
 Duminică, 24 mai, ora 
8:00... Se dă startul celei de a 
43-a ediţii a Olimpiadei de 
Vară a Sportului Militar 
Liceal in Colegiul Naţional 
Militar “Mihai Viteazul”.  
Festivitatea de deschidere a 
debutat prin prezentarea 
raportului domnului colonel 
Ioan Baligi de către domnul 
colonel Gheorghe Urian, 

locţiitorul comandantului colegiului albaiulian, urmată de trecerea în 
revistă a loturilor sportive, a 
efectivelor colegiului albaiulian 
şi de intonarea imnului de stat.   
 Devenită deja tradiţie, 
competiţia provoacă în fiecare 
an loturile celor 3 colegii 
militare la luptă, o luptă 
sportivă, orgoliile şi frustrările 
ediţiilor anterioare contribuind 
pozitiv la desfăşurarea ei într-o 
atmosferă plină de fair-play.  

 Anul acesta am încercat 
să le oferim participanţilor o 
surpriză, prin prezentarea de 
către fetele claselor a 11-a, a 
celui mai frumos exerciţiu de 
majorete. 
 Vom urmări împreună, 
timp de 4 zile, întrecerile 
sportive ale acestei competiţii, 
vom fi alături atât de 

învingători, cât şi de învinşi, finalul aparţinându-le celor mai buni. 
Colectivul redacţiei le urează tuturor participanţilor succes 

şi fie ca cel mai bun să câştige! 

Bucuria  
(re)cunoaşterii sportului din colegiile militare 

Deviza 
competiţiei: 

               * OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL *  

Rezultate 24 mai 
   Tenis de masă - băieţi 
     ALBA-CÂMPULUNG        4-1 
     BREAZA-ALBA        4-0 
     BREAZA-CÂMPULUNG     4-1 
   Tenis de masă - fete 
     ALBA-CÂMPULUNG        4-3 
     BREAZA-ALBA        4-0 
     BREAZA-CÂMPULUNG     4-0 
   Handbal 
     CÂMPULUNG-BREAZA     29-29 
   Baschet 
     ALBA-CÂMPULUNG        69-54 
   Volei B 
     ALBA-CÂMPULUNG          0-3 
   Volei F 
     CÂMPULUNG-ALBA          1-3 
    ATLETISM 
      LOCUL I   BREAZA 
      LOCUL II  CÎMPULUNG 
      LOCUL III ALBA 
 

Program  
luni, 25 mai  

 
9.00    Tenis de masă - dublu 
9.30     200 m plat 
9.45     Săritura în lungime 
10.30   800 m plat 
11.45   4 x 400 m plat 
16.00   Volei băieţi 
           CÂMPULUNG- BREAZA 
           Volei fete    
             CÂMPULUNG- BREAZA 
16.00  Handbal 
              ALBA - CÂMPULUNG 
 18.00  Baschet  
              BREAZA - CÂMPULUNG 
 

BAFTĂ CELOR CARE 
URMEAZĂ MÂINE... 

“Prietenie prin sport !” 
Consiliul Internaţional al Sportului Militar 

El.cap. Silviu Ispas 
El.sg. Crețu Cosmin  

 



Proba 100m plat 
Galeria numeroasă şi dorinţa de a  câştiga animă 

sufletele tuturor celor prezenţi, iar concurenţii sunt susţinuţi 
cu mult înaintea începerii probelor. 
I el.sg. Chiva Mădălin-Breaza(10,93s) 
II el.cap. Balabaştiuc Călin-C-Lung 
III el. cap. Drăgoi Alexandru-Breaza 
IV el.sg. Ciocan Octavian-Alba 
V el.sg. Ceaureanu Codruţ-Alba 
VI el. frt. Pomparău Lucian-C-lung 
 

L-am intervievat pe câştigătorul cursei,el.sg. Chiva Mădălin  şi i-am surprins reacţiile de 
după competiţie. 
Cum te-ai simţit pe pistă? 
În formă şi mai ales că cel mai mare adversar a fost pista, nimic mai mult. 
Cât timp te-ai antrenat pentru această probă? 
Din vara anului trecut. Pe lângă pasiune trebuie şi foarte multă muncă. 
Cum ţi s-au părut concurenţii? 
Puternici, dar repet pista a fost cel mai mare impediment. Adversarii au fost pe măsură, am avut o 
întâlnire cu cei de la Câmpulung în iarnă, însa finalul contează cel mai mult. 
 
