
 Triatlonul este o probă foarte 
importantă a Olimpiadei de Vară a 
Sportului Militar Liceal, având o pondere 
ridicată în stabilirea clasamentului 
general.  
 Astfel, prima parte, tirul, a 
început cu emoţii, obţinându-se următorul 
clasament: 

1. Alba - 690, 2. Câmpulung – 678, 3. Breaza – 669 
 Elevul sergent major Cusutură Ciprian din Breaza a obţinut cel 
mai bun rezultat individual la această probă şi anume 82 de puncte. 

Deviza 
competiţiei: 

               * OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL *  

Rezultate 26 mai 
    
16.00   Volei băieţi 
          ALBA- BREAZA 3-0 
 
           Volei fete    
            ALBA- BREAZA 3-0 
 
16.00  Handbal 
              ALBA - BREAZA 26-28 
 
 18.00  Baschet  
              ALBA - BREAZA 66-55 

 
 

Program  
miercuri, 27 mai  

 
  9.00    Tir 
 
12.00    Triatlon-alergare 
 
 

BAFTĂ CELOR CARE 
URMEAZĂ MÂINE... 

“Prietenie prin sport !” 
Consiliul Internaţional al Sportului Militar 

 

Triatlon...probă de rezistenţă 

 El. Sg. Ploscar Andreea 
El. Cap. Bîzgan Diana 

Cea de a doua probă a triatlonului, 
aruncarea grenadelor, s-a desfăşurat 
începând cu ora 12:00, pe baza sportivă a 
colegiului nostru. 

 Domnul locotenent-colonel Uzuneanu Vasile a declarat că nu 
au fost probleme de organizare şi că totul s-a desfăşurat în condiţii 
bune. Ne-a mărturisit, de asemenea, că a fost dezamăgit de echipa 
gazdă, care nu a profitat de avantajul antrenamentului pe terenul pe 
care a avut loc proba. În opinia dumnealui, concurenţii au fost bine 
pregătiţi, considerând că cei care s-au evidenţiat în mod deosebit au 
fost băieţii din Câmpulung, lucru pe care l-a arătat şi clasamentul 
probei. 
 Pe prima poziţie se află Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel 
Mare”, cu 655 puncte, urmat de Colegiul Naţional Militar „Dimitrie 
Cantemir”, cu 570 puncte şi Colegiul Naţional Militar „Mihai 
Viteazul”, cu 510 puncte. 
 Cel mai bun rezultat individual a fost obţinut de El. Frt. 
Nedelcu Andrei Alexandru, din Breaza. Deşi acesta a avut emoţii, a 
reuşit să le depăşească şi să se concentreze, gândindu-se că în timpul 
probei este „doar el şi steagul”. Astfel, 
a reuşit să obţină un rezultat atât 
de bun, şi anume 95 de puncte.  

El. Sg. Ploscar Andreea 
El. Cap. Bîzgan Diana 
El. Sg. Creţu Cosmin  



 În partida de astăzi de volei masculin disputată între 
Alba Iulia şi Breaza  colegiul nostru a câştigat detaşat cu 3-0 la 
seturi, luându-şi revanşa faţă de înfrângerea cu Câmpulung. 
Meciul a fost unul de succes pentru colegii  noştri, obţinând 
locul 2 în clasamentul general. 
 
Interviu cu Wainberg Petre, antrenorul echipei albaiuliene: 
 Cum vi s-a părut jocul echipei dumneavoastră? 
”Noi niciodată nu vorbim despre meci, întotdeauna noi luptăm, echipa și-a făcut datoria, sunt 
fericiți și asta contează cel mai mult,pentru că am reușit să ne revenim.” 
 Ce părere aveți despre mesajul echipei? 
” A fost extraordinar, în primul rând nici nu mă așteptam, ştiam că ei sunt tot timpul alături de 
mine, dar asta a fost extraordinar. În al doilea rând le muțumesc tuturor din tribună, fără ei nu 
aveam nici o șansă. Oricât de ușor ar fi părut meciul, fără galerie nu am fi reușit. Au luptat pentru 
mine și pentru colegiul nostru. ” 
Interviu cu El. Sg. Oros Horea 
 Cum ți s-a părut meciul cu Breaza comparativ cu meciul jucat cu Câmpulung? 
” Mi s-a părut mult mai ușor, am fost mai concentrați și aveam nevoie de o victorie să ajutăm 
echipa colegiului să urce în clasament. ” 
 Te așteptai să câștigați toate seturile? 
” Sincer, da! Nu mai aveam ce pierde, i-am promis asta 
domnului profesor de la începutul anului. Am simțit  că l-am 
dezamăgit în primul meci, îi eram datori. ” 

