* OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL *

Deviza
competiţiei:

“Prietenie prin sport !”

Consiliul Internaţional al Sportului Militar

UNIRE … ÎN CETATEA UNIRII !!!
Timp de patru zile, începând cu data de 25 mai, câmpul de
luptă al elevilor din cele trei colegii militare a fost la Alba Iulia. De
această dată, arma acestora nu a fost iscusinţa de a mânui stiloul şi de
a-şi etala cunoştinţele dobândite la şcoală, ci forţa, rezistenţa şi fairplay-ul de care au trebuit să dea dovadă la competiţiile sportive.
Pentru unii dintre ei, acest concurs a reprezentat abia începutul
unei lungi serii de victorii, spun ei, iar pentru alţii, despărţirea de
sportul militar liceal şi ocazia de a rămâne în istoria colegiilor militare
pe care le reprezintă ca adevăraţi eroi.
În orice caz, lupta a fost asiduă din partea tuturor, fiecare încercând să se autodepăşească, oferind
un spectacol inedit galeriilor, care au fost alături de echipe mai mult ca niciodată.
A fost un meci cu noi înşine, în care se pare că am ieşit învingători, indiferent de ce spune
clasamentul .
Felicitări tuturor echipelor şi mult succes în continuare!
Sunt onorat că am avut ocazia să particip la acest eveniment deosebit, din care fiecare a avut ceva
de învăţat ! La revedere şi ne vedem anul viitor.

# El. sg.

VLAD NICOLCIOIU

Oaspeţii noştri concluzionează...
Am observat că această ediţie a Olimpiadei, a fost una plină de surprize. În urma
zvonurilor pe care le-am auzit, privind incorectitudinea arbitrajului, ne-am
gândit că dl. maior Grecu Cristian, vicepreşedintele comitetului de organizare, ar
fi persoana potrivită pentru a-şi exprima opinia în această situaţie.
Iată ce ne-a declarat, plin de amabilitate:
“Această ediţie a fost extrem de interesantă şi deosebită. Suntem foarte supăraţi
pentru modul în care aţi subliniat unele faze din meciul de handbal (n.r. Breaza-Alba).
Dacă pentru unele gazde se pare că ceva nu este în regulă, nu este totdeauna adevărat ceea
ce spun. Considerăm acuzaţiile ca fiind o “rătăcire” spusă sub tensiunea meciului.
Şi totuşi... a fost o competiţie reuşită cu o valoare
realmente egală a tuturor loturilor.”

#

El. frt. SIMONA CHIŞIU

Pentru noi este o onoare de a-l avea alături, la festivitatea de închidere a
celei de-a 37-a ediţii a Olimpiadei de vară a sportului militar liceal, pe dl. colonel
Moisă Ioan, comandantul Colegiului Militar Liceal “Ştefan cel Mare”.
Amabil ca întotdeauna, dânsul a binevoit a ne acorda un scurt interviu. Iată
ce ne-a declarat :
Bine aţi venit în colegiul nostru. Deşi aţi sosit în ultima zi a Spartachiadei, suntem convinşi că
aţi fost informat despre evenimentele de aici.
Consideraţi că lotul dumneavoastră a obţinut rezultatele pe care le aşteptaţi?
- “Nu ! Categoric nu !”
Acum pe final, indiferent de clasament, ce transmiteţi celorlalte două colegii militare ?
- “Bucuria reîntâlnirii, a întrecerii... Aceştia merită cu prisosinţă felicitările noastre, chiar
dacă ne-am clasat pe un loc inferior, desigur la o mică distanţă de celelalte. Această
întrecere, în esenţa sa generează spiritul de competiţie, formează spiritul de echipă şi
încrederea în sine şi în victorie.
Şi victoria şi înfrângerea trebuie să fie a participanţilor !”
El. DIANA BUDIU

#

După disputarea tuturor probelor din cadrul olimpiadei am vrut să
aflăm concluziile oaspeţilor noştri.
Ne-au răspuns la câteva întrebări. Iată ce ne spun:
1. Acum când probele s-au încheiat, sunt rezultatele pe
măsura aşteptărilor şi a pregătirilor?
Mr. Sorin Goşu, şeful lotului sportiv din Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”:
„Da, fără nici un fel de probleme. De fiecare dată am transmis felicitări pentru fiecare
echipă, fiecare lot. Pot să afirm, fără reţineri, că sunt mulţumit.
Lt.col. Vasile Blanariu: „Sunt mulţumit, cu excepţia triatlonului”
2. Indiferent de clasamentul final, cum vi s-a părut această ediţie a olimpiadei?
Mr. Sorin Goşu: „Foarte strânsă, foarte disputată. A fost un meci, o luptă a orgoliilor.
La unele probe nivelul lor de pregătire fost ridicat, la altele nu”.
Lt.col. Vasile Blanariu: „Un nivel tehnic ridicat. Cred că s-a ridicat în mod deosebit la
baschet. Au fost răsturnări de situaţie şi surprize.”

# El. cap.

OCTAVIAN VIJOLI

Triatlon...probă de rezistenţă
.

Alergare

Ultima zi de concurs din cadrul acestei ediţii a olimpiadei de vară a fost dominată de emoţii şi
speranţă. Emoţiile concurenţilor dar şi a celor care i-au susţinut au fost constructive. Astfel, în urma
triatlonului albaiulienii au reuşit să ocupe locul I. Această binemeritată victorie a cântărit foarte mult în
favoarea noastră la calcularea punctajului general.
La ora 9,00 a început tirul, probă la care au participat 15 elevi, fiecare colegiu având 5
reprezentanţi. Chiar dacă cel mai mare punctaj l-a avut un elev al colegiului militar Breaza (220
puncte), echipa colegiului nostru a acumulat un punctaj de 991 puncte, clasându-se pe primul loc al
podiumului.
La ora 10:30 s-a dat start probei de alergare. La aceasta s-au înscris la start treizeci de
concurenţi. Proba a avut două serii, la fiecare dintre ele participând cinci elevi de la fiecare colegiu
militar. Cei treizeci de concurenţi au avut de parcurs un traseu de 2000m pe teren variat. Şi la această
probă elevii colegiului nostru s-au descurcat remarcabil, fiind învingători.
Îi felicităm pe toţi participanţii pentru rezultatele obţinute la cea de 37-a ediţie a Olimpiadei de
vară a sportului militar liceal.

Tir
Dintre cele două probe rămase pentru a se disputa astăzi, tirul a fost una în care s-au produs
răsturnări de situaţie.
În echipa Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare” a fost şi o colegă. Am profitat de ocazie
să-i adresăm el.sg. Măcărescu Ana Maria câteva întrebări:
Să fie tirul un sport numai pentru băieţi?
“Nu. Fiecare are înclinaţii şi abilităţi către o disciplină sau altă. Eu am ales tirul pentr că îmi
place şi simt că asta pot să fac cel mai bine.”
Eşti mulţumită de rezultatul de astăzi?
“Nu chiar, se putea mult mai bine.”
Cum ţi s-au părut condiţiile de tragere?
“Bune, nu am ce să obiectez.”
Pentru ediţiile următoare ce ţi-ai propus?
“Pentru anul viitor, când Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” va fi gazda olimpiadei de
vară a sportului militar liceal îmi doresc să obţin un loc pe podium. Va fi
mai puţin stres.”

# El. sg.

VLAD NICOLCIOIU

Punctajele au fost următoarele:
El.frt. Borş Alexandru – 202 p – C-lung;
El.cap. Ristea Daniel – 166 p – Alba;
El.cap. Banu Cătălin – 220 p – Breaza;
El.frt. Măcărescu C-tin Robert – 182 p – C-lung;
El.sg. Găină Daniel – 201 p – Alba;
El.cap. Tepeluş Ioan – 172 p – Breaza
El.cap. Munteanu Mihai – 194 p - C-lung;
El.cap. Suciu Levente – 212 p – Alba;
El. Radu Ionuţ – 185 p – Breaza;
El.sg. Măcărescu Ana-Maria – 193 p – C-lung;
El.sg. Făgădău Alexandru – 208 p – Alba;
El.cap. Mitroiu Radu – 213 p – Breaza
El.sg. Maghercă Marius – 206 p – C-lung;
El.cap. Lăudatu Cristian – 175 p – Breaza;

