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CURIER SPORTIV
OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL
REZULTATE:

Tenis de masă – echipă
CÂMPULUNG-BREAZA
ALBA-CRAIOVA

1-4
3-0

Baschet
CÂMPULUNG –ALBA

83-56

CLASAMENT GENERAL
I- ALBA
II- CÂMPULUNG
III- BREAZA
IV-CRAIOVA

Tirul sportiv este una dintre cele mai bune metode de relaxare, dar şi de exersare
a acuităţii vizuale, a stării de calm şi responsabilităţii. În poligon, participanţii nu
intră decât pregătiţi complet, atât psihic, cât şi fizic. Totul este despre mânuirea
armei. Nu e deloc greu, trebuie concentrare maximă, apoi totul va fi o plăcere.
Ne-a demonstrat asta Lodroman Remus, elev al Colegiului Naţional Militar
Mihai Viteazul, care a reuşit să acumuleze un total de 83 de puncte. În urma
primei probe a triatlonului, locul 1 a fost ocupat de C-lung, locul 2 de Alba şi
locul 3 de Breaza.

Să ascultăm câteva impresii din partea
elevului sergent Lodroman Cătălin,
ocupantul locului I la proba de trageri de
astăzi.Multe felicitări,dragul nostru
campion!
Cum te -ai apucat de acest sport ?
"Pur şi simplu am fost fascinat de mic
...tot timpul am vrut sa trag cu arma şi
aici ,în liceul militar am reuşit să
performez în acest domeniu şi toate
reuşitele mele sunt datorită domnului
plutonier adjutant Mihu Ioan.
Cum îmbini antrenamentele cu partea
de invăţătură, având în vedere că eşti
în clasa a 12-a şi urmează să ai
admiterea?
"Este foarte greu,, însă pasiunea pe
care o am pentru acest sport este foarte
mare ,iubesc ceea ce fac şi de aceea
merg cu drag la antrenamente,
eliberându-mă totodat de şcoală ,pentru
că am foarte mult de învăţat .”
Esti mândru de performanţele tale de
până acum?
"Sigur că sunt, dar este loc şi de mai
bine, bineinteles.O să continui să practic
tragerile şi în academie pentru a deveni
din ce în ce mai bun. Multumesc tuturor
pentru sprijinul acordat."
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Triatlon-Aruncarea
grenadelor!!
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Triatlon-2000m!!

Triatlonul a continuat şi în a doua parte a zilei cu proba de 2000 de
metri. Galeriile au fost trup şi suflet pentru cele trei echipe, susţinându-le
încă de la linia de start. Determinarea, munca şi talentul au fost atuurile
celor 30 de participanţi care au dat tot ce au avut mai bun ca să
acumuleze cât mai multe puncte pentru echipă. Dintre toţi, s-a făcut
remarcat elevul caporal Iurea Mihai (C-lung), care a reuşit performanţa
timpului de 5:59 de minute. Aceasta s-a clasat pe primul loc şi la proba
de 1500 de metri.

Galeria este tăcută, căci urmează cea de-a 2 proba
a triatlonului, şi anume aruncarea grenadei. Aici,
cei 30 de participanţi au nevoie de linişte pentru a
se putea concentra.
"Serie, pe aliniamentul de tragere!" sunt cuvintele
care dau startul competiţiei. Fiecare participant îşi
demonstrează îndemânarea, grenadele aterizând în
cercul marcat.
Elevii de la Colegiul Naţional Militar "Ştefan cel
Mare" reuşesc să-şi menţină primul loc acumulând
590 de puncte, urmaţi de albaiulieni cu 560 puncte
şi de cantemirişti cu 545 de puncte.
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Tenis!!