4x100 plat 

Seriozitatea, concentrarea şi munca depusă în tot 
acest timp, au dat roade, iar rezultatele au fost pe măsura 
aşteptărilor noastre. Galeria şi toată încrederea celor din 
jur au ajutat la caştigarea colegilor albaiulieni ai acestei 
probe “de foc”. 
I Alba:el.cap.Curticăpean Flavius,el.cap. Hojda 
Bogdan,el.sg.Costaş Sergiu, el.sg.Ceaureanu Codruţ 
II Breaza:el.cap.Radu Cristan,el.cap.Secăreanu 
Marian,el.sg.Chiva Mădălin,el.cap. Ilie Florentin. 
III C-lung:el Pleşca Paul,el.frt.Pompărău Lucian,el.cap. Balabaştiuc Călin, el.cap. Balabaştiuc Daniel 
Schimburile au decurs foarte bine, întrucât colegii noştii au avut un avantaj spectaculos in faţa celorlalti 
concurenţi. Elevul cap. Hoja Bogdan ne-a mărturisit că atmosfera a fost extrem de tensionată, iar 
concurenţii au fost pe măsură, întrucât colegii de la C.N.M Breaza au câştigat proba de individual. 
 

1500 m plat 
 

Soarele arde puternic.. dar nimic nu-i împiedică pe 
concurenţii bine pregătiţi care sunt susţinuţi de o galerie 
numeroasă : „Luptaţi..!” 

Elevul caporal Alungulesă Alexandru şi elevul sergent 
Antonesi Nicuşor de la C-lung au fost primii doi care au ajuns 
mândrii la linia de sosire. Din urmă i-au ajuns elevul Statache 
Eduard şi elevul fruntaş Zaharia Ştefan, astfel Breaza situându-
se pe locul 2 la această probă. În schimb, emoţiile şi-au spus 
cuvântul întrucât elevul caporal Istrate Alexandru şi elevul 
sergent Galdea Daniel din Alba au fost cei din urmă, situaţi pe locul 3, dar..nu-i nimic, mai avem o şansă! 

ATLETISM... 



 El.cap. Buţurcă Denisa 
El.cap. Scînteie Letisia 

400 m plat 
Emoţii.. concurenţii sunt pregătiţi şi aşteaptă semnalul pentru a putea arăta cât de mult s-au pregătit şi cât 
de mult îşi doresc să ajungă învingători la linia de sosire. 
I el.cap. Secăreanu Marian (52,91s) - Breaza 
II el.sg. Costaş Sergiu - Alba 
III el. sg. maj. Cusutură Ciprian – Breaza 
IV el.cap. Beblea Marian – C-lung 
V el.frt. Petrilă Rareş – C-lung 
VI el. cap. Hojda Bogdan – Alba 
 

Elevul caporal Secăreanu Marian 52,91, câștigătorul probei, a fost încântat să răspundă la câteva întrebări: 
Te-ai aşteptat să câştigi? 
Sincer, nu prea... am crezut că voi fi pe locul II sau III, dar se pare că totul a ieşit bine. 
Cum te simţi în momentul de faţă? 
…obosit, dat totuşi mă simt bine. 
Eşti mulţumit de rezultatul de azi? 
Da, pot spune că sunt foarte mulţumit. 
La ce te gândeşti în timp ce alergi? 
Nu mă pot gândii decât că trebuie să ajung la final, să fiu primul.  
Sunt doar eu cu pista..e greu de descris. 
 
