

* OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL *

Deviza
competiţiei:

“Prietenie prin sport !”

Consiliul Internaţional al Sportului Militar

UNIRE … ÎN CETATEA UNIRII !!!
Final de ediție...
Oaspeţii noştri concluzionează...
Care au fost avantajele echipelor câştigătoare?
Toate echipele au fost foarte bine pregătite,ca atare rezultatele finale au fost foarte
apropiate.Diferenţa dintre ele a fost doar de un punct.
Consideraţi că spartachiada de anul acesta a fost una echilibrată?
În ultimii 9 ani a fost cea mai echilibrată spartachiadă la toate disciplinele sportive care
s-au desfăşurat pe parcursul celor 4 zile de competiţii.
Ce le recomandaţi echipelor participante?
Luând ca model echipa gazdă de anul acesta,care s-a pregătit foarte bine în toate
domeniile inclusiv cel organizatoric, unde mulţumim gazdelor pentru modul în care s-au comportat,ne-au arătat că
la disciplinele sportive din cadrul competiţiei,munca nu a fost puţină,nu a fost uşoară şi rezultatele au fost pe
măsură.
Credeţi că motivarea a avut un rol important în desfăşurarea competiţiei?
Din punctul meu de vedre motivația e un lucru foarte important în desfăşurarea competiţiilor dintre colegiile
naţionale militare,dar de data aceasta implicarea factorului de decizie,a comenzii unităţii,care anul acesta a
câştigat,a fost foarte, foarte importantă.
Consideraţi că acesta este un exemplu demn de urmat și de către celelalte colegii naţionale militare?
Pe viitor au ceva de invăţat fiecare de la acestă etapă.
A fost o surpriză Alba anul acesta?
Pentru mine personal nu, eu le-am promis o surpriză tuturor celor care nu credeau, ştiind felul în care s-au
comportat şi cum s-au ridicat de-a lungul timpului, în etapele precedente de acum doi ani și de acum un an, colegii
dumneavoastră din Colegiul Național Militar din Alba Iulia.
Maior Ion PRUNDARU

CLASAMENT
GENERAL

Interviu realizat de:
El.Cap.Silviu Ispas
El.Cap.Diana Bîzgan

Interviu cu D-l. Col. Vasile Godeanu C.N.M.”Dimitrie Cantemir”:
Care au fost impresiile dumneavoastră despre spartachiadă?
Dupa 33 de ani, particip din nou la o spartachiadă. Au fost lucruri deosebite, am reîntinerit cu 33
de ani, nu am fost doar un simplu spectator, ci din fericire m-am ataşat echipei. Mi-am dat seama la un
moment dat că “această bătălie” este practic farmecul tinereţii voastre, este o chestiune extraordinară şi
mi-am adus aminte de vorbele lui Emil Cioran care spunea că ”M-aş simţi fără copiii aceştia ca un
manechin cu suflet de vată , abandonat într-o vitrină cu geamurile fumurii sparte” .
Să vă spun aşa un secret din familie ,în scurt timp o să părăsesc colegiul militar, o să mă mut la
“Şcoala de maiştrii militari şi subofiţeri”de la Piteşti, asta din cauza fiului meu de 9 ani care are nevoie
de mine. Mi-am dat seama că sentimentele acestea şi trăirile care le ai la o asemenea competiţie sunt
inegalabile şi nu cred că există în şcoala românească , şi mă refer în special la şcolile civile , trăiri mai
intense decât există în această spartachiadă.
Din punctul meu de vedere este ca un fel de al doilea bacalaureat pentru voi, şi mai mult decât
atât, eu ţin foarte mult la latura sportivă a ofiţerului, la devenirea voastră ca şi ofiţeri şi totuşi, din
păcate, cred că pregătirea militară şi fizică nu corespunde din punct de vedere al orelor alocate pentru
asemenea competiţii, ţinând cont totuşi că din colegiul naţional militar vor ieşi viitorii ofiţeri. Le-am spus
încă de la început copiilor mei că nu contează dacă vor câştiga sau nu, pentru mine vor fi oricum nişte
învingători, sunt eroii mei.Consider că în această competiţie” Alba a fost locul în care trandafirul s-a
întâlnit cu securea ”, parafrazându-l din nou pe Emil Cioran.
El. Cap. Bianca Barstan
El. Sg. Andreea Ploscar
El. Cap. Eduard Glazov

