
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURIER SPORTIV 
 

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” 

      Continuăm competiţiile sportive la Colegiul Naţional 
Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia, gazda de anul acesta 
a Olimpiadei de Vara a Sportului Militar Liceal.  
Să vă prezentăm cea de-a treia zi a concursului, o zi de-a 
dreptul “incredibilă”, concurenţii dând dovadă de  o 
energie cuceritoare şi un magnetism irezistibil, rezultatele 
fiind deci, pe măsură, întrucât Alba se clasează pe primul 
loc până în acest moment. 

Pentru că iubim performanţa, am ales să ne implicăm în 
orice formă de activitate sportivă, care are drept obiectiv 
obţinerea acesteia. Cariera unui sportiv se modelează in 
timp, iar rezultatele muncii acestuia trebuie proiectate in 
viitor.  Atributele esenţiale ale performanţei sunt 
viziunea, răbdarea şi pasiunea. Dacă ar trebui să ne 
orientăm după prima impresie, după concluziile primei 
întrevederi cu sportivul, probabil, ar trebui să renunţăm la 
cea de-a doua întâlnire. De aceea, ”vedem” sportivul prin 
prisma a ceea ce va deveni , nu prin prisma a ceea ce este. 
La început, ne trezim în faţa unui amalgam de emoţii, 
tensiuni, aspiraţii, vise, proiecţii şi nevoi de a performa, 
fără de care succesul ar deveni o himeră. Toţi ştiu ce vor, 
dar puţini ştiu cum vor obţine. Nu este deloc uşor, dar 
parcă nimic nu se compară cu satisfacţia de a ajunge pe 
podium. Toţi sportivii trec prin frământări şi tensiuni, dar 
continuă, pentru că tot ceea ce contează este nevoia de   
a-şi îndeplini visul, acela de a deveni campion. 

El.cap. Alexia Ţurcă 
 

Alba Iulia,  22 mai 2018 
Numărul 4 

R E Z U L T A T E :  
Tenis de masă – echipă 
CRAIOVA-BREAZA          0-3 
ALBA-CÂMPULUNG        4-0   
 
Volei Feminin 
BREAZA-ALBA                  0-3 
Volei Masculin 
ALBA-CRAIOVA                3-0 
CÂMPULUNG-BREAZA   3-0 
 
Handbal 
BREAZA- ALBA                        21-42 
CÂMPULUNG-CRAIOVA        31-23 
 
Baschet 
BREAZA –ALBA                     43-93 
CRAIOVA-CÂMPULUNG     41-123 
 
 
 
 
 

U R Ă M  M U L T  S U C C E S  
C E L O R  C A R E  

U R M E A Z Ă :  

OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL  

Program a patra zi(miercuri, 24.05) 
9.00   Tenis de masă  
9.00   Triatlon-Tragere 
11.00 Volei – Masculin 
12.00 Triatlon-Aruncarea grenadelor 
16.30 Triatlon- Alergare 
15.00  Baschet,   
  

  

 

 

 A fost greu începutul? 
“Foarte greu. Orice început este greu, dar cu multă ambiţie facem 

faţă fiecărui antrenament şi dăm ce-i mai bun din noi , îi simţim 
esenţa, trăim fiecare clipă.” 

 
De asemenea, elevul sergent Ionuţ Onica ne dezvăluie 

secretele ce stau la baza formarii sale ca şi campion . 
Cum te simţi ştiind ca eşti pe primul loc? 
“Parcă am renăscut ...” 
Ce te-a ajutat sa te descurci aşa bine? 
“Tot meritul meu este datorită domnului profesor Sorin Secăreanu, 

fără dumnealui întreg lotul de atletism nu ar fi luat locul 1.” 
Care este cheia succesului? 
“Dorinţa, antrenamentul şi sacrificiul.” 
Ai vreun mesaj către ceilalţi competitori de la restul colegiilor 

militare? 
“La NOI acasă e diferit, pentru că învingem! Suntem triumfători!” 

 

Câteva gânduri din partea 
atleţilor Colegiului Naţional 
Militar “Mihai Viteazul“ 

Alba Iulia ... 
Elevul fruntaş Alex Stoica şi 

elevul sergent Răzvan Ţigănilă 
sunt pregătiţi  pentru proba de 
800m plat. Emotionaţi 
bineînţeles, dar cu încredere în ei  
şi-au făcut timp pentru câteva 
minute să ne împărtăşească 
pasiunea lor .                               
Să vedem ce au de spus : 

-Sunteţi multumiţi de ceea ce 
aţi realizat până acum ? 

“Foarte multumiţi. Ne-am 
demonstrat că putem şi cu multă 
muncă reuşim să devenim din ce  

în ce mai buni.” 

