
“Triatlonul este proba de rezistenţă a 
competiţiei şi a fost pregătită cu atenţie 

de către toate loturile sportive.  
... 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”.” 
Col. Ioan Armanu, preşedintele comitetului de organizare 

 

Deviza 
competiţiei: 

               * OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL *  

Rezultate 27 mai 
     Triatlon 
         LOCUL I   BREAZA 
         LOCUL II  CÂMPULUNG 
         LOCUL III  ALBA 
     Volei fete 
       ALBA - BREAZA                       1-3 
     Volei băieţi  
        ALBA-CÂMPULUNG                 2-3 
 
     Handbal 
         ALBA - BREAZA                   20-26 
      Baschet  
         BREAZA - CÂMPULUNG   49-100 

Program  
joi, 28 mai  

 
9.00   Tir 
            
12.00  Triatlon—  alergare 

BAFTĂ CELOR CARE 
URMEAZĂ MÂINE... 

“Prietenie prin sport !” 
Consiliul Internaţional al Sportului Militar 

În bătaia puştii  
 
 Ora 9:00 dimineaţa. Concurenţii celor trei colegii militare 
primesc ultimele detalii tactice. Ca de obicei, echipa redacţiei a 
fost prezentă pentru a lua pulsul evenimentului. 
 
 1.Mai aveţi câteva minute până la începerea concursului. 
Cum vă simţiţi după o perioadă lungă de antrenamente? 
 C.M.L. Alba: „Abia aşteptăm să se termine. Suntem prea 
emoţionaţi pentru a ne gândi la altceva” 
 El.cap. Chiaburu Irinel: „Pentru mine fiecare antrenament a 
fost ca un concurs. Acum, aşteptăm să vedem rezultatele muncii 
noastre.” 
 Elevii de la C.M.L. Câmpulung nu au fost foarte 
încrezători, mai ales că cei intervievaţi erau din anul I: 

„Este prima dată când participăm la această competiţie. 
Suntem, entuziasmaţi, însă nu avem prea mari aşteptări la proba de 
triatlon-tir. Sperăm să recuperăm la alergare”. 

 
Părerile colegilor de la C.M.L. Breaza au fost împărţite, 

însă sarcasmul referitor la celelalte echipe nu a lipsit nici unuia 
dintre competitori. „Nu avem emoţii. Suntem siguri de câştig şi 
avem foarte mare încredere în forţele proprii, mai ales că celelalte 
echipe sunt şi ele foarte “pregătite”.” 

 El. sg.  VLAD NICOLCIOIU 

 Din seria „O ceaşcă de 
ceai pentru suflet...de sportiv” 

Nu vă fie teamă de eşec 
 
Aşa cum a spus R.W. 
Emerson : 
„Ceea ce eşti tu vorbeşte 
atât de tare, încât nu aud 
ceea ce spui”. 
 
În momente de încercări, 
morala contează mai mult ca 

niciodată, fiţi siguri că sunteţi un exemplu 
bun pentru cei cu care lucraţi sau cei cu 
care trăiţi. 

 El. cap. DANIEL VIDA 



 
 

   

Tragere 
 În cea de a treia zi a Olimpiadei de vară, ediţia 2009 – prima probă a triatlonului – tragerea s-a desfăşurat 
în poligonul colegiului nostru, începând cu ora 9:00. 
 La această probă au participat treizeci de elevi, câte zece reprezentanţi/colegiu. Concurenţii au fost 
distribuiţi în cinci serii. Aceştia au fost arbitraţi de către dl.cpt. Prundaru Ion. 
 De pregătirea celor zece reprezentanţi ai colegiului nostru s-a ocupat domnul lt. Negrea Ovidiu, care nu a 
lipsit de la proba, încurajându-şi elevii. De asemenea şeful lotului nostru, dl.lt.col. Marcel Domşa şi dl.lt. Turic 
Raul i-au susţinut pe colegii noştri, copleşiţi de emoţii. 
 Echipa Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare” a fost pregătită de către dl.mr. Florian Băcanu, iar 
echipa Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” de către dl. mr (r) Adrian Dinescu, fostul şef de lot din 
ultimii şase ani. 