Interviu cu D-l. Col. Vasile Blanariu –C.N.M.“Ştefan cel Mare”:
Ce impresii aţi avut în urma acestei spartachiade?
A fost o competiţie extraordinar de echilibrată, de astfel clasamentul final s-a aflat după ultima probă.
Aş putea să spun că a fost una dintre cele mai frumoase competiţii şi de asemenea una dintre cele mai
disputate competiţii .
Ce v-a plăcut aici? Ce v-a nemulţumit?
Într-o asemenea competiţie nu poţi să spui că te-a nemulţumit ceva. Ce mi-a plăcut a fost combativitatea
participanţilor, a echipelor. Spartachiada în sine este o plăcere pentru că împreuneaza efortul celor 3
colegii pe parcursul a 2-3 chiar şi 4 ani de pregătire. Răsplăteşte efortul concurenţilor. Bineînţeles că
într-o competiţie sunt învingători şi învinşi, învingătorii se bucură, iar invinşii sunt mai trişti, pleacă
acasă gândindu-se că vor trebui să facă altceva în anul următor ca să câştige competiţia. De fapt acesta
este scopul competiţiei, aceasta pregătindu-i pe elevii colegiilor naţionale militare pentru ceea ce-i
aşteaptă în viitor în cariera militară.
Sunt fericit pentru echipa gazdă pentru cel puţin 2 motive: în primul rând pentru modul în care a
organizat spartachiada şi în al doilea rând pentru progresul foarte mare pe care l-a făcut în pregătirea
lotului. Felicitări vouă câştigătorilor şi să sperăm că pe viitor competiţia va rămâne la fel de strânsă,
prietenoasă şi disputată.
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Ultima zi...agonie și extaz...
Ora 9:00… TIR...
Cerul cenuşiu, ploaia măruntă, aproape agasantă, par a
nu fi de partea tir-iştilor colegiilor noastre militare, care
aşteaptă cu sufletul la gură start-ul probei.
FOC!... tăcere deplină… sunetele cartuşelor se aud
parcă hiperbolizate printre mulţimea care aşteaptă nerăbdătoare
rezultatul primei trageri. La finele primelor trageri ale primei
serii, Alba se află în fruntea clasamentului, cu 406 puncte,
urmată de Breaza, cu 349 de puncte si de Câmpulung, cu 326
de puncte.
Concurenţii celei de a doua serii păşesc cu speranţă,
emoţie și dorinţă de învingere, pe aliniamentele de tragere. Aceeaşi atmosferă tăcută în spatele poligonului, un
flash-back al primei serii: emoţie, nerăbdare, speranţă. La sfârşitul celei de a doua serii, în clasament au loc mici
modificari. Astfel, Alba rămâne pe primul loc, cu un punctaj de 746 de puncte, Câmpulung avansând o poziţie,
obţinând 693 de puncte, urmat de Breaza cu un punctaj de 661.
La sfârşitul celei de a treia serii, clasamentul arată astfel:
Alba – 921 de puncte
Câmpulung – 890 de puncte
Breaza – 825 de puncte
Cel mai mare punctaj individual a fost obţinut de elevul fruntaş Suciu Denis, aflat la începutul carierei, în
primul an în care participă la Spartachiadă, acesta obţinând 209 puncte. Ambiţia, perseverenţa şi spiritul de
competiţie faţă de colegii săi mai mari l-au ajutat să obţină această performanţă.
El.Sg. Andreea Ploscar
El.Cap.Diana Bîzgan