CLASAMENT GENERAL 
ATLETISM 

 
I- ALBA IULIA 
II- BREAZA 
III- CÂMPULUNG 
IV- CRAIOVA 

 
 

-Ce vă motivează să 
luptaţi? Aveţi momente când 
sunteţi descurajaţi? 

“Noi înşine ne motivăm. 
Luptăm pentru noi, pentru a ne 
demonstra aptitudinile, pentru 
a ne depăşi limitele. Totodată, 
vrem să vă facem mândri pe 
voi, pe colegii noştri, pe 
domnul antrenor şi să ne 
reprezentăm cu mândrie liceul. 
Desigur că avem momente 
când suntem descurajati, 
simţim că nu terminăm cursa, 
dar nu vrem să dezamăgim şi 
“tragem de noi “ până trecem 
linia de sosire.” 
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 Tir!! 
 

 

PE LOCURI, FIŢI GATA, FOC! 

Cea de-a treia zi a competiţiei a început cu proba de 
tir. Aliniaţi, concurenţii aşteptau să intre în poligon. 
Pe chipul fiecăruia se putea citi dorinţa de victorie şi 
emoţia caracteristică, care de aceasta dată era ţinută 
sub control. În cadrul acestei competiţii, concurenţii 
au susţinut 3 trageri (culcat, picioare şi genunchi ). La 
finalul probelor elevii cantemirişti au obţinut victoria, 
având un total de 927 de puncte, la diferenţa de 8 
puncte de cei aflaţi pe locul secund. 

În urma întocmirii clasamentului individual elevul 
sergent major Bădescu Narcis (Breaza) s-a clasat pe 
prima poziţie cu 222 de puncte. 

Interviu Narcis Bădescu – locul 1 tir (BREAZA) 
-Cum ai descoperit pasiunea pentru tir? 
”Pasiunea pentru tir am descoperit-o în liceul militar. Încă 

de mic, atunci când auzeam de armată, prima corelaţie o 
făceam cu armele, cu profesionalismul în mânuirea a ceva ce 
face diferenţa între învingători si învinşi.” 

-De cât timp te pregăteşti pentru această competiţie?  
”Încă din clasa a 9-a. Tot aici în liceul vostru, acum 4 ani, 

am participat la prima spartachiadă . A fost o experienţă 
plăcută, cu destule amintiri.”  

-Ai putea să ne împărtăşeşti una din ele? 
”Cu toate că am fost cel mai mic din echipa, toţi m-au 

susţinut indiferent de grad, toate datorită căpitanului de 
echipă. Încă de atunci mi-am dorit să fiu un căpitan cel putin 
la fel de bun.” 

-Ai reuşit să întorci clasamentul şi să aduci echipa 
cantemiristă pe primul loc. Ce ai simţit? 

”Eram conştient de faptul că trebuia să dau tot ce pot, 
ştiind punctajele şi, implicit, clasamentul. A fost foarte dificil, 
o presiune pe care nu am mai simţit-o din anul 1, dar într-un 
final am reuşit să mă concentrez pe ceea ce aveam de făcut, 
simţind nevoia de confirmare a ceea ce pot.” 

Tensiune combinată cu multe emoţii pentru ultimul meci de volei 
feminin... Competiţia e  “aprinsă”  între echipele CNM „Dimitrie 
Cantemir” si CNM „Mihai Viteazul”, ambele luptând pentru locul 2 
cu multă ambiţie şi mult orgoliu. Susţinătorii sunt de neoprit, 
atmosfera e incendiară. Primul set este condus puţin timp de fetele 
de la Breaza, dar albaiuliencele reuşesc să întoarcă punctajul în 
favoarea lor. 

După 2 seturi câştigate de echipa de la Alba, al treilea set este 
foarte strâns, fetele cantemiriste încercând să termine meciul cu 
dorinţa de a deveni mai bune. Echipa de la Breaza acceptă cu 
demnitate înfrângerea dând dovadă de fair-play pe tot parcursul 
meciului. 

Fetele de la Alba au fost foarte fericite, deoarece şi-au dorit mult 
să câştige după înfrângerea cu Câmpulung, care le-a motivat  să 
lupte până la final, totul rezumându-se la multă muncă şi seriozitate. 

 
Interviu cu căpitanul echipei, el. sg. maj. Andreea Moisa 

Ce v-a determinat cel mai mult în acest meci? 
”Ne-am ambiţionat foarte mult pentru că voiam să o facem mândră şi pe 

doamna profesoară şi pe noi înşine.” 
Cum v-aţi mobilizat după meciul cu Câmpulung, având în vedere că 

aţi pierdut? 
”Ştiam că nici Breaza şi nici Câmpulung nu sunt mai bune decât noi şi am 

zis că de data aceasta trebuie să batem neapărat.” 
Cui dedicaţi această victorie? 
”Nouă şi întregului liceu. Sperăm că nu v-am dezamăgit.” 