Aruncarea greutății 
 
I El Cap Radu Alexandru - Breaza 
II El Cap Vădănoiu Marius - Breaza 
III El Sg Jalia Adrian - Alba 
IV El Cap Cazac Cozmin - Alba 
V El Frt Stănică Iulian - Câmpulung 
VI El Cap Alexandrescu Dragoş - Câmpulung 

 Interviu cu elevul cap.Radu Alexandru-proba de aruncare a greutății, Breaza 
Elevul cap.Radu Alexandru s-a remarcat la aceasta probă prin aruncarea sa de 13,57 m. 
Care a fost motivația ta pentru a obține un astfel de rezultat? 
“Pe mine m-a motivat foarte mult antrenorul ,colegul meu care a fost pe locul 2 și mult mai mult faptul că anul 
trecut am fost pe locul 5, iar anul acesta am luat locul 1” 
-La ce te gândești când arunci? 
“Când arunci trebuie să te gândești la ceva frumos, la cineva drag ,care să poată să te susțină când arunci bila” 

 
Săritura în înălțime 

 
I El Cap Peptea Ionut - Breaza 
II El Frt Dulan Andrei - Câmpulung 
III El Cap Copoeru Ionuţ - Alba 
IV El Cap Solcă Mihnea - Breaza 
V El Pleşca Paul - Câmpulung 
VI El Sg Onofrei Felix – Alba 

 
 Interviu cu elevul cap.Peptea Ionuț, săritura în înălțime 
Care crezi că este cheia succesului în proba aleasă de tine? 
”Munca, munca și iar munca.Pentru mine timpul liber nu există deloc, am timp doar pentru antrenament.” 
Credeai ca vei obține un rezultat atât de bun? 
”Speram la un astfel  de rezultat, deoarece am muncit din greu, plus că nu mă gândeam că sunt atat de aproape 
să dobor recordul pe licee, dar sper că la anul să reușesc.” 
Cum ți s-au părut adversarii? 
”Mi-a plăcut competiția foarte mult, 3 adversari mi s-au părut destul de buni, așa că am avut cu cine să 
concurez”  

  El.cap. Glazov Eduard  



 
 

 După multe mingi sparte şi palete stricate, a venit ziua în care 
tenisul de masă a fost la el acasă. Cu palmele transpirate de emoţii s-au 
reunit militarii din cele 3 părți ale ţării pentru a-şi demonstra care mai de 
care viteza şi precizia într-o competiţie în care fair-play-ul a dominat 
atmosfera. 
 Fetele care au dat startul întrecerii 
au fost de la colegiile oaspete, afirmându-se 
după primul set eleva fruntaş Potecă Luiza, 
reprezentanta colegiului de la Breaza, 
învingand în final pe ambele adversare. 
El.cap Pavel Aurora şi-a luat inima în dinţi 
după înfrângerea primită din partea Luizei şi 
astfel a dominat meciul cu eleva de la 
Câmpulung ,ieşind învingătoare. 
 Partea masculină a intrat în forţă luând atitudine din nou Colegiul 
Naţional Militar de la Breaza prin reprezentantul Ţugui Florin ,pregătit de 
profesorul Andrei Mostovoi care practică 
tenisul de masă de peste 58 de ani ,de la 
vârsta de 10 ani.Acesta a reuşit sâ adauge 
la palmaresul său alte două victorii,  
lăsându-i pe cei doi adversari să se lupte 
pentru locul 2. 
 Acest loc ,după lupte nu foarte 
dure, a ajuns în CâmpiaBălgradului , 
colegii noştri de la Câmpulung rămânând 
dezamăgiţi de propriile forţe, aşteptând totuşi revanşa pe care ar putea să o 
obţină în confruntarea la dublu, mult aşteptată de astfel şi de colegiul gazdă 
de anul acesta. 
 
 Interviu cu el. Cap. Ţugui Florin , el. Frt. Potecă Luiza şi 
profesor îndrumător Andrei Mostovoi . 
 
