

* OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL *

Deviza
competiţiei:

“Prietenie prin sport !”

Consiliul Internaţional al Sportului Militar

Rezultate 25 mai
9.00 Tenis de masă - dublu
16.00 Volei băieţi
CÂMPULUNG- BREAZA 3-1
Volei fete
CÂMPULUNG- BREAZA 3-0

16.00 Handbal
ALBA - CÂMPULUNG 25-27

18.00 Baschet

BREAZA - CÂMPULUNG 54-78

REZULTATE FINALE
ATLETISM
1. Breaza
2. Alba
3. Câmpulung
REZULTATE FINALE
TENIS DE MASĂ
1. Breaza
2. Alba
3. Câmpulung

BAFTĂ CELOR CARE
URMEAZĂ MÂINE...
Program
marți, 26 mai
9.00
12.00

Triatlon-tragere

TENIS DE MASĂ...de mare clasă
După cum se aştepta toată lumea, ţinând cont de
competiţia de ieri, succesul a fost de partea echipei de la Breaza și
de această dată. Mingile au lovit masa de nenumărate ori, ratând
uneori paletele și cauzând
pierderi de puncte, însă
Luizei nu i-a fost teamă şi a
adus încă două victorii
echipei din Breaza.
Eleva sergent Pavel
Aurora a avut acelaşi
rezultat ca şi ieri, plasând
echipa albaiuliană pe locul
II, Câmpulung înfruntând
încă o înfrângere. Spre surprinderea tuturor, chiar dacă ieri a
pierdut cu 0 – 4, elevul Truşcă Claudiu astăzi a reuşit să îi fure
brezeanului două seturi, ieşind totuşi învins cu 4 – 2. Acesta şi-a
luat însă revanşa în confruntarea cu reprezentantul de la
Câmpulung, învingător cu 4 – 0, tabela oferindu-i de asemenea
locul II albaiuleanului.
Astfel, rezultatele s-au clarificat, Breaza fiind campioană
atât pe partea feminină cât şi pe cea masculină, locul II revenind
colegiului nostru, colegiului albaiulian, Câmpulung suferind şi de
această dată, fiind clasaţi pe ultimul loc al clasamentului.