Interviu cu Vancea Felicia, antrenoarea echipelor albaiuliene de 
volei 

Ce sentimente aveţi după această victorie mult aşteptată? 
”Sunt mulţumită că au reuşit să câştige acest meci şi îmi pare rău că am 

pierdut locul 1 la 2 puncte.” 
Care consideraţi că sunt atuurile echipe şi ce consideraţi că le ţine 

unite pe fete? 
”Munca în echipă, perseverenţa şi ca elemente tehnice: apărarea, atacul, 

serviciul, de fapt, cam toate procedeele.” 
Ce le uraţi fetelor pe viitor? 
”Să continue să facă mişcare, mult succes fetelor de a XII-a, să reuşească 

unde îşi doresc şi celor mai mici le doresc să urmeze modelul celor mai 
mari. Sunt foarte mândră, atât de ele, cât şi de băieţi.” 

 

Volei feminin!! 
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Baschet!! 
După prima repriza scorul este de 31 la 7 pentru  

Câmpulung. Aceştia nu au lăsat nici măcar o şansa celor de 
la Craiova. Pe parcursul primei reprize cei de la Craiova au 
reuşit sa facă 5 fault-uri, deşi scorul nu era in favoarea lor. 

După a 2-a repriză cei de la Câmpu se detaşează şi mai 
mult, reuşind să se afle la o diferenţă de 54 de puncte. 

Cei de la Câmpu au fost nemiloşi, în final scorul fiind de 
123 la 41. 

Tenisul de masă este din nou la el acasă. Echipele s-au 
luptat din nou pentru a definitiva clasamentul general.  
Succesul este si de această dată de partea echipei de la 
Alba. Elevul sergent Claudiu Truşcă şi eleva plutonier 
Marcela Lupu reuşesc să-i bată amândoi cu scorul de 4-0 pe 
cei de la Câmpulung, menţinând echipa de la Alba pe 
primul loc. 

În ceea ce priveşte confruntarea dintre Craiova şi Breaza, 
meciul feminin s-a încheiat cu victoria celor de la Breaza. 
La masculin, elevul sergent Calotă a reuşit să aducă o 
speranţă echipei craiovenilor, confruntarea ajungând până 
la susţinerea meciului la dublu. Aici echipa cantemiristă s-a 
impus în toate cele trei seturi, aducând victoria finală de 
partea lor. 

Tenis!! 

 

Interviu antrenorului echipei de baschet de 
la Câmpulung 

Ce impresii aveţi după meciul de azi? 
”Un meci normal în care ne aşteptăm să câştigăm.” 
Cum este ca echipa să fie pe primul loc? 
”Echipa nu a fost întotdeauna pe primul loc, dar a fost 

nevoie de multă muncă.” 
Ce ţine echipa unită şi ce aşteptări aveţi de la meciul 

de mâine? 
”Spiritul de echipă ne ţine uniţi şi sper să câştigăm şi 

meciul de mâine împotriva echipei albaiuliene.” 

Astăzi, în sala de sport a liceului cu program sportiv s-a 
desfăşurat ş meciul dintre Breaza şi Alba Iulia, meci in care 
Alba a ieşit învingătoare la o diferenţa de 50 de puncte. Galeria 
albaiuliana a fost trup şi suflet şi a susţinut echipa cu scandări 
de la început până la final.  

Dintre toţi elevul fruntaş Vajkovzki a reuşit să se remarce 
susţinând că a reuşit să marcheze 43 de puncte din totalul de 93 
de puncte. Le urăm mult succes în meciul următor contra 
echipei de la Câmpulung. 

-Cum a fost confruntare cu foştii colegi? Ştim că ai fost 
elev a lcolegiului militar din Alba Iulia. 

”Pot spune că cel mai greu meci l-am avut cu prietenul meu 
cel mai bun de la Alba Iulia. Ştiam că va fi un meci dificil, dar 
am încercat să joc cum ştiu eu mai bine şi am făcut amândoi 
un meci frumos.” 

 -Cum a fost să păşeşti din nou în acest colegiu? 
”Mi-a fost dor de tot ceea ce se întâmplă aici la Alba 

Iulia...De colegi, de profesori, de atmosfera minunată care 
leagă prietenii pe viaţă. Am ajuns în liceu la fel de emoţionat 
cum am fost si acum 4 ani, dar am reuşit să mă bucur de tot 
ceea ce înseamnă Olimpiada Sportului Liceal Militar.” 