 Cum vi s-a părut competiţia? 
-Meciul cu C-lung ni s-a părut mai dificil,am fost dominaţi de emoţii care 
însă ne-au părăsit odată cu preluarea avantajului primului meci. 
Care consideraţi că e secretul reuşitei voastre? 
-În primul rând trebuie să te dăruieşti cu totul sportului pe care il 
practici .E nevoie de foarte mult antrenament ,dar mai ales trebuie să ai 
lângă tine un profesor care să ştie să fructifice munca şi talentul tău. 
Cum vi s-au părut adversarii? 
-Consider că adeversarilor le-a fost puţin teamă şi din cauza asta au fost 
rigizi . 
Ce le transmiteţi colegilor voştri cu referire la următoarele meciuri? 
-Mult noroc,şi fie ca cel mai bun să câştige. 
 
REZULTATE 
Băieţi  individual:  
Alba-Câmpulung  4-1; Alba-Breaza 0-4; Câmpulung-Breaza 1-4. 
 
Fete individual:  
Alba-Câmpulung  4-3; Alba-Breaza 0-4; Câmpulung-Breaza 0-4. 

El.cap. Silviu Ispas 
El.cap. Bianca Barstan  

 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”. 
 Începutul meciului a fost 
unul destul de strâns, însă la 
finalul primei reprize Breaza și-
a constituit un avantaj de 5 
goluri, În finalul meciului, 
numărul de goluri înscrise a fost 
acelaşi pentru ambele echipe. 
Aşadar, scorul a fost 29-29. 
Concepţia despre fair-play 
diferă de la o echipa la alta, 
fapt căruia i se datorează 
eliminarea a doi jucători din 
lotul Colegiului National Militar 
“Dimitrie Cantemir”. 
 Din partea handbaliştilor 
de la Câmpulung , eroul echipei, 
el. Cap. Alexandrescu Dragoș  
(nr. 8), a declarat că: “am avut 
si puţin noroc, dar ne aşteptam 
sa fie totul bine cu Breaza”. 
 Din partea echipei 
adverse, elevul Nicolae Mircea 
afirmă că: “Meciul a fost 
tensionat, galeria a fost de 
partea noastră. Adversarii  au 
venit nepregătiţii, iar noi am 
jucat slab.” 
  
 
 
 
 
 

Handbal… 
de la egal la egal.. 

TENIS DE MASĂ 

           El. cap. Raul Alexa 
El. cap. Andreea Tertereanu  



 Astăzi s-a desfăşurat primul meci de baschet din cadrul acestei 
competiţii sportive. Cei care au spart gheaţa au fost  Colegiul Naţional 
Militar” Mihai Viteazul “ şi  Colegiul Naţional Militar “Ştefan cel 
Mare”. 
 Colegiul gazdă a deschis scorul prin elevul sergent Poponete, 
însă chiar şi cu un astfel de început urmaşii lui Ştefan cel Mare au 
reuşit să domine primul sfert încheindu-l cu scorul de 13-12. 
În al doilea sfert, Alba Iulia a preluat frâiele ,anulându-le orice şansă de 
reuşită adversarilor ,toate acestea datorită  elevului caporal Georgescu 
Radu,care s-a făcut remarcat ca de fiecare dată, demonstrând astfel 
pregătirea intensă oferită de antrenorul Urian Valentin, devenind astfel 
MVP-ul meciului .Alături de acesta a luptat cot la cot elevul sergent 
major Moisi Andrei ,celălalt pivot al echipei demonstrând un talent 
înnăscut fructificat prin antrenament constant. 
După cum ne aşteptam ,doar suntem la noi acasă, colegiul albaiulian a reuşit să domine tabela în următoarele trei 
sferturi ,reuşind performanţa de a obţine o diferenţă de 15 puncte ,scorul 
final fiind 69-54. 

...şi al doilea 

Ora 18:00. “Haide Alba, joacă bine, galeria e cu tine!” – acesta este 
strigătul care a dat startul competiţiei de volei fete. Atmosfera a fost incendiară: 
urlete, aplauze, ţipete, toate pentru încurajarea fetelor. 