Ultima zi de concurs a Olimpiadei de vară a sportului militar
liceal de la Alba Iulia s-a încheiat cu proba de alergare, din cadrul
triatlonului. Emoţiile concurenţilor, dar şi ale celor care i-au susţinut au
fost foarte constructive. Aceştia au fost supuşi unui traseu de 2000 de
m prin Şanţurile Cetăţii şi niciunul nu a renunţat până nu a ajuns la
linia de sosire, cu capul sus.
Chiar dacă vremea nu a fost favorabilă pentru concurenţi, dar
nici pentru galeria care şi-a susţinut echipa cu trup şi suflet,
participanţii au făcut tot ceea ce le-a stat în putinţă să aducă cât mai
multe puncte.
Astfel, la finalul competiţiei, echipa de la Câmpulung a reuşit să ajungă prima la linia de sosire, urmată de
echipa de la Breaza, iar pe ultimul loc s-au clasat albaiulienii.
Timp de patru zile, începând cu data de 24 mai, câmpul de luptă al elevilor din cele trei colegii militare a fost
la Alba Iulia. De această dată, arma acestora nu a fost iscusinţa de a mânui stiloul şi de a-şi etala cunştinţele
dobândite la şcoală, ci forţa, rezistenţa şi fair-play-ul de care au dat dovadă la competiţiile sportive.
Pentru unii dintre ei, acest concurs a reprezentat abia începutul unei lungi serii de victorii, spun ei, iar pentru
alţii, absolvenţi fiind, despărţirea de sportul militar liceal şi ocazia de a rămâne în istoria colegiilor militare, pe care
le reperezintă ca adevăraţi eroi.
După 9 ani de muncă şi seriozitate, timp în care echipa colegiului albaiulian nu s-a mai situat pe locul I în
cadrul Olimpiadei de Vară a Sportului Militar Liceal, astăzi am reuşit să scriem istorie, să aducem glorie şi lauri
Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul”, ocupând locul I în clasamentul general.
Niciunul dintre cele trei colegii militare nu s-a dat bătut, dovadă fiind punctajul foarte strâns.
Felicitări tuturor echipelor şi mult succes în continuare!
El.cap. Denisa Buţurcă
El. cap. Scînteie Letisia

Colectivul de redacție...ULTIMUL CONDEI...
Competiţia de anul acesta a creat mult suspans, fiind foarte strânsă. Toate cele trei
colegii militare au arătat cât de mult s-au pregătit, au dat dovadă de ambiţie şi perseverenţă.
După cum ne-a mărturisit Și domnul Lt. col. Grecu Cristian, această ediţie a fost foarte
diferită faţă de cele anterioare. Dacă în alţi ani ne-am fi putut face încă din primele zile o idee
despre cum va arăta clasamentul final, anul acesta oricând ar fi putut avea loc o răsturnare de
situaţie, fiecare dintre participanţi având, până în ultimul moment, şanse de a câştiga.
Miercuri, ultima zi a competiţiei, a fost cea care a făcut diferenţa. Aceasta a adus
Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” cupa pentru a patra oară. Proba de tir a fost cea
care a răsturnat clasamentul, reuşind să se contureze rezultatele finale, care au fost foarte
strânse .
Membrii echipei de jurnalism , care s-au ocupat săptămâna aceasta de „Curierul
Sportiv” ar dori să transmită câteva cuvinte despre activitatea desfăşurată .
Scopul nostru a fost acela de a vă ţine la curent cu toate evenimentele şi rezultatele
obţinute în ziua precendentă. Ne cerem scuze pentru eventualele greşeli sau dacă v-am creat
nemulţumiri prin articolele noastre.
Deşi am fost gazde, am încercat, pe cât posibil, să fim obiectivi şi să nu dezavantajăm pe
nimeni. Ne-am dorit să punem în valoare câştigătorii fiecărei probe, cei care s-au remarcat, cei
care şi-au reprezentat colegiul cu mândrie şi au dat dovadă de o pregătire deosebită.
Această experienţă , inedită pentru noi, a fost una pe care nu o vom putea uita. Munca
noastră a fost atât de a strânge informaţii, cât şi de a le pune pe hârtie, iar faptul că nu am avut
experienţă a făcut totul puţin mai dificil.
Ne-am dat seama în zilele acestea că jurnalismul înseamnă mult mai mult decât interviuri şi articole de ziar, este o adevărată muncă în echipă, care te solicită extraordinar de mult ,
atât de plan psihic, cât şi fizic. Dacă până acum am crezut că am avut experienţe inefabile,
aceasta se regăseşte în totalitate printre ele. Vă mulţumim că aţi citit articolele noastre.
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