            El. cap. Silviu Ispas 
           El. cap. Călin Onacă 
     El. Cap. Eduard Glazov 
          El. Sg. Cosmin Crețu  

Volei...din inimi pentru inimă 

 
Echipa de volei fete a C.N.M Alba a jucat împotriva C.N.M 
Breaza, câştigând detaşat cu un scor de 3-0 la seturi. Echipa 
albaiuliană a spart gheaţa in primul set cu ajutorul 
el.sg.maj.Cilibiu Adela care a servit pentru victorie. Fetele, 
hotărâte şi concentrate au dominat total jocul. Echipa de la 
Breaza a dovedit o mai slabă organizare din cauza emoţiilor, dar 
şi a stresului pe tot parcursul jocului.   

 Echipa colegiului nostru a reuşit performanţa de a câştiga, iar căpitanul de echipă, el.sg.maj. 
Bogdan Ioana a dat dovadă de profesionalism, conducând echipa spre o victorie sigură. 
 Atmosfera incendiară şi galeria le-au ajutat pe fetele de la Alba sa câştige, iar fetele de la 
Breaza au acceptat cu demnitate înfrângerea. Le dorim mult succes în pregătire şi le felicităm 
pentru performanţa de pe tot parcursul meciurilor. Bravo fetelor! 
  
 La finalul meciului, doamna profesoară Vancea Felicia de la C.N.M Alba, ne-a acordat 
câteva momente pentru a răspunde la întrebări: 
 Cum vă simţiţi după câştigarea meciurilor? 
 Sunt mulţumită că am reuşit să formez o echipă competitivă şi am sperat să câştigăm 
ambele meciuri. 
 Cum le motivaţi dumneavoastră pe fete? 
 Fetele se sunt antrenate, joacă împreună de 2 ani, echipa s-a format în timp şi am fost 
sigură că vor reuşi. 
 Care credeţi dumneavoastră că e secretul de a reuşi? 
 Perseverenţa, profesionalismul, munca şi psihicul. 

 
El.Cap Denisa Buţurcă 
El.Cap.Letisia Scînteie 



Baschet... la superlativ... 

 
El.Cap. Bianca Barstan 

El.Cap. Silviu Ispas 

Baschet nu de nota 10 , ci de nota 20!!! 
“N-aveţi nici o şansă, La noi acasă!” – aceasta  este 
fraza celor care au făcut parte din galeria echipei 
albaiuliene, aceste cuvinte răsunând neîncetat de la 
început până la sfârşit. 
 Scorul a fost deschis de urmaşii lui Mihai 
Viteazul, mai exact de către nr. 5 al echipei şi anume 
Filimon, care a reuşit să ne uimească pe tot parcursul 
meciului, în ultimele 5 minute ale primului sfert 
marcând şi un cos de 3 puncte. 
 În primele două sferturi, meciul a fost 
tensionat, scorul fiind relativ strâns, emoţiile 
dominându-i pe jucătorii ambelor echipe. După al 
doilea sfert, tabela arăta 30- 23 pentru jucătorii 
albaiulieni, avantajul rămânând în favoarea gazdelor . 
 În sfertul al treilea, MVP-ul meciului trecut, Radu Georgescu, a făcut mândră echipa albaiuliană 
printr-un slam-dunk, de asemenea acesta fiind completat de două coşuri excepţionale de 3 puncte din partea 
coechipierilor săi, Poponete şi Balea. 
 De admirat este ambiţia şi voinţa cu care a luptat jucătorul Moisi Andrei, de la CNM ”MV”, acesta 
fiind accidentat la picior din meciul precedent. 
 Ultimul sfert al meciului, ne-a dat verdictul :”In cetate la liceu, o echipă ştiu si eu , şi ea Alba se 
numeşte , şi pe toţi ii nimiceşte!” .  
 Mihai Viteazul l-a învins pe Dimitrie Cantemir după “lupte seculare”, scorul final fiind 66- 55, 
făcându-ne mândrii de faptul că suntem urmaşi ai lui. 
 Felicitări ambelor echipe pentru spiritul fair-play şi pentru toată dorinţa de a câştiga, cu care au 
luptat pentru a-şi aduce colegiul pe primul loc! Haide Alba ! Luptă! 

 
Interviu cu Urian Valentin, profesor şi antrenor al echipei de baschet: 

 
-Cum vi s-a părut meciul? 
-„ Un meci foarte greu şi mă aşteptam la 
treaba asta. Ştiam că echipa adversă este 
o echipă muncitoare, cu multi sportivi 
talentaţi, pe care îi apreciez. Mi-a plăcut 
devotamentul, munca şi lupta lor . ” 
-Care consideraţi că sunt atuurile 
echipei noastre? 
-„ Atuurile… muncă, perseverenţă, 
încredere şi multă disciplină. ” 
-Ce îi sfătuiţi pe jucătorii echipei 
adverse pe viitor? 
-„ Echipa adversă să muncească la fel de 
mult, să fie ambiţioasă şi sper ca la anul 
să aibă şi un antrenor pe bancă. ” 
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Handbal...Iluzii și deziluzii... 
„ Nu-i nimic, nu-i nimic, hai să mai jucam un pic! ” 
 
 Ora 16:00. Competiţia de handbal se încheie cu meciul 
dintre Alba Iulia şi Breaza. Meciul a fost la fel de strâns ca și 
celelalte două, echipele luptând cot la cot, încercând să 
păstreze între ele o diferenţă mică de goluri. 
 Prima repriză s-a încheiat în favoarea albaiulienilor care au luptat până în ultima clipă, chiar şi cu 
patru oameni în teren, însă cei de la Breaza nu s-au lăsat intimidaţi de adversari şi au reuşit să învingă, 
scorul fiind 26 – 28. 
 Jucătorii ambelor echipe au fost bine pregătiţi, au muncit, au fost ambiţioşi, luptând până la capăt. 
Bravo băieţi! 
 Domnul antrenor Leo Stanciu de la C.N.M. „ Dimitrie Cantemir ” a afirmat: 
„ A fost un meci foarte echilibrat, ca de altfel şi cel cu Câmpulung, echipa Albei fiind foarte, foarte bine 
organizată, iar copiii admirabili. M-am aşteptat la un astfel de rezultat, fiindcă am muncit foarte mult 
după spartachiada de anul trecut de acasă, copiii nu au avut week-end, nu au avut vacanţă, au venit, au 
muncit şi nu s-au lăsat bătuţi. ”  

Din seria „O ceaşcă de ceai pentru suflet...de sportiv” 
 

Andrew Austen 
  

Are doar 14 ani, dar este deja o inspiraţie 
pentru aceia mai mici ori mai mari decât el. 
Andrew s-a născut fără mâna dreaptă, dar 
participă în diverse competiţii de baschet, 
golf şi baseball. Iniţial, părinţii l-au împins 

spre fotbal, gândindu-se că îi va fi mai uşor. 
A excelat pe teren, dar a renunţat repede: 
"Mă plictiseam. Şut, pasă, pasă, şut". A 

început să practice golf, baseball şi baschet: "Se pricepe atât de bine, încât 
uneori uit că joacă doar cu o singură mână. La selecţie, abia după ce a 

înscris şase puncte am observat că îi lipseşte mâna dreaptă", spune antrenorul său de 
baschet. "Am totul, mai puţin o mână. Nu e mare lucru. Pot să fac orice îmi doresc. Oamenii 

spun că asta e o dizabilitate. Nu e deloc". În prezent, Andrew ţine discursuri motivaţionale 
oamenilor cu dizabilităţi, oferindu-se exemplu pentru aceştia: "Sportul te face să te simţi 

normal, nu doar te menţine în formă", e de părere puştiul. 
  El. cap. Buțurcă Denisa 

El. sg. Ploscar Roxana 


