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CURIER SPORTIV
OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL

Festivitatea de închidere a Olimpiadei de vară a
sportului militar liceal
AM ÎNCEPUT ADVERSARI... AM SFÂRȘIT PRIETENI
Joi, 24.05.2018, platoul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”
pulsează emoție și fericire din toate colțurile sale. Loturile din cele 4 colegii
militare și-au dus la bun sfârșit datoria de a lupta timp de zile pentru a menține
neștirbit prestigiul școlilor în care au reușit să dobândească forța, rezistența și
fair-play-ul necesare desfășurării acestei competiții.
Am avut onoarea să îi avem printre noi pe domnul col. Petru Pah, șeful
statului major al Diviziei Infanterie Gemina domnul col. Daniel Banu,
președintele comitetului de organizare a olimpiadei domnul lt. col. Ion
Prundaru, șeful comisiei organizatorice a olimpiadei, , domnul lt. col. Ovidiu
Plopan, comandantul Col. Naț. Mil. „Tudor Vladimirescu”, domnul col. Romeo
Aurelian Popovici, comandantul Col. Naț. Mil. „Ștefan cel Mare”, domnul lt.
col. Cornel Bobolocu, locțiitorul comandantului Col. Naț. Mil. „Dimitrie
Cantemir”, domnul Cornel Murg, director în cadrul Instituției Prefectului
Județului Alba, domnul Dumitru Fulea, vicepreședintele Consiliului Județean
Alba, domnul Gheorghe Dăncilă, inspector școlar general adjunct din cadrul
Inspectoratului Școlar Județean Alba, care s-au bucurat împreună cu noi de
reușitele obținute prin multă muncă și ambiție, dar și de unitatea pe care am
creat-o între colegii prin prietenie.
Festivitatea a debutat cu dansul echipei de majorete a Colegiului
Național Militar „Mihai Viteazul” care le-a adus victorie în cadrul Cupei
Majoretelor, ediția a XVI-a. Momentul înmânării premiilor a constituit fericirea
cea mai mare pentru colegii noștri, fiind răsplătiți pentru lupta asiduă purtată în
cele 4 zile de foc, pentru spectacolul inedit pe care l-au oferit pe câmpul de
luptă, pentru sacrificii și ani de implicare. La finele înmânării premiilor, echipa
învingătoare a elevilor albaiulieni a intrat pe mijlocul platoului, formând o mare
horă, iar prin urale, aplauze și intonarea imnului colegiului, elevii și-au
manifestat mândria față de aceștia. A urmat cuvântul oaspeților noștri care ne-au
împărtășit impresiile pe care această competiție le-a sădit în sufletele lor, au
adresat mulțumiri și felicitări atât echipelor cât și întregului colectiv care a ajutat
la buna desfășurare a Olimpiadei.
A fost un meci cu noi înșine, în care se pare că toți au ieșit învingători,
deoarece au avut ceva de învățat unii de la alții și ne bucurăm că în final elevii
militari au rămas o familie indiferent dacă unii au ieșit învingători, iar alții
învinși. În încheierea festivității efectivul colegiului și loturile sportive au
prezentat onorul pentru oficialități.
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Impresii în urma Olimpiadei de vară...
Victoria este foarte importantă pentru majoritatea dintre noi, fie că suntem amatori, fie că suntem
profesioniști în sport. Sunt puțini acei oameni care pun altceva mai presus de victorie, de succes și anume,
se gândesc și la onoare în timpul jocului, a luptei. Asta au demonstrat cele patru colegii militare: că au
onoare.Toți participanții au dat dovadă de forță, viteză, rezistență și foarte multa dorință. Acești luptători au
mai mult decât aptitudini fizice, ei au extraordinare abilități de a se pregăti mental pentru competiții, să
controleze stresul, să se concentreze intens și să-și aleagă scopuri înalte, dar realiste. Ei au abilitatea de a se
vizualiza pe ei câștigând o competiție și apoi să realizeze acest lucru în practică.