Competiţia a avut loc între Câmpulung şi Alba Iulia. Primele două seturi 
au fost conduse detaşat de echipa albaiuliană, dar în al treilea set fetele din 
Câmpulung au arătat că sunt capabile să depăşească emoţiile care probabil le-au 
invadat la început, câştigând cel de al treilea set. Dovadă stă şi ultimul set, despre 
care putem spune că s-a jucat pe viaţă şi pe moarte, în care una dintre membrele 
echipei de la Câmpulung a fost accidentată destul de grav, având nevoie de 
îngrijiri medicale. 

Meciul s-a încheiat cu victoria echipei Colegiului Militar „Mihai 
Viteazul”, la baza acestei victorii stând deviza echipei „Muncim, luptăm, 
câştigăm!”. Fetele au dat dovadă de echilibru, spirit de echipă, evoluând vizibil in 
acest meci si aşteptându-l cu nerăbdare si încredere pe următorul. 

VOLEI...primul 
 Ora 16:00. Aşteptăm cu nerăbdare meciul de volei 

băieţi dintre Câmpulung şi Alba Iulia. 
Încă de la început meciul a fost foarte strâns, ţinând 

întreaga galerie cu sufletul la gură. Primul set s-a încheiat 
cu un scor strâns, echipa de la Câmpulung câştigând cu 
scorul 25-21. În total s-au jucat 3 seturi, câştigate de echipa 
Colegiului Militar „Ştefan cel Mare”, cu scorul strâns de 
fiecare dată, ultimul set prelungindu-se si ajungând la 
scorul 29-27. 

Căpitanul echipei câştigătoare, El. sg. maj. 
Păduraru Răzvan Andrei, ne-a dezvăluit secretele 
frumoasei victorii: munca şi ambiţia, dorinţa de a păstra 
tradiţia echipei care a fost învingătoare în ultimii 5 ani. 
Echipa joacă la un nivel atât de înalt pentru că nu se mulţumeşte cu rezultate mediocre, considerând că „Cerul este 
limita”. 

Felicităm ambele echipe pentru frumosul joc oferit şi le dorim succes în continuare! 

 El. sg. Ploscar Andreea 
El. cap. Bîzgan Diana 

Baschet...ARTĂ ŞI PRECIZIE... 

El.cap. Silviu Ispas 
El.cap. Bianca Barstan  
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ÎNCHEIERE...CU ÎNCEPUT... 

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... 
 
 

23.05.2015 - Şedinţa tehnică 
 Ne-am strecurat şi noi la această şedinţă importantă, tocmai pentru a 
culege informaţii de la locul faptei. 
 Şedinţa a fost deschisă de comandantul colegiului Col. Marcel 
Domşa, care prin cuvântul lui a subliniat faptul că „o competiţie trebuie să 
rămână doar o competiţie”. Pentru început, dl. col. Ioan Baligi, preşedintele 
comisiei de organizare, a punctat câteva dintre cele mai importante aspecte ale 
competiţiei de săptămâna viitoare. 

Ne-a asigurat de imparţialitatea tuturor arbitrilor, evidenţiind totodată şi 
importanţa fair-play-ului în rândul participanţilor, afirmând că „decizia de a 
fi un model pozitiv sau negativ ne aparţine.” 

A apreciat eforturile depuse de colegiul gazda în vederea renovării şi modernizării bazei sportive. 
Chiar dacă nu e o competiţie între licee sportive, elevii sunt la vârsta la care pasiunea este nelipsită din 

activitatea lor, jocurile desfăşurându-se astfel la cel mai înalt nivel. 
Toată lumea aşteaptă implicare totală din partea participanţilor. 

 Fiecare lot a pornit foarte încrezător în propriile forţe, câştigatorii ediţiei anterioare luptând pentru a-şi 
menţine poziţia pe primul loc, iar ceilalţi participanţi dorind ca anul acesta să fie cei mai buni. Ţinând cont de 
apartenenţa comuna la aceeaşi familie, nouă nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să credem că toţi 
competitorii vor da dovadă de fair-play şi că Olimpiada de Vară a Sportului Militar Liceal va fi un real succes. 

El.cap. Silviu Ispas 
El.cap. Bianca Barstan  

 El. cap. Buțurcă Denisa 
El. cap. Ploscar Roxana 


