
Bun venit în capitala de suflet a românilor... 

olimpiada la start... 
   Duminică, 27 mai, la ora 8,00 se va da startul celei de-a 40-a ediţii a Olimpiadei de vară a Sportului 

Militar Liceal. Devenită deja tradiţie, competiţia provoacă  în fiecare an loturile celor 3 colegii militare 
la luptă, o luptă sportivă, orgoliile şi frustrările ediţiilor anterioare contribuind pozitiv la desfăşurarea 

ei  într-o atmosferă plină de fair-play. Vom urmări împreună, timp de 4 zile, întrecerile sportive ale 
acestei competiţii, vom fi alături atât de învingători, cât şi de învinşi,  

finalul aparţinându-le celor mai buni... 
Colectivul de redacţie urează tuturor participanţilor SUCCES şi dă cuvântul comandantului gazdelor,           

col. Marcel Domșa ... 

        “Eliberaţi de stresul generat de multitudinea testelor, testărilor,          
selecţiilor, simulărilor, repetiţiilor şi antrenamentelor dar, încă, sub  
imperiul emoţiilor generate de apropierea încheierii anului şcolar şi a  
examenelor din vară, am aşteptat nerăbdători cel mai important 
eveniment din viaţa sportivă a colegiilor militare liceale. 
 Olimpiada de Vară a Sportului Militar Liceal a reprezentat, 

întotdeauna, nu numai o întrecere între elitele sportive ale colegiilor militare liceale, ci şi o 
confruntare între     orgoliile elevilor şi antrenorilor, fapt ce a apropiat nivelul manifestărilor 
de cel al campionatelor naţionale, uneori, chiar, depăşindu-l. 
 Suntem onoraţi de posibilitatea de a găzdui această întrecere şi ne-am străduit să 
asigurăm cele mai bune condiţii pentru ca totul să se desfăşoare la standarde ridicate. În acest 
sens, se cuvine a mulţumi conducerii Statului Major al Forţelor Terestre, Instituţiei Prefectului 
Alba, Consiliului  Judeţean, Primăriei Alba Iulia, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 
Direcţiei Judeţene pentru Sport Alba, conducerii Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia şi a 
Liceului Sportiv Alba