Spiritul competitiv și gustul pentru aventură au fost demonstrate în cadrul celei de-a 46-a ediții a
Olimpiadei de vară a sportului militar liceal .
Competiție sportiva de tradiție, aceasta a reunit la start, ca în fiecare an, loturile colegiilor militare
din țară care, pe parcursul unei săptămâni, au trecut de la disciplinele reale și umane la cele sportive, unde
“și-au măsurat” aptitudinile și pregătirea fizică pe terenurile de handbal, baschet, volei, în poligonul de tir și
pe pista de atletism.
Pentru unii dintre participanți, acest concurs a reprezentat abia începutul unei lungi serii de victorii,
iar pentru alții, despărțirea de sportul militar liceal și ocazia de a rămâne în istoria colegiilor militare pe care
le reprezintă ca adevărați eroi.
El. sg. Boboc Amalia
El. cap. Șerbana Bianca
Elevii de clasa a 12-a ne-au surprins plăcut prin devotamentul și implicarea lor în această competiție extrem de
solicitantă și, în același timp, importantă pentru instituția noastră de învățământ militar. Efortul lor a fost
semnificativ resimțindu-se în punctajul final care reflectă atât munca lor perseverentă,dar și în susținerea pe care au
acordat-o întregului lot, fiind un suport pentru toți ceilalți. Experiența și maturitatea și-au spus cuvîntul, iar
rezulatatele lor vin ca o confirmare a dorinței de a câștiga, o dorință concretizată într-o victorie categorică.
Pentru noi, elevii claselor de a 12-a, Spartachiada din acest an a reprezentat unul dintre cele mai așteptate
momente din cei 4 ani de liceu militar.
Principala motivatie a fost câștigararea cupei pe vremea când eram doar la început de drum în acest liceu, dar și
dorința noastră puternică de a pleca din acest liceu cu o victorie în fața celorlate licee militare, și de a demonstra că
munca noastră timp de 4 ani nu a fost în zadar.
Această ediție a spartachiadei va intra cu siguranță în istoria liceului albaiulian. De ce? E foarte simplu, anul acesta sau realizat performanțe istorice la atletism unde am luat locul 1 și triatlon, unde am ocupat un loc 2 istoric, probe
unde noi, viitorii absolvenți, am dat tot ce am putut pentru a realiza victoria noastră în anul centenarului .
Iar pentru mine, personal, ca elev de clasa a 12 și participant la săvârșirea istoriei această spartachiadă reprezintă cel
mai frumos moment din acest liceu militar, și sunt convins că și pentru colegi reprezintă același lucru dacă nu chiar
mai mult .
#spartachiada2k18 = istorie

El sg. Andrei Cozma
El. sg. Ionuț Onica
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Echipa de redacție
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Dacă în precedentele articole ale “Curierului Sportiv “ v-am prezentat adevărați campioni ,tineri capabili
de sacrificii pentru a reuși, acum este timpul să spunem povestea celor care au stat la baza informării
dumneavoastră pe tot parcursul Olimpiadei de Vară a Sportului Militar .
“Experiențe inedite, oameni minunați, amintiri de neuitat”, acestea sunt cuvintele care pot să redea cel
mai bine ceea ce noi, colectivul redacției, am trăit timp de câteva zile. Această competiție ne-a mobilizat și pe
noi, la rândul nostru pentru a transmite cât mai prompt tot ceea ce s-a petrecut în cadrul acestui “concurs”. Am
fost alături de concurenți , trăind fiecare emoție, tresărind la fiecare probă câștigată. Am fost alături de ei fie în
sala de sport, fie pe baza sportivă, fie în poligon, unde am putut observa tensiunea, frica, dar și dorința arzătoare
de a da “tot ce-i mai bun” din ei.
