
Prin amabilitatea domnului lt. col. Anghelache Dragoş, am 
reuşit să aflăm părerea domnului col. Armanu Ioan, 
,privind nivelul şi stadiul desfăşurării competiţiei. 
Iată ce ne spune preşedintele comitetului de organizare: 
 
“Dacă în prima zi emoţiile debutului şi-au pus amprenta 
asupra evoluţiei jocurilor, astăzi au fost meciuri „de 
infarct” în special la volei, Breaza cu Alba Iulia, când 
câştigătorul s-a decis în setul final, iar la handbal (Alba 
Iulia-Câmpulung Moldovenesc) o schimbare spectaculoasă 
de scor – şi chiar de favorit – dacă este să facem referire 

la meciul de ieri Câmpulung-Breaza. 
 Atletismul a confirmat aşteptările. Pregătirile s-au desfăşurat 
timp de un an de zile, antrenorii făcându-şi pe deplin datoria. În timp ce 
urmăream desfăşurarea ştafetei de 4×400 m plat (unde, de asemenea, a 
fost o răsturnare de situaţie) îi spuneam domnului colonel Moldoveanu cât 
de frumos este să fii antrenor şi ca un făcut, după ce ştafeta de la 
Câmpulung a câştigat, ochii i s-au umplut de lacrimi de fericire şi mulţumire. 
Până în acest moment pot spune că sportivii au dat dovadă de un înalt nivel 
tehnic, sunt cu toţii foarte bine pregătiţi. Am remarcat dăruirea cu care au 
concurat, am văzut lacrimi de bucurie, dar şi regrete că n-au putut 
“împinge”, uneori, performanţa puţin mai departe. Trebuie să remarc acum 
şi prestaţiile galeriilor, care şi-au încurajat sportivii în spiritul fair-play-ului 
ceea ce a confirmat deviza „prietenie prin sport” sub care se desfăşoară 
Olimpiada. 
 Triatlonul este proba de rezistenţă a competiţiei şi a fost 
pregătită cu atenţie de către toate loturile sportive. Am văzut alergătorii 
de la Breaza, i-am văzut pe cei ai domnului colonel Moldoveanu de la 
Câmpulung Moldovenesc, dar şi pe gazde, care s-au antrenat, de asemenea, 
cu seriozitate. În opinia mea, cred că triatlonul va decide ierarhia pe 
podium a loturilor sportive, pentru că este cea mai complexă probă – tir, 
aruncarea grenadelor, alergare în teren variat.  
 Aici se vede unitatea şi tăria sportivilor  “luptători”. 
 De asemenea, am remarcat că, sunt foarte mulţi sportivi care 
concurează la mai multe probe. Elevul sg. Ciolacu Cosmin, câştigătorul 
ştafetei de 4×400 m plat, a alergat şi la 800 m plat, şi la 200 m plat, şi este 
şi în echipa de volei a CML Câmpulung, iar săritorul în înălţime, elevul cap. 
Radu Alexa joacă foarte bine şi în echipa de volei a CML Breaza.   
 Ne bucurăm că avem asemenea copii merituoşi, atât la învăţătură, 
cât şi la sport. Am spus-o şi la controlul pe care l-am executat, de curând, la 
Breaza şi spun lucrul acesta de câte ori am ocazia.  
 În calitate de organizator al ultimelor 9 ediţii ale Olimpiadei de 
vară a Sportului Militar Liceal, sunt foarte mulţumit că nivelul  competiţiei, 
şi implicit al concurenţilor creşte, de la an la an, fiind ferm  convins că şi 
ediţia din acest an a Olimpiadei sportului militar liceal îşi va atinge, cu 
prisosinţă, scopul.”    