Triatlon-aruncarea
grenadelor

16.00 Volei băieţi
ALBA- BREAZA

Volei fete
ALBA- BREAZA

16.00 Handbal
ALBA—BREAZA

18.00 Baschet

ALBA—BREAZA



El. cap. Silviu Ispas
El. cap. Bianca Barstan
El. cap. Călin Onacă

ATLETISM...
200 m plat
Am aşteptat cu nerăbdare debutul celei de a doua zi a Olimpiadei de Vară a Sportului Militar
Liceal. Mai sunt doar câteva momente până la startul primei probe. Răsuflul plin de emoţie al concurenţilor
încălzeşte atmosfera ploioasă resimţită de toţi participanţii încă din zorii zilei.
Astfel, la prima probă, 200m plat, El Cap Balabaştiuc Călin a demonstrat că locul 2 la 100m plat a
fost doar o întâmplare, reuşind să obţină locul 1 la această probă. Călin ne-a mărturisit secretul victoriei
sale si anume încrederea în propriile forţe, care a determinat lipsa emoţiilor şi, în cele din urmă, atingerea
obiectivului său.
Săritura în lungime
În aplauzele tuturor, El. Cap. Burlica Liviu
a obţinut locul 1 la săritura în lungime, cu
incredibila săritură de 6,38m, urmat îndeaproape
de colegul său, El. Sg. Sima Andrei cu 6,35m.
Astfel elevii militari albaiulieni au reuşit să se
claseze pe primele două locuri. El. Cap. Peptea
Ionuţ, deşi accidentat, a reuşit să obţină locul 3, cu
săritura de 6,20 m.
Interviu cu El. cap. Burlica:
Ce ne-ai putea spune despre
performanţa ta?
„Cred că a fost un an destul de bun pentru mine, m
-am aşteptat la un astfel de rezultat şi am reuşit.
Când iţi doreşti ceva cu adevărat o să reuşeşti.”
Ce te-a influenţat cel mai mult pe tine?
„Când vezi în faţa ta groapa, te gândeşti la
sfaturile antrenorului, la încurajările colegiilor,
care speră să fie cel mai bun, acest fapt m-a
determinat şi pe mine să câştig această probă. ”
800 m plat
A treia probă, 800 m plat, s-a desfăşurat în
condiţii meteorologice favorabile.
Elevul Eduard Statache, reprezentant al
Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, s
-a remarcat fără emoţii, încrezător în forţele
proprii, obţinând cel mai bun timp la această
probă, şi anume 2:01, ţinând cont de faptul că este
doar la „începutul carierei”.
4x400 m plat
Această probă a fost una pe viață și pe
moarte pentru cei de la proba 4 x 400, fiind ultima,
dar și cea mai importantă probă. Aceasta fiind
proba decisivă pentru clasamentul general la
atletism. Breaza a obținut locul I, urmați de Alba
Iulia, ultimii fiind cei de la Câmpulung.
Eroul nostru, Elevul Sergent Costaș Sergiu
a dat tot ce a avut mai bun din el, astfel încât in
ultima turnantă la întrecut pe cel de la Câmpulung
și a obținut locul II pentru noi, fiind eroul liceului.

Interviu cu El. Sg. Costaș Sergiu:
Cum ai reușit să-l întreci pe cel de la
Câmpulung?
” Știam că este alergător de rezistență, așa că
singurul mod prin care puteam să-l întrec era
să alerg mai tare, după care să mă mențin, șiam reușit. ”
Ce ai simțit când l-ai întrecut și ai ajuns pe
locul II?
” Am simțit că plutesc in al nouălea cer, că
pot să zbor, atât de fericit eram încât nimic nu
mai exista pe lume decât colegii, antrenorul ,
și toți cei care mă susțineau pe mine și pe
echipa mea. ”
Cum ți s-a părut echipa ta?
” Toți au fost foarte buni și s-au ridicat la
așteptările mele, și-au făcut treaba așa cum
trebuie, așa că le mulțumesc pentru munca
depusă. ”
Clasament:
Săritura în lungime
El. Cap. Liviu Burlica - Alba
El. Sg. Sima Andrei – Alba
El. Cap. Peptea Ionuţ – Breaza
El. Cap. Beblea Marian - Câmpulung
El. Cap. Novac Alexandru – Breaza
El.. Poenaru Alin – Câmpulung
200 m plat
El. Cap. Balabaştiuc Călin – Câmpulung –
22,74 sec
El. Cap. Chiva Mădălin – Breaza – 22,94 sec
El. Sg. Ceaureanu Codruţ – Alba – 23,58 sec
El. Cap. Radu Cristian – Breaza – 24,31 sec
El. Cap. Curticăpean Flavius – Alba – 24,47
sec
El. Frt. Beldie Cristian – Câmpulung – 24,86
sec
4x400 m plat
Breaza
Alba
Câmpulung
800 m
1. El. Statache Eduard—Breaza
2. El. Sg. Cusutură Ciprian—Breaza
3. El. Frt. Petrilă Rareș—Câmpulung
4. El. Cap. Tarîță Răzvan —Câmpulung
5. El. Sg. Galdea Daniel—Alba
6. El.sg. Șerban Raul—Alba



El. Sg. Cosmin Creţu
El. Sg. Andreea Ploscar
El. Cap. Călin Onacă
El. Cap. Eduard Glazov
El. Cap. Diana Bîzgan
El. Cap. Silviu Ispas