Pe de-o parte ,am avut ocazia să cunoaștem elevi talentați, care reprezintă viitorul, cei care pot duce mai
departe spiritul și valorile reale ale sportului. Este de apreciat munca tuturor, implicarea domnilor antrenori, a
cadrelor militare și a tuturor persoanelor angrenate în această activitate, cât și a galeriei puternice, în fața căreia
avem doar cuvinte de laudă. Cele 3 colegii militare, găzduite anul acesta de Alba Iulia, au adoptat pe tot parcursul
competiției o atitudine fair-play, ceea ce este de apreciat .
Pe de altă parte, vrem să mulțumim tuturor celor care ne-au acordat interviuri și și-au “răpit “câteva clipe
pentru a ne răspunde la întrebări, au trecut cu vederea micile noastre stângăcii, specifice unor tineri jurnaliști
începători, ajutând la realizarea acestor numere ale Curierului (“copilașu’ nostru”).
Nu în ultimul rând, vrem să ne cerem scuze pentru eventualele greșeli care au apărut inevitabil în tipărirea
ziarelor. Astfel, aceste zile s -au scurs cu repeziciune, ajungând la marele final: încheierea Spartachiadei. Suntem
recunoscători că am avut ocazia să facem parte dintr-o asemenea echipă minunată alături de care am colaborat,
ne-am ajutat, și, de ce nu? Am avut parte de “mici” momente de destindere. Din colectivul de redacție au făcut
parte:
Redactorul - șef: Ioachim Lihor(care și-a luat în serios rolul de “șef responsabil “)
Redactorii:
Maria Cîmpean(care și de această dată, ne-a surprins cu ideile ei, cu imaginația și “corectura drastică”,
specifice unei olimpice naționale la limba romană)
Amalia Boboc(o pată de culoar ,care emană multă energie, mereu vesela și fermecătoare, reușind să
scoată câteva cuvinte chiar și celor mai “timizi” concurenți)
Aceasta este echipa formată din elevii claselor a 12–a, care și-au petrecut ultima săptămână muncind cot la cot cu
noi pentru un Curier “de excepție “.
Alexia Țurcă( o fata veselă, energică, plină de viață, care surprinzător, nu a fost translator francez-român)
Ilisca-Anișoara Coman( cea care a aprins “chimia dintre noi” în cadrul colectivului, ținându-ne cu
picioarele pe pământ, că de... așa sunt cei de la real)
Bianca Șerbana(carismatică, energică și cu multă voință de muncă)
Teodor Lihor (Little Big Boss, că doar e fratele “șefului”)
Gabriel Zagoni (mereu cu zâmbetul pe buze a reușit să impresioneze fiecare “domnișoară“ pe care o
intervieva)
Fotografii:
Angel Coman, Adelin Leahu (cei care au reușit să surprindă cele mai impresionante momente ale
fiecărei probe, dând dovadă de profesionalism).
Vă mulțumim pentru tot! Mult succes tuturor în tot ceea ce v-ați propus.
Cu mult drag,
el.sg. Ilișca -Anișoara Coman
el.cap. Alexia Țurcă
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„Al 12-lea jucător”
Domnul Maior Moldovan a fost
"al 12-lea jucător". Cred că și-a dorit
această victorie din toată inima lui, poate
chiar mai mult decât unii dintre noi. A
fost nelipsit la fiecare competiție
desfășurată, atăt la atletism cât și la
volei, handball și celelalte. Îl vedeam
cum se bucură și suferă împreuna cu noi,
cu galeria și cu jucătorii. La fiecare
adunare auzeam doar cuvinte
motivaționale și de suflet din partea lui.
Cred că aș putea rezuma asta într-o frază
scurtă: "Luptăm și strângem din dinți!
Vreau să văd că dați totul din voi și
atunci pentru mine veți fi învingători! La
noi acasă vom scrie istorie! "
Domnul Maior Moldovan e un
exemplu, a reușit să ne facă să simțim că
e lângă noi tot timpul și a fost atent la
fiecare detaliu. Am luptat și am învins,
domnule maior, pentru că aici am
crescut, aici e casa noastră și acasă la noi
avem aripi!
El. sg. maj. Andrei Dumitrescu