Deviza 
competiţiei: 

               * OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL *  

Rezultate 26 mai 
   Tenis de masă - ECHIPE 
     ALBA-BREAZA        2-0 
   Handbal 
     ALBA—CÂMPULUNG        25-22 
   Baschet 
     BREAZA—ALBA        71-80 
   Volei B 
     ALBA—BREAZA                 2-3 
   Volei F 
     ALBA—CÂMPULUNG         3-0 
    ATLETISM 
      LOCUL I   BREAZA 
      LOCUL II  CÂMPULUNG 
      LOCUL III  ALBA 
 
 

Program  
miercuri, 27 mai  

 
9.00    Triatlon—tragere 
            
12.00  Triatlon—  aruncarea-

grenadelor 
 
15.30   Volei fete 
           ALBA - BREAZA 
           Volei băieţi  
             ALBA-CÂMPULUNG 
 
17.00  Handbal 
              ALBA - BREAZA 
            Baschet  
              BREAZA - CÂMPULUNG  

BAFTĂ CELOR CARE 
URMEAZĂ MÂINE... 

 El.sg. ALEXANDRU BORHAN 

“Prietenie prin sport !” 
Consiliul Internaţional al Sportului Militar 



Atletismul...la FINISH  
Cea de-a doua zi a Olimpiadei de vară  a Sportului Militar Liceal a debutat la 
ora 9,30 la Stadionul Cetate, cu prima probă de 200 m. La această probă, în 
fruntea clasamentului s-a situat el.cap. Frăţilă Marius, campion al colegilor 
din Breaza. (22,52 s). El a fost urmat de el.cap. Ifrim Paul (22,63 s), cel care a 
reprezentat cu mândrie liceeni militari din Alba Iulia. Ultimul loc de pe 
podium a fost ocupat de el.cap. Ciolacu Cosmin (22,70 s) de la colegiul din 
Câmpulung. 
 Urmă toarea 

probă a determinat galeriile să aclame cu bucurie 
şi dorinţă de victorie, numele participanţilor la 
săritura în lungime. Conform aşteptărilor, pe 
locul I s-a situat colegiul de la Breaza, reuşind 
prin el.cap. Orza Sebastian performanţa de 6,53 
m, iar colegul său, el.sg. Manolache Andrei 6,39 
m. Colegii de la Câmpulung nu s-au lăsat mai 
prejos, ocupând locurile doi şi patru, prin el.sg. 
Sprânciană Andrei (6,48 m) şi el. Viziteu Adrian (6,18 m). În cadrul aceleiaşi probe, colegii noştri 
albaiulieni el.cap.Brudan Florin (6,06 m) şi el.cap. Todoran Alexandru (6,01 m) s-au situat pe ultimele 
două locuri, conştienţi de faptul că vor trebui să-şi îmbunătăţească tehnica. 

 Proba de 800 m plat……căldură insuportabilă, respiraţie tăiată şi priviri 
aţintite pe linia de start. Cursa a început…concurenţii spintecă pista, fiecare 
dorindu-şi primul loc. Unul dintre ei nu duce lupta cu ceilalţi, ci cu el însuşi 
deoarece trebuie să-şi înfrângă durerea ce-i străbate mâna şi se întinde în tot 
corpul. Acest „luptător” este elevul sergent Delamarian Marco de la C.M.L. 
„Mihai Viteazul” care, cu o zi înainte de începerea olimpiadei, a renunţat la 
ghips, deşi mâna nu este refăcută. De-a lungul probei, Marco reuşeşte să fie 
primul, însă sfârşitul îl doboară, finish-ul sleindu-l de puteri. Deşi a ocupat 
ultimul loc la această probă, ne-a arătat cum se aleargă la proba de 4X400 m.  
Mulţumim Dela pentru tăria de caracter şi ambiţia de care ai dat dovadă. Cursa 
de 800 m a trezit emoţii puternice în sufletele concurenţilor, emoţii 
constructive, care au adus rezultate foarte bune. Din păcate, cel mai bun 
rezultat obţinut de colegiul nostru aparţine el.cap. Dincă Adrian (2,01,89), 
situat doar pe locul trei. El nu a reuşit să-i învingă pe el.sg. Dumitraşcu Iulian 