-Având în vedere că ai practicat şi la Alba Iulia tenis de 
masă exista vreo diferenţă între antrenamente? 

”Nu am lipsit de la niciun antrenament cât timp am fost la 
Alba Iulia, domnul Grozav m-a învăţat tot ceea ce ştiu, la 
Craiova nu am făcut decât să mă perfecţionez.” 
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Interviu cu Olteanu Dorin(antrenorul echipei de handbal) 
-Alba- 

 Cum v-aţi mobilizat după egalul de la meciul cu cei de la Craiova? 
”După câte un joc avut într-o zi mai puţin bună, oamenii adevăraţi se recunosc după caracter, 

după modul în care aceştia reacţionează şi după cum privesc întâmplările. Modul în care se lasă 
impulsionaţi de învingeri le atestă jucătorilor puterea cu care se prezintă în faţa următoarelor 
competiţii. Consider că ne-am revenit mult în meciul cu Câmpulung , întrucât galeria merita un 
spectacol, spectacolul pe care Alba si Câmpulung l-au oferit mereu, un joc la nivelul prestat de 
juniorii  handbalişti. Am dat dovadă de o putere remarcabilă, am fost gladiatori, iar cuvântul de 
ordine este ECHIPĂ.” 

 
Ce a împiedicat echipa să câştige primul meci? 
”Poate necunoaşterea adversarilor a fost un impediment. Ştiam că avem o echipă bună, dar în 

final am fost surprinşi, pentru că am fost puţin şi cu nasul pe sus. Echipa de la Craiova a dat 
dovadă de un caracter deosebit, conduşi de profesoara lor de pe bancă, având ca atuu mai multă 
pregătire fizică. Eu nu-l consider un meci pierdut.” 

 
Ce le transmiteţi jucătorilor pe viitor? 
”Lui Avram Adrian şi lui Bugnar Andrei le urez zboruri uşoare, să fie la fel de luptători şi chiar 

dacă vor fi în arme individuale tot vor depinde de o echipă care va sta în spatele lor. Celor mai 
mici le transmit să muncească în continuare, să pună şcoala pe primul loc şi să îşi  folosească 
emoţiile doar în mod constructiv. Aş vrea să aduc un cuvânt de apreciere la adresa profesorilor şi 
elevilor care reuşesc asemenea performanţe extraordinare, aducând colegiul la acelaşi nivel sau 
chiar mai ridicat decât liceul sportiv.” 

 

În sala de sport a colegiului s-a desfăşurat, începând cu ora 
16:00, meciul de volei dintre Craiova şi Alba-Iulia. Meciul a fost 
unul extrem de tensionat, ambele echipe îşi doreau victoria, însă 
elevii albaiulieni au demonstrat încă o dată faptul că perseverenţa, 
cooperarea şi motivaţia sunt elementele esenţiale pentru a reuşi. 

Voleibaliştii albaiulieni s-au impus cu scorul de 3-0 în faţa celor 
de la Craiova. 

Handbal!! 
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Volei masculin!! 

-Cu toţii ştim că atunci când îţi doreşti ceva cu adevărat nimeni 
si nimic nu te poate opri. Ce ne poţi spune despre aceste cuvinte? 

”Aceste cuvinte mă motivează în momentul în care sunt în teren. 
Ştiu că indiferent de situaţie trebuie să ţin capul sus şi să lupt alături 
de echipa mea pentru victorie. 

Sunt conştient că datorită coechipierilor mei am reuşit să îmi 
depăşesc limitele şi sunt mândru să fac parte dintr-un asemenea 
colectiv. 

Ne-am dorit să câştigăm ,ne-am mobilizat şi am reuşit.” 
(Elev caporal Valcan Darius) 

 
Emoţiile au continuat pentru elevii colegiilor Dimitrie 

Cantemir şi Ştefan cel Mare în ultimul meci de  volei. 
Un meci spectaculos, cu schimburi lungi de mingi şi faze care 

au lăsat galeria fără cuvinte. 
Pe tot parcursul meciului, ştefanistii au reuşit să păstreze 

avantajul , conducând detaşat . Rezultatul meciului a fost 3-0 
pentru Câmpulung. 

A treia zi a competiţiei sportive a cuprins de 
asemenea şi ultimele meciuri de handbal. Echipa 
albaiuliana a încheiat cu victorie împotriva celei 
cantemiriste (42-21), clasând astfel gazdele pe primul 
loc la handbal. Cel de-al doilea meci, dintre C-lung şi 
Craiova, s-a încheiat cu victoria echipei colegiului 
Ştefan cel mare (31-23 ), astfel situându-se pe locul 2 
în clasament. 
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