Triatlon...probă de rezistenţă 

 El. cap.  OCTAVIAN VIJOLI 

Seria IV 
I  El.cap. Mănăstireanu Cosmin – 82 p – C-lung; 
II El.cap. Vasile Ionuţ – 77 p – Breaza; 
III El.frt. Zaharia Cosmin – 69 p – Breaza; 
IV El.sg. Băban Robert – 68 p – Alba; 
V El.frt. Moldovan Dănuţ – 68 p – Alba; 
VI  El.cap. Pascal Mihai – 44 p – C-lung 
 
Seria V 
I  El.cap. Stoian Adrian – 92 p - Breaza; 
II El.frt. Lătăianu Dumitru – 85 p – Alba; 
III El. Avram Daniel – 81 p – C-lung; 
IV El.sg. Delamarian Marco – 76 p – Alba; 
V El.cap. Drăgan Sergiu – 69 p – Breaza; 
VI  El. Pintilie Cătălin – 63 p – C-lung 

Seria I 
I  El.cap. Dincă Adrian – 82 p - Alba; 
II El.cap. Caibăr Alexandru – 79 p – Breaza; 
III El.cap. Chiaburu Irinel – 78 p – Alba; 
IV El.sg. Forcoş Daniel – 71 p – C-lung; 
V El.cap. Frăţilă Marius – 68 p – Breaza; 
VI  El.sg. Ciolacu Cosmin – 61 p – C-lung 

Seria II 
I  El.cap. Marin Cristian – 77 p - Breaza; 
II El.sg. Nedelcu George – 75 p – Alba; 
III El.frt. Stoean Mircea – 74 p – Breaza; 
IV El.frt. Mihalea Alexandru – 73 p – C-lung; 
V El.sg. Nedelcu Vasile  – 72 p – Alba; 
VI  El.cap. Spiridon Alexandru – 64 p – C-lung 

 
Seria III 
I            El.frt. Andreescu George – 84 p - Breaza; 
II           El.sg. Dumitraşcu Iulian – 83 p – Breaza; 
III El.frt. Barbonie Fabian – 77 p – Alba; 
IV El.cap. Haşegan Bogdan – 71 p – Alba; 
V           El.  Sârbu Florin – 61 p – C-lung; 
VI  El.cap. Mirică Petruţ – 41 p – C-lung 

La finalul probei de tragere echipa 
Colegiului Militar Breaza conduce cu 611 puncte. 
Urmează Colegiul Militar Alba cu un punctaj de 
591 puncte şi Colegiul Militar Câmpulung cu 497 
puncte. 

Grenada 
 A început miercuri la ora 12:00 pe baza sportivă a colegiului militar albaiulian. 
 Atmosfera de la această probă a fost,  dominată de o linişte de mormânt pentru ca participanţii să se poată 
concentra. Nervii întinşi la maxim, tensiune… 
 La această probă elevii colegiului nostru au obţinut următoarele rezultate: 
 Iată rezultatele: 
El.cap. Dincă Adrian – 60 p; El.cap. Chiaburu Irinel – 10 p; El.sg. Nedelcu George – 75 p; El.sg. Nedelcu Vasile – 72 p; 
El.cap. Haşegan Bogdan – 50 p; El.frt. Barbonie Fabian – 75 p; El.frt. Moldovan Dănuţ – 30 p; El.sg. Băban Robert – 65 p; 
El.sg. Delamarian Marco – 60 p; El.frt. Lătăianu Dumitru – 70 p. 
 Rezultatul total a fost de aproximativ 570 de puncte şi ne situează pe locul al II-lea după 
Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” Breaza.  

Felicitări tuturor şi luptaţi în continuare de dragul competiţiei, al sportului, al prieteniei.  

 El. DIANA BUDIU 
El.frt. SIMONA CHIŞIU 



 
 
 

  
  
 .  

VOLEI...primul ...şi decisiv 
  Un meci decisiv pentru clasamentul la volei fete. 
 Tensiunea din sală a fost maximă, iar galeriile au dus o luptă mai strânsă decât cei din teren. 
După un început în forţă, C.M.L. Breaza a câştigat primele două seturi cu 25-19, respectiv 25-16. S-ar 
părea că victoria de ieri a ambiţionat peste măsură echipa „Mihai Viteazul”, însă în al treilea set, 
fetele au reuşit să se mobilizeze şi să câştige 20 de serve consecutiv, scorul fiind 25-8 pentru C.M.L. 
Alba. El.frt. Claudia Trif a dominat acest set, mingile zburând ca un fulger din mâinile sale, fiind 
imposibil de parat de echipa adversă. Un meci extraordinar, în care fetele păreau să nu mai simtă 
durerea şi să lovească cu forţă fiecare minge. 