Aveți nevoie de un dentist? Cunoaștem noi un HANDBAL-ist !!!!
Meciul de handbal dintre Alba și Câmpulung a fost plin de suspans, tensionat și spectaculos.
Începutul părea să fie promițător pentru cei de la Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul ”, fiind cei
care au deschis scorul, elevul caporal Poenar Radu (nr. 14) înscriind primele două goluri. Pe parcursul
meciului scorul a fost în favoarea celor de la Alba, însă cei de la Câmpulung nu au încetat să lupte,
reușind să facă meciul pe măsura așteptărilor galeriei, care s-a implicat trup și suflet în susținerea
colegilor.
În ultimele minute a avut loc o răsturnare de situație, membrii echipei de la Colegiul Național
Militar ” Ștefan cel Mare ” marcând ultimele două goluri, care au fost decisive pentru scorul final, și
anume 25 – 27.
Există un început şi un sfârşit pentru orice...
Se spune că un sportiv trebuie să ştie
să câştige şi să piardă (chiar și un dinte!!!).
La fel de bine, sportivii trebuie să aibă
modele de urmat şi să respecte în primul
rând regulamentele...
Vouă, sportivilor, nu putem să vă
spunem altceva, decât să luptaţi în
continuare fără frică şi cu mai multă
dăruire...Să iertaţi, dar să nu uitaţi...
El. cap. Andreea Tertereanu
El. cap. Diana Bîzgan
El. cap. Călin Onacă

Baschet...
Sala încinsă după un sălbatic meci de handbal, i-a aşteptat nerăbdătoare pe colegii de la
Câmpulung, respectiv pe cei de la Breaza. Primul sfert a debutat prin deschiderea scorului de către
Breaza, prin reprezentantul Neacşa , nr. 10 al echipei. În ultimele minute ale primului sfert , Câmpulung
a preluat controlul ,urmând clipe de satisfacţie maximă pentru privitori datorită lui Şopu, nr. 6 al echipei
lui Ştefan cel Mare care a reuşit un slam-dunk care a uimit întreg efectivul prezent.
Breaza a reuşit să deschidă şi scorul celui de-al doilea sfert , dar in zadar, echipa de la
Câmpulung fiind mult mai bine pregătită, reuşind să câştige şi acest sfert ,mai ales datorită lui Şopu care
a dominat în întregime terenul având o viteză şi o
precizie ieşită din comun.
Fără emoţii şi cu o concentrare de fier, cei de la
Câmpulung şi-au demonstrat înalta pregătire şi în
celelalte două sferturi, reuşind astfel să îi învingă pe
urmaşii lui Dimitrie Cantemir cu un avantaj de 24 de
puncte , scorul final fiind de 78 la 54.
De admirat este curajul şi ambiţia cu care au luptat
cei de la Breaza , alergând chiar şi după ultimele
mingi, ştiind totuşi că meciul este pierdut. Felicitări
ambelor echipe pentru un meci de excepţie!
El. cap. Bianca Barstan
El. sg. Cosmin Creţu

VOLEI...
Volei fete
“Uneori, pentru ca un vis să se împlinească, e suficient să îl ai.”
Tensiune maximă şi multe emoţii… Lupta galeriilor este la un nivel la fel de ridicat
cu cea din teren. Competiţie aprinsă între echipele CNM „Dimitrie Cantemir” si CNM
„Ştefan cel Mare”, fetele prezentându-se în teren pregătite pentru câştig. Susţinătorii de
neoprit, o atmosferă incendiară şi fetele concentrate la joc, toate au dus la desfăşurarea unui
meci plin de emoţii.
Însă, la final, echipa din Breaza a acceptat cu demnitate înfrângerea dând dovadă de
fair-play pe tot parcursul meciului, terminându-l cu dorinţa de a deveni mai bune.
Fetele de la Câmpulung nu şi-au putut stăpâni lacrimile de bucurie la aflarea
rezultatelor, menţionând că, s-au aşteptat să câştige mai ales după înfrângerea de ieri, care
le-a motivat să lupte până la finalul competiţiei, totul rezumându-se la multă muncă şi
seriozitate.

