULUNG

Tenis de masă → Sala de sport a
colegiului
Baschet → Sala de sport
Liceul Sportiv Alba Iulia
Tir → Poligon redus colegiu
Handbal → Sala de sport
Universitatea 1 Decembrie
Triatlon → Baza sportivă a colegiului
Volei → Sala de sport a colegiului

ALBABREAZA

CÂMPULUNGALBA

CÂMPULUNGBREAZA

Din seria „O ceaşcă de ceai pentru suflet...de sportiv”
Adevărul şi numai adevărul

David Casstevens, de la Dallas Morning News, ne relatează o întâmplare
despre Frank Szymanski, un centru înaintaş de la echipa Notre-Dame prin anii
1940, care a fost citat ca martor într-un proces civil la South Bend.
„Joci în echipa Notre-Dame anul acesta?” l-a întrebat judecătorul.
„Da, domnule judecător”.
„În ce poziţie?”
„Mijlocaş, domnule judecător.”
„Cât eşti de bun ca mijlocaş?”
Szymanski s-a foit pe scaun, dar a răspuns ferm:
„Sunt cel mai bun mijlocaş pe care l-a avut vreodată Notre-Dame.”
Antrenorul Frank Leahy, care se afla în sală, rămase surprins. Szymanski fusese întotdeauna modest,
fără pretenţii. Aşa că, la terminarea şedinţei, îl luă deoparte pe Szymanski şi îl întrebă de ce afirmase aşa
ceva. Szymanski roşi.
„Îmi pare tare rău, domnule antrenor, dar nu aveam ce face! Eram sub jurământ”.

Cine se recunoaşte, câştigă...PA şi va urma...
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