Din păcate, după o luptă eroică dusă de C.M.L. Alba, scorul ultimului set a fost 25-21 pentru 
C.M.L. Breaza, care s-a clasat astfel pe primul loc. 

Nu-i nimic fetelor, aţi jucat extraordinar. 
Felicitări minunatelor volebaliste de la toate colegiile militare, singurele curajoase care 

“şi-au făcut loc” în sportul militar liceal masculin.  
BRAVO FETELOR !!! 

 
...şi al doilea, la fel de  încins ca ieri… 

     Fără contestaţie, cel mai încins meci al zilei de azi după cel mai încins meci al zilei de 
ieri... 

  O nouă zi, alte emoţii, alt meci încărcat de o atmosferă incendiară. Meciul de volei dintre 
echipele colegiilor din Alba şi Câmpulung a fost unul dintre cele care au tăiat răsuflarea celor 
prezenţi în sala de sport a colegiului nostru. După o luptă încrâncenată, în care fiecare echipă s-a 
străduit la maxim să adune punct cu punct, echipa de la Câmpulung a reuşit să se impună cu 
scorul de 3-2. 
  Lupta nu a fost doar între voleibalişti, ci şi între inimoasele galerii ale celor două echipe, 
care au făcut să răsune sala de îndemnuri, slogane şi aplauze. 
  Mulţumim tuturor jucătorilor pentru spectacolul oferit şi galeriilor pentru atmosfera 
creată... Colegilor  noştri le spunem în plus... 
   ”Aţi fost grozavi, aţi luptat până la capăt...adevăraţi luptători...Cinste vouă !” 

 
Vă mulţumim, stimaţi arbitri, pentru prestanţa constantă şi ireproşabilă de care aţi 

dat dovadă ! 

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

 El. plt. maj.  DIANA DIACONU 

Baschet... militar sau NBA ??? :)) 

 El. cap.  ANDREI TALAŞ 

 Simplu şi la obiect...aşa s-ar putea rezuma acest meci dintre Colegiul Militar Liceal 
„Dimitrie Cantemir” Breaza şi Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” C-lung, de aceea 
relatarea nostră va fi foarte scurtă... 
 Primul sfert s-a terminat cu scorul de 30-7 pentru C-lung. Cel de-al doilea 80-59. Galeria nu s-a 
prea auzit. Au fost două stemuri. În sfertul al treilea cei de la Breaza au avut moralul la pământ. 

Meciul s-a încheiat printr-un gest frumos al unui jucător de la C.M.L. „Dimitrie Cantemir” care a 
lăsat mingea jos şi a dat mâna cu fiecare jucător din echipa adversă. Scorul final a fost 100-49.  

Un scor rar...şi binemeritat de echipa de la Câmpulung, echipă care a reprezentat cu cinste colegiul 
lor la Olimpiada Sportului Şcolar, faza naţională ! Şi nu doar în acest an, ci de mulţi ani încoace... 

Este o echipă de la care ai doar atât de învăţat: muncă, dăruire şi talent ! 
Vă mulţumim, stimaţi colegi de la Câmpulung, pentru faptul că aţi reprezentat 

numele de COLEGIU MILITAR la un asemenea nivel !(n.r. Sperăm la un zâmbet, chiar timid, 
al neobositului vostru antrenor, dl. lt.col. Blanariu Vasile ) 

Vă mulţumim, stimaţi arbitri, pentru profesionalismul de care aţi dat dovadă ! 



Colectivul de redacţie 
 

Machetare: ANALIST   PROGRAMATOR  CARMEN CÎMPEAN 

CoordONATOR: Referent  Relaţii Publice DANIELA FILIMON 
         COLABORATOR: prof. TEODORA DĂNCILĂ 
REDACTORI:  Camelia Vieru, Diana Diaconu, Amalia Mihai,  
Simona Chişiu, Diana Budiu, Vlad Nicolcioiu, Alexandru Borhan,  
Daniel Vida, Costinel Mareşi, Andrei Talaş, Octavian Vijoli.  

Handbal...SATIRĂ...fără UMOR 
INTRODUCERE: 
 Ora 17.00… În Sala de sport a Universităţii  1 Decembrie nu se ştia ce va urma...acel “fluierat”  meci 
dintre echipele colegiilor din Alba şi Breaza… 
CAPITOL UNIC: 
 Ultimul meci al acestei ediţii a olimpiadei de vară a sportului militar, s-a dat între C.M.L. „Mihai 
Viteazul” şi C.M.L. „Dimitrie Cantemir”. 
 Încă din primele minute ale jocului, handbaliştii de la Breaza s-au luptat pentru a trăi sentimentul 
victoriei în care credeau foarte tare.  
 La finalul primei reprize scorul era strâns, 11-10 în favoarea adversarilor noştri. 
 Cea de a doua repriză părea a aduce revenirea spectaculoasă a colegilor noştri care au egalat scorul, cu 
doar 4 jucători în teren. Nu am reuşit să ne menţinem acolo unde am fi dorit, lăsându-ne conduşi de 
reprezentanţii C.M.L. „Dimitrie Cantemir”. 
 Spre finalul meciului echipa şi-a pierdut echilibrul, el.cap. Docuz Dan fiind accidentat grav de unul din 
adversari. Cei de la Breaza au demonstrat că scopul jocului lor era unul singur, să câştige cu orice preţ, 
dovedindu-se uneori destul de agresivi, transformând terenul într-un câmp de luptă. 
 La final tabela arăta 26-20 în favoarea C.M.L. Breaza. 
 Albaiulienii au părăsit sala ca adevăraţi sportivi, care ştiu să îndure cu demnitate şi înfrângerea, 
aclamaţi cu mândrie şi forţă de superba lor galerie : „Alba te iubim! Pentru jocul de azi îţi mulţumim!”. 
 Tot respectul pentru handbaliştii celor trei colegii militare, care au ştiut să-şi apere 
culorile şi numele !!! 
MOTIVAŢIE: 
 Există un început şi un sfârşit pentru orice... 
 Se spune că  un sportiv trebuie să ştie să câştige şi să piardă. La fel de bine, sportivii trebuie 
să aibă modele de urmat şi să respecte în  primul rând regulamentele... 
 Dar apar  momente în care, tânăr fiind, cu ambiţie de a te afirma (chiar dacă pe timp limitat, 
participând la competiţiile apărute într-o anumită perioadă a vieţii),  te “loveşti” pur şi simplu de 
un omniprezent cavaler al “fluieratului”, un venerabil şi sec  APV ( a se citi Arbitru Pe Viaţă), 
alb şi negru în acelaşi timp, foarte rezistent şi precis în a încurca uneori sporturile (handbal şi 
fotbal ştim sigur, poate şi rugby ???), uneori de-a dreptul plictisit că este prezent pe teren, derutant 
până şi pentru colegii lui (mai tineri, ce-i drept), un fan “ al fluieratului degeaba” neclintit de la 
ceea ce doar el ştie că înseamnă profesionalismul şi fair-play-ul...Şi te simţi frustrat... 
 Noi, spectatorii, am înţeles un singur lucru... Omul îşi “fluieră” jurământul singur... Şi este 
lăsat... 
 Vouă, sportivilor, nu putem să vă spunem altceva, decât să luptaţi în continuare fără frică şi 
cu mai multă dăruire...Să-l iertaţi, dar să nu-l uitaţi...Undeva, cândva, poate veţi avea ocazia să 
arbitraţi, dar suntem siguri că voi veţi fi CORECŢI...aşa cum cere jurământul... 

  
Şi un ultim gând la final de competiţie... Răsplata voastră, a sportivilor, este 

susţinerea pe care o aveţi, la bine şi la greu... 
RĂSPLATA lui ESTE “FLUIERATUL” TUTUROR... 

CONCLUZIE...REALĂ ŞI FINALĂ:  NE BUCURĂM CĂ ESTE UNICUL !!! 

 El. DIANA BUDIU 
El.frt. SIMONA CHIŞIU 