Volei băieţi
Al doilea meci de volei băieţi a fost disputat între echipa de la C-lung si cea de la
Breaza. Meciul a fost unul destul de bun, cu echipe pregătite. Scorul final a fost de 3-1
pentru echipa de la Câmpulung. Meciul a fost unul destul de strâns, iar emoţiile au fost
acoperite de concentrare şi multă seriozitate, galeria susţinând ambele echipe din plin.
Echipa din C-lung a dat dovadă, încă o dată, de profesionalism, iar rezultatele nu au
întârziat să apară în urma pregătirii serioase din spatele antrenamentelor.



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

Handbal-Impresii și sugestii...
Începutul a fost foarte bun pentru noi, dar pe parcursul meciului cred
că ne-am pierdut entuziasmul, iar cei de la Câmpulung s-au mobilizat și au
avut mai multă încredere. La un moment dat scorul era 8 la 3 pentru noi, însă
ne-au egalat in ultimele 5 minute. Nu ştiu ce s-a întâmplat… Cred că noi ar
trebui să ne concentrăm mai mult, dar nu numai la handbal, ci și la celelalte
ramuri sportive, asupra moralului, psihicului, a atitudinii în general. Cădem
prea repede, și atunci când vedem că pierdem puncte, deja intrăm în panică și tare greu ne mai găsim
echilibrul. Sigur, meciul s-a desfăşurat normal, existând și aspecte mai dure, dar nu exagerate. Cred că echipa
de la Câmpulung a dovedit o tactică mai bună decât a noastră, reuşind in ultimele 3 minute să recupereze
avansul nostru și sa învingă cu 2 puncte diferenţă. Dacă tratam un pic mai serios meciul, puteam să îl
câştigăm. Meciul a fost la mâna noastră, pentru că am condus în majoritatea timpului. Am discutat cu băieţii,
am încercat să le ridic moralul, întrucât chiar era nevoie de asta. Ei s-au dăruit, au pus suflet, efort s-a depus,
dar rezultatul nu a fost pe măsura eforturilor lor. Nimeni nu a vrut să nu câştige, aşa e in sport. Tocmai de asta
e frumos sportul, pentru că atunci când crezi că eşti învingător, poţi fi învins, și invers. Sfatul meu este să fie
concentraţi, să lupte până la epuizare, pentru că mai sunt 2 zile de competiţie. Fairplay-ul, disciplina şi
respectul faţă de adversar trebuie să existe în permanenţă.
Col.Urian Gheorghe
Șef lot Alba
Interviu realizat de:
el.cap Silviu Ispas
El.sg Cosmin Cretu

Din seria „O ceaşcă de ceai pentru suflet...de sportiv”
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...
cap. Buțurcă Denisa
El.
El. sg. Ploscar Roxana

Colectivul de redacţie

Machetare:

CoordONATOR:
CoordONATOR:

Referent
Referent Relaţii
Relaţii Publice
Publice DANIELA
DANIELA FILIMON
FILIMON

COLABORATOR: prof.
Fărca
ș
prof. Paraschiva
COSMINA
MIRCEA

REDACTORI: Elevii
caporali:
Bîzgan
Diana,
REDACTORI:
Camelia
Vieru,Barstan
Diana Bianca,
Diaconu,
Candale
Anca , Iulia
Buțurcă Rebecca
Denisa, Scînteie
Letisia,
Tertereanu
Claudia,
Alexa
Raul,
Mursa,
Bălţătescu,
Lavinia
Gheorghe,
Natalia
Ciocotişan,
FloGlazov
Eduard,
Ispas
Silviu,
Onacă
Adrian
rin Rus,
Elevii
sergenți:Aurel
Cătinean
Alexandra, Ploscar Roxana, Crețu Cosmin
Vlad Ioniţă,
Tămăşiloni

ANALIST PROGRAMATOR

CARMEN CÎMPEAN