(2,00,68) şi el.frt. Mihalea Alexandru (2,01,41). 
 4x400 m...Ultima şi cea mai 
aşteptată probă a atletismului. Primele 
două schimburi au fost conduse detaşat 
de reprezentanţii colegiului albaiulian, 
însă pe ultimul schimb el.sg. Ciolacu 
Cosmin de la C.M.L. „Ştefan cel Mare” 
a reuşit să micşoreze distanţa, apoi să-l 

întreacă pe concurentul colegiului gazdă. Reprezentantul C.M.L. „Dimitrie Cantemir” de pe ultimul 
schimb s-a oprit la un moment dat. Colegii acestuia susţin că vina ar fi a elevului de la C.M.L. 
Câmpulung care l-a împins. Însă, ce s-a întâmplat între cei doi, doar ei ştiu.  
 Aceasta a fost proba de foc a zilei, deoarece „pe ultima sută de metri” am fost depăşiţi de cei de la 
Câmpulung, însă lăsându-i mult în urmă pe colegii de la Breaza. 
 Ca şi în anii precedenţi, anul acesta concurenţii au demonstrat că în colegiile militare liceal se 
formează adevărate valori ale sportului. 
 
 
 
 

   

El. plt. maj. DIANA DIACONU 
El. sg. CAMELIA VIERU 
El. DIANA BUDIU 
El. frt. SIMONA CHIŞIU  

    ATLETISM—FINAL 
      LOCUL I    BREAZA 
      LOCUL II   CÂMPULUNG 
      LOCUL III  ALBA 



 

  Stil…viteză…precizie. Aceştia sunt termenii care-l definesc pe elevul caporal Fugăreţu 
Marius de la Alba Iulia care nu a avut adversari la această competiţie. Pentru el a fost un simplu 
antrenament, iar pentru noi a fost o lecţie de măiestrie, un spectacol de mânuire a paletei. 
 Emoţii numeroase… tremurat de mâini şi suflete încremenite…aşa s-au desfăşurat 
meciurile reprezentantelor celor trei colegii militare. Însă, în final dorinţa de câştig şi stăpânirea 
de sine şi-au spus cuvântul, eleva plt.adj. Mârza Romina reuşind să se detaşeze şi să le înfrângă 
pe cele două adversare. 
 
 
 Aşa cum ne-au obişnuit şi ieri, reprezentanţii tenisului de masă din colegiul militar 
albaiulian s-au clasat şi astăzi pe primul loc, aducând puncte importante întregii echipe. Imediat 
după meci, ne-au acordat un scurt interviu împărtăşindu-ne din impresiile lor. 
 
 1. Care a fost starea voastră înainte de meci? Au apărut emoţiile de care toată lumea 
încearcă să scape? 
 El.plt.adj. Mârza Romina: „Da…am avut emoţii, mai ales că anul trecut am pierdut în 
faţa colegei de la C.M.L. Breaza, la meciul individual. Totuşi, aceste emoţii au fost constructive 
pentru că m-au determinat să mă pregătesc mai bine.” 
 El.cap. Fugăreţu Marius: „În cei 11 ani de tenis am învăţat să controlez emoţiile, aşa că 
am intrat în competiţie destul de relaxat.” 
 
 2. Cum au fost adversarii? 
 M.R: „Trebuie să recunosc că au fost destul de bine pregătiţi, mai ales cei de la Colegiul 
Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, care au fost foarte orgolioşi.” 
 F.M: „Destul de pregătiţi. Fiecare a încercat să dea tot ce avea mai bun , însă, rezultatele 
au vorbit.” 
 
 3. Nu am putut să nu observ că majoritatea colegilor au fost alături de voi. Credeţi că 
atitudinea acestora a jucat vreun rol în rezultatul final? 
 Amândoi: „Bineînţeles. Galeria contează foarte mult. De altfel, acesteia îi revine 50% din 
victorie. Atât la o minge pierdută, cât şi la una câştigată, o încurajare te determină să lupţi în 
continuare, până la capăt.” 
 
 4. În final aveţi ocazia de a vă adresa voi. 

