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Locotenent colonel
Cristian GRECU
Vicepreședintele
comitetului de
organizare
Alba Iulia, mai exact
Colegiul Național
Militar ,,Mihai Viteazul”, are onoarea și
bucuria de a găzdui ediția 43 a Olimpiadei de
vară a sportului militar liceal. În calitate de
vicepreședinte al comitetului de organizare a
competiției, îmi exprim, în primul rând,
încrederea că aceste întreceri se vor desfășura
sub semnul prieteniei și fair-play-ului.
Competiția va determina echipele să-și pună
în valoare talentul, pregătirea, ambiția,
curajul și, mai ales, atitudinea. Olimpiada a
generat întotdeauna atmosfera de competiție,
a întărit spiritul de echipă, dar și încrederea în
sine și în victorie. Apoi, am convingerea că
această olimpiadă se va desfășura sub zodia
excelenței, pentru că excelența înseamnă
dorința de a da ce ai mai bun, cu toată energia
și întreg entuziasmul.
Mult, mult succes tuturor!

Colonel
Marcel
DOMȘA
Comandantul
C.N.M.
„Mihai Viteazul”
Alba Iulia

Olimpiada de vară a sportului militar
liceal reprezintă o competiţie sportivă cu
tradiţie între colegiile militare. Este momentul
culminant al pregătirii sportive şi aplicativmilitare a elevilor militari. Ea a măsurat
mereu ambiţii, determinare, bucurii şi
neîmpliniri.
Ediţia din acest an de la Alba Iulia se
situează la aceleaşi cote, dar, ceea ce trebuie
să dăinuie este spiritul de fair-play, prietenia
şi respectul între concurenţi.
cap. Bîzgan Diana
 El.
El. cap. Persu Marian

Colonel dr.
Teofil
ISPAS
Comandantul
C.N.M.
„Ştefan cel Mare”
Câmpulung
Moldovenesc
Sportul, prin definiţie şi indiferent de
forma în care este practicat, are menirea de
a dezvolta aptitudini şi abilităţi deosebite,
de a întări voinţa şi curajul, de a educa
disciplina şi responsabilitatea. Orice
competiţie presupune o angajare totală a
partenerilor în lupta pentru ocuparea primei
poziţii din clasament. Performanţa sportivă
necesită muncă asiduă pentru acumulări
neîntrerupte, dăruire şi o atitudine
permanent pozitivă.
Educaţia pentru o carieră militară nu
este întregită dacă procesul de formare a
competenţelor nu include şi preocupările
pentru o dezvoltare fizică robustă şi
echilibrată, pentru a transmite ideile care
definesc
valori
precum
excelenţa,
competitivitatea, autocritica.
La deschiderea Olimpiadei de vară a
sportului militar liceal îi îndemn pe
concurenţii din cele trei colegii naţionale
militare să reflecteze la momentele
frumoase din istoria acestei competiţii,
relatate sau trăite, iar pe parcursul
desfăşurării probelor de concurs să domine
respectul reciproc, spiritul onoarei şi al
corectitudinii, conduita remarcabilă.
Tuturor concurenţilor le doresc mult
succes în atingerea obiectivelor propuse, iar
organizatorilor le transmit un mesaj de
mulţumire pentru eforturile depuse în
vederea desfăşurării în foarte bune condiţii
a competiţiei.

Colonel
Horia
STĂNESCU
Comandantul
C.N.M.
„Dimitrie Cantemir”
Breaza

Deschiderea Olimpiadei de vară a
sportului militar liceal îmi oferă prilej de
mare bucurie şi ocazia de a transmite
tuturor participanţilor gândurile mele de
bine şi urări de sinceră şi înaltă
sportivitate.
Pentru a ajunge la cel mai înalt
nivel, fiecare competitor parcurge un
traseu solicitant, care să-l susţină în
lupta pentru cea mai strălucitoare
medalie.
Cea de-a XLIII - a ediţie a
“Spartachiadei”, desfăşurată în Cetatea
Marii Uniri, reuneşte la start sportivi din
cele trei colegii naţionale militare, cu
performanţe fizice, tehnice şi tactice
evidenţiate în cadrul competiţiilor la
care au luat parte pe parcursul anului
şcolar.
Sunt convins că pregătirea
fiecăruia, care are ca temei munca,
ambiţia, dăruirea şi motivaţia de a
ajunge pe primul loc al podiumului, va
face ca Olimpiada de vară a sportului
militar liceal să fie una foarte disputată.
Vă urez, dragi elevi, în numele
cantemiriştilor şi al meu personal, mult
succes, iar la final, învingători sau
învinşi, să împărtăşiţi pasiunea care v-a
reunit – SPORTUL!
cap. Cătinean Alexandra
 El.
El. cap. Glazov Eduard

PROGRAMUL
Sâmbătă 23 mai
9.00 Ședința tehnică cu

ACTIVITĂŢILOR

Luni 25 mai

LOCUL DE DESFĂŞURARE

9.00 Tenis de masă-dublu
9.30 200 m plat
Atletism → Baza sportivă a colegiului
9.45 Săritura în lungime
10.30 800 m plat
Triatlon → Baza sportivă a colegiului
11.45 4 x 400 m plat
16.00 Handbal, Volei—B Tir → Poligon redus colegiu
18.00 Volei—F, Baschet

membrii comitetului de
organizare și reprezentanții
loturilor sportive
- sala de festivități

Tenis de masă → Sala de sport a colegiului

Duminică 24 mai
8.00
9.30
9.45
10.00
10.00
10.15
11.00
12.00
16.00
18.00

Festivitatea
de deschidere
100 m plat
Săritura în înălţime
400 m plat
Tenis de masă,
individual B+F
Aruncarea greutăţii
1500 m plat
4 x 100 m plat
Handbal, Volei—B
Volei—F, Baschet

Marți 26 mai

Volei → Sala de sport a colegiului

9.00 Tenis de masă-dublu
9.00 Triatlon - tragere
12.00 Triatlon - aruncarea
grenadelor
16.00 Handbal, Volei—B
18.00 Volei—F, Baschet

Baschet → Sala de sport
Universitatea 1 Decembrie
Handbal → Sala de sport
Universitatea 1 Decembrie

Miercuri 27 mai

Joi 28 mai

9.00

Tenis de masă-dublu
Tir
12.00 Triatlon - alergare

8.00 Festivitatea de închidere

Din seria „O ceaşcă de ceai
pentru suflet...de sportiv”
Jessica Cox
"Să nu spui niciodată că nu
poţi sau că asta este imposibil"
e deviza Jessicăi Cox.
În vârstă de 29 de ani, povestea
ei a făcut înconjurul lumii. S-a
născut fără mâini şi a făcut lucruri care par desprinse dintr-o carte de
aventuri: de la arte marţiale, acolo unde este campioană, până la
obţinerea permisului de pilot, după trei ani de şcoală. Conduce cu
picioarele (nu la figurat, cum s-ar grăbi unii să spună), se machiază cu ajutorul lor şi, de la
vârsta de 14 ani a decis să le demonstreze celor din jur că nu trebuie să fie privită cu milă. A
terminat facultatea "Magna Cum Laudae" şi a vizitat peste 17 ţări pentru a le vorbi oamenilor
care nu cred că, în viaţă, poţi face performanţă sau lucruri
El. cap. Buțurcă Denisa
frumoase, dacă ai un handicap.
El. cap. Ploscar Roxana
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