# El. BUDIU DIANA

Final de activitate...
Şi aici se sfârşeşte ediţia de anul acesta a Olimpiadei de vară a sportului militar liceal.
Indiferent de rezultatele obţinute şi de luptele aprige disputate pe teren, PRIETENIA este cea
care trebuie să ne lege. De aceea, ţinem să felicităm toate loturile pentru efortul depus în
vederea atingerii locului I pe podium şi pentru spectacolul oferit suporterilor.
Aceste zile au fost trăite cu tot sufletul de fiecare dintre noi, fiind punctul culminant al
întregului an şcolar întrucât aici s-a văzut munca fiecărui participant şi orele de
antrenament.
Pe parcursul acestei competiţii am văzut persoane atât de devotate în ceea ce fac, care
luptă cu toate forţele şi la final, indiferent de locul pe podium, fericite că şi-au făcut datoria.
Se spune că cel mai mare judecător al fiecăruia dintre noi este CONŞTIINŢA. Sunt
convinsă că veţi pleca de pe meleagurile ardelene cu sufletul liniştit, cu conştiinţa împăcată
că aţi procedat bine pe teren ca sportivi, arbitri, antrenori.
Noi, cei din redacţie dorim să vă cerem scuze dacă nu am reuşit să surprindem tot ceea
ce ar fi trebuit şi dacă, fără intenţie, am creat nemulţumiri sau discuţii.
Intenţiile noastre au fost bune dar, cine ştie, poate nu au fost întotdeauna înţelese ca
atare.
Vă mulţumim pentru că ne-aţi oferit atâtea posibilităţi de a scrie, de a ne onora
atribuţiile de redactor de colegiu militar.
A fost frumos şi ne-am simţit minunat pe parcursul acestei săptămâni, am muncit în
echipă, am strâns informaţii şi păreri, am auzit lucruri frumoase. Pe cele neplăcute le-am
uitat deja, pentru că vrem să rămânem doar cu partea pozitivă a lucrurilor.
Dorim succes tuturor absolvenţilor la examenele care îi aşteaptă, celorlalţi vacanţă
plăcută.
Acum, când cronometrul s-a oprit, aducem mulţumirile noastre şi “echipei din
umbră” (“big-boss” lt.col. Gheorghe Urian, mr. Ovidiu Plopan şi încă mulţi alţii care au
încercat şi speră că au ieşit învingători în logistică), angajaţilor firmei MuviPrest , condusă
de col. (r) Cridon Gheorghe, care s-a întrecut pe sine în a “hrăni” ambiţiile şi a spori “setea”
spiritului de fair-play a tuturor participanţilor.
“Vivat,Vivat,Vivat” pentru minunaţii elevi ai colegiilor militare.
Cu respect, echipa de jurnalişti a Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul”.

# El. plt. maj.
Ultima din seria „O ceaşcă de ceai pentru
suflet...de sportiv”

El. cap. DANIEL VIDA

Defectul cel mai rău? PROASTA DISPOZIŢIE
Realitatea cea mai periculoasă? MINCIUNA
Sentimentul cel mai distrugător? URA
Cadoul cel mai frumos? IERTAREA
Calea cea mai rapidă? DRUMUL DREPT
Sentimentul cel mai plăcut? PACEA INTERIOARĂ
Privirea cea mai fericită? ZÂMBETUL
Cel mai bun remediu? OPTIMISMUL
Satisfacţia cea mai mare? DATORIA ÎMPLINITĂ
Forţa cea mai puternică din lume? PĂRINŢII
Lucrul cel mai frumos din lume? IUBIREA !!!

Care e ziua cea mai frumoasă? ASTĂZI!
Lucrul cel mai uşor? A GREŞI
Obstacolul cel mai mare? TEAMA
Eroarea cea mai mare? A TE DESCURAJA
Rădăcina oricărui rău? EGOISMUL
Distracţia cea mai frumoasă? MUNCA
Înfrângerea cea mai gravă? NEÎNCREDEREA
Învăţătorii cei mai buni? COPIII
Prima necesitate? A COMUNICA
Ce ne face fericiţi? SĂ FIM UTILI ALTORA
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