Baschet!!
Ora 17:00, ora de foc pentru echipa de la Alba şi cea
de la Câmpulung. Are loc ultimul meci de baschet din
cadrul olimpiadei de vară. Ambele echipe au câte 2
meciuri câstigate. Tensiune, emoţie, nervi întinşi la
maxim pentru jucători, toate dau năvală pe teren.
Echipa de la Câmpulung conduce încă de la început, dar
echipa albaiuliană se apără bine, reuşind să rămână la
un scor apropiat de aceştia. Seriozitatea, munca, efortul,
sacrificiile, experienţa şi talentul şi-au spus încă o dată
cuvântul pentru echipa de la Câmpulung, aceasta
obţinând victoria şi clasându-se pe primul loc la
baschet. Suntem mândri de echipa albaiuliană pentru că
au luptat până la final şi au acceptat înfrângerea cu
demnitate.
Felicitări echipelor şi mult succes pe viitor!
-Care dintre meciuri vi s-a părut cel mai greu? De ce?
”Cel mai greu meci a fost cu siguranţă cel cu echipa
albaiuliană, fiind o echipa mult mai tehnică decât celelalte.”
-Cum reuşiţi să oferiţi un asemenea spectacol prin meciul
vostru?
”Spectacolul pe care îl oferim este datorat anilor de
antrenament, dar şi a ambitiei care ne-a determinat să
progresăm tehnic. ”
-Având în vedere că aţi fost la etapa naţională, ce
impresie aveţi despre echipa albaiuliană?
”Etapa naţională nu a fost uşoară deloc..a fost o adevărată
provocare pentru noi..comparând nivelul naţionalei cu nivelul
echipei albaiuliene..nu este acelaşi..echipa fiind mai slab
pregătită, însă...pentru nivelul spartachiadei este foarte bine
pregătită.”

Cea de-a patra zi a competiţiei a debutat cu tenisul de masă. De
această dată, concentrarea şi liniştea erau prezente pretutindeni
în sală, galeria urmărind cu sufletul la gură schimbul energic de
mingi dintre concurenţi.
Primul meci a fost disputat între reprezentanţii colegiului
albaiulian şi debutanţii acestei competiţii, elevii colegiului
craiovean. Elevul sergent Truşcă Claudiu a excelat pe tot
parcursul meciului, obţinând victoria cu scorul de 3-0. Nici
eleva plutonier Lupu Marcela nu a lăsat garda jos, demonstrând
aceeaşi putere de a luptă obţinând victoria cu scorul de 3-0.
Se pare că cei doi au reuşit să coopereze foarte bine pe tot
parcursul competiţiei, să gestioneze situaţiile dificile şi au adus,
astfel, victoria gazdelor.
Cel de-al doilea meci, disputat între Breaza şi Câmpulung a
transmis aceleaşi emoţii galeriei, care urmărea fiecare schimb de
mingi. Meciul s-a încheiat cu victoria cantemiriştilor care s-au
impus cu scorul de 4-1 în faţa ştefăniştilor.
De asemenea ,ţinem sa multumim arbitrilor ,care au
supravegheat cu multă atenţie desfăşurarea meciurilor de tenis
de masa din cadrul acestei competiţii.
-Dintre cei 8 concurenţi care vi s-a părut că stăpâneşte cel mai
bine competiţia?
”După părerea mea, elevul sergent Truşcă Claudiu a fost cel mai
sigur pe el.”
-Presupun că nu este prima dată când arbitraţi la Olimpiada de
vară a sportului militar. Cum vi s-a părut aceasta ediţie
comparativ cu celelalte?
”Aceste competiţii sunt destul de asemănătoare între ele.
Diferenţele există, într-adevăr, dar nu sunt extraordinare.”
-Ce-i sfătuiţi pe viitorii participanţi?
”I-aş sfătui să fie mult mai încrezători, pentru că sunt copii foarte
buni şi foarte bine pregătiţi.”

-Ce colegiu credeţi că a reuşit să se detaşeze?
”Colegiul Naţional Militar Mihai Viteazul.”
-Ce calităţi ar trebui să aibă un jucător de tenis de masă?
”Consider că ar trebui să aibă îndemânare, strategie stabilită de la
bun început şi o tehnică foarte bună.”
-Puteţi să ne împărtăşiţi câteva gânduri referitoare la această
competiţie?
”În principiu ,Olimpiada de vară a sportului militar cuprinde mai
multe discipline, reuneşte tinerii pasionaţi de sport şi dornici de
performanţă. Şi nu în ultimul rând este cea mai frumoasă competiţie
sportivă din armată.”
Plt Adj Rutimei Ghiţă
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