M.R: „Urez succes în continuare întregului lot la probele care urmează. O să fiu sufletul 
galeriei chiar dacă nu mai am voce. Pe viitor, îi doresc succes Alinei Bizău, urmaşei mele de 
drept în această echipă. În final, aş dori să-i mulţumesc domnului antrenor Florin Grozav pentru 
sprijinul acordat şi colegului meu, Marius care, pe durata antrenamentelor a avut grijă să îmi 
acorde sfaturi importante.” 

F.M: „Mă bucur că am avut ocazia să particip la această competiţie. Acum, indiferent de 
ce se va întâmpla sunt mândru că am dovedit că, deşi sunt momente în care defectele îmi sunt 
scoase la iveală, calităţile pe care le am pot cu uşurinţă să le întreacă. Aş dori, de asemenea, să 
mulţumesc antrenorilor, galeriei şi echipei de la redacţie care mi-a dat ocazia să îmi prezint 
opinia.” 

Le mulţumim şi noi pentru timpul acordat şi le dorim succes în continuare.  
                                                        Hai Alba! 

 El. Plt.maj. DIANA DIACONU 

TENIS DE MASA...DE MARE CLASA 

TENIS DE MASĂ—CLASAMENT FINAL 
      LOCUL I    ALBA 
      LOCUL II  CÂMPULUNG 
      LOCUL III  BREAZA 

 El. sg. VLAD NICOLCIOIU 



 Ora 17.00… În Sala de sport a Universităţii  1 Decembrie nu se ştia ce va 
urma...acel teribil meci dintre echipele colegiilor din Alba şi Câmpulung… 
 Galeriile fierbeau încă din prima secundă a meciului... 

 
După un parcurs cât de cât strâns, spre 

finalul primei reprize jucătorii de la 
Câmpulung se desprind, încheind-o cu 

scorul de 14-7. 
  
Pauza dintre reprize a reprezentat, 
pentru echipa noastră, momentul cel mai 
de preţ, reuşind să-şi adune forţele... 

Îndrumaţi de antrenorul lor, dl. prof. Olteanu Ovidiu şi sfătuiţi 
neîncetat de neobositul fost jucător de handbal, actualul comandant al colegiului 
albaiulian, dl. col. Valerică Diaconu, au dobândit mai multă încredere în ei şi şi-au 
schimbat tactica de joc.  
 Nu negăm nici « aportul » apariţiei pe terenul de handbal al fostului antrenor    
MV-ist, dl. prof. Mircea Oprea, arhicunoscut prin sfaturile (sau “corecţiile”, depinde 
de caz) aplicate jucătorilor săi...Un sfat nu strică niciodată... 
  La începutul reprizei a doua, pe marginea terenului 
a început al doilea meci...cel al galeriilor, la început 
foarte fervenţi...apoi încet, încet...una se stinge...Nu a 
albaiuleinilor, pentru că ei au transmis echipei  exact 
impulsul de care aveau nevoie, dându-i forţa necesară 
drumului spre victorie...După ce 50 de minute au fost 
conduşi, uneori chiar la un scor ce părea irecuperabil, 
handbaliştii  din Alba au izbucnit într-un marş 
infernal...cel care la sfârşitul meciului avea să le aducă 
victoria, ...o victorie de adevăraţi luptători... 
 Tabela de marcaj arăta scorul de 25-22...scor care 
astăzi a demonstrat că dacă vrei, poţi...că dacă ai 
ambiţie şi profesionalism...şi poate şi un dram de 
noroc...poţi obţine maximum posibil! 

  
Şi handbaliştii albaiulieni, astăzi 

l-au obţinut !!! 
  
 

Felicitări tuturor antrenorilor, 
jucătorilor  

şi susţinătorilor acestora...că au 
rezistat eroic acestui superb spectacol 

sportiv ! 

Handbal...de la agonie la extaz 

 El. DIANA BUDIU 
El.frt. SIMONA CHIŞIU 



VOLEI...primul jucat...primul câştigat 
 Meciul a avut startul la ora 15:30. 
 La acesta au participat echipa de volei a Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare” şi cea a Colegiului 

Militar Liceal „Mihai Viteazul”. 
Primul set a fost câştigat de echipa gazdă cu un scor de  25-13, după ce au dominat total jocul. 
Fetele C.M.L. Câmpulung au dovedit o mai slabă organizare, la fel şi jocul lor de echipă care a fost vulnerabil 

atacurilor noastre Asta le-a permis fetelor noastre să câştige şi următoarele două seturi cu un  scor  25-11. 
Doamna profesor de la Câmpulung, Cezara Anghel, ne-a mărturisit: „La preluare şi la schimbări au fost 

probleme. Asta le-a dezorientat.” De reţinut şi faptul că echipa acestora este tânără şi au reuşit să se antreneze 
puţin, 3 luni de zile. Tot aceasta a afirmat: „Deşi au jucat mai slab astăzi am toată încrederea în evoluţia lor în 
anul care urmează.” 

În tabăra noastră este multă voioşie după o astfel de victorie, care ne-a molipsit pe toţi. Doamna profesor 
Felicia Vancea ne-a mărturisit: „N-au avut un adversar bine pregătit, a fost un meci uşor” 

 
Felicitări fetelor şi aşteptăm locul I de la voi! 

...şi al doilea, foarte încins… 
    Fără contestaţie, cel mai încins meci al zilei. 
 Un meci strâns în care echipele celor de la C.M.L. „Dimitrie Cantemir” şi C.M.L. „Mihai Viteazul” şi-au 
dovedit valoarea. 
 Lupta a fost foarte strânsă, ţinând peste 2 ore de joc. Echipa câştigătoare s-a prezentat şi s-a detaşat abia după 
cinci seturi. 
Scorurile au fost aproape egale la fiecare set. Primul set a fost câştigat de ai noştri cu scorul de 25-23, 
următoarele 2 au fost pierdute cu scorul de 28-30, 14-25. Al patrulea set ne-a aparţinut nouă, scor 25-20. Dar, 
din păcate ultimul set a fost decisiv, acesta a aparţinut echipei oaspeţilor cu scorul de 15-11. 
 A fost un meci în care antrenamentul şi rezistenţa psihică şi fizică a echipelor şi-a spus cuvântul. 
 Atmosfera a fost întreţinută de o galerie de suporteri ai echipei noastre, care a constituit al şaptelea jucător. 
 Un reprezentant al comisiei de arbitri cu multă experienţă ne-a declarat: „Am participat la astfel de meciuri şi 
la academii. Pot să spun că a fost un meci de calitate, extraordinar, dar mi s-a părut că galeria le-a înmuiat 
mâna”. 
 Doamna profesor Felicia Vancea ne-a declarat: „Setul al doilea fost cel decisiv. Atuci s-au relaxat. Atunci   
s-a jucat meciul. Sunt totuşi jucători tineri, cu puţină încredere şi fără experienţă. Mâine va fi mai uşor!” 
 Felicitări domnului antrenor Ilici Sidorian şi echipei pe care dânsul 

o îndrumă. 
 

El. sg. VLAD NICOLCIOIU 
El. cap. COSTINEL MAREŞI  

Baschet...ARTA ŞI PRECIZIA…sparg ghinionul !!! 
Ora 17.00... Meci de baschet între Alba şi Breaza… Galeria se încălzeşte odată cu 

juctorii... 
 Primul sfert începe , ai noştri deschid seria punctelor, urmaţi îndeaproape de 
adversari. Jocul este strâns, cele două echipe ţinând scorul apropiat, foarte des egal. 
Ritmul jocului este unul bun, jucătorii ambelor echipe oferind un spectacol pe cinste. 
Primul sfert se încheie cu un scor la limită, 16-14, în favoarea jucătorilor din Breaza. 
 Începutul celui de-al doilea sfert îi prinde pe ai noştri egalând şi preluând 
conducerea cu un coş de 3 puncte. În timpul jocului şi al 
pauzelor, galeria MV-iştilor îi împinge pe jucători din spate, şi 
uşor, uşor, aceştia se distanţează, conducând cu scorul de 43-25, 
la finalul celui de-al doilea sfert. 
 În pauza ce a urmat, jucătorii MV-işti şi galeria au găsit 
un moment prielnic pentru a-l felicita pe colegul nostru Glejer 

Andrei, cântându-i şi tradiţionalul « La mulţi ani ». 
 Sfertul trei este copia fidela a sfertului doi, cele două echipe înscriind coş după 
coş, îmbogăţind astfel tabela de scor.  
Sărbătoritul prinde aripi, marcând astfel al treilea coş de 3 puncte. Scorul se menţine la 
o diferenţă considerabilă, MV-iştii conducând cu 69-51. 
 Ultimul sfert are un început bun, în care jucătorii de la Breaza încearcă să reducă 
din diferenţă, aducând astfel scorul, aproape de final la 71-54.  Glejer continuă cu seria 
de coşuri de 3 puncte, finalul devine din ce în ce mai tensionat, Breaza apropiindu-se la 8 puncte, 78-70.  
 Însă finalul le aparţine în totalitate MV-iştilor, meciul încheindu-se cu scorul de 80-71. 
 MV-iştii obţin o victorie binemeritată, dar cu atât mai importantă cu cât şi-o doreau de multă…multă 
vreme. 

 El. cap.  OCTAVIAN VIJOLI 



Colectivul de redacţie 
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Din seria „O ceaşcă de ceai pentru suflet...de sportiv” 
 Nu vă fie teamă de eşec 

 
 
 Aţi dat greş de multe ori, deşi poate nu vă aduceţi aminte. 
 Aţi căzut atunci când aţi încercat să mergeţi prima dată. 
 Aproape v-aţi înecat atunci când aţi încercat să înotaţi, nu-i aşa? 
 Aţi nimerit din prima poarta de fotbal? 
 Marii campioni sunt de obicei marii învinşi. 
 
 „Am ratat de mai mult de 9000 de ori în cariera mea. 
 Am pierdut aproape 300 de jocuri.  
 De 26 de ori am fost desemnat să joc mingea decisivă şi 
am ratat. 
 Am ratat iar şi iar şi iar de-a lungul vieţii mele. 
 Şi de asta am ajuns să am succes.”  
     (Michael Jordan) 
 

Cine se recunoaşte, câştigă...PA şi va urma... 
  El. cap. DANIEL VIDA 

 
 „Toţi pentru unul şi unul pentru toţi” acesta este 
sloganul galeriei albaiuliene. Împreună cu sportivii am format 
un tot unitar: noi cu sufletul, iar ei cu forţa. Şaizeci de inimi 
de viteaz strigau astăzi la unison pentru a-i încuraja pe cei 
care duceau adevărata luptă pe pistă. 
 Cu vocea răguşită, cu palmele înroşite, galeria 
continuă să strige, să cânte, încurajându-i pe colegii care 
dau tot ce pot în teren, glasul acesteia răsunând de la un 
capăt la celălalt al stadionului. 

 Iată care sunt impresiile publicului: 
 „Galeria a participat odată cu concurenţii la competiţii, ajutându-i să treacă peste obstacole, 
ba chiar să se autodepăşească,” ne spune elevul caporal Ionuţ Cernat de la C.M.L. „Mihai Viteazul. 
 „Atmosfera este aceeaşi de la fiecare competiţie, toată lumea sare şi strigă cu toate forţele 
pentru a-i susţine pe colegi. Mesajul este unul direct, pornind de la inima galeriei ce străbate pereţii 
invizibili ai terenului, acoperind celelalte zgomote din jur şi ajungând direct la inima concurenţilor. 
Este o senzaţie nemaipomenită să ştii că ai pe cineva care te susţine, indiferent de rezultat. 
Momentan, fac parte din galerie, dar o să vină momentul când şi eu voi fi pe teren, încurajat de 
colegi” (el.cap. Haşegan Bogdan – C.M.L. Alba ). 
 Mult succes tuturor participanţilor! 

Galeria – inima competiţiei  

 El. cap. AMALIA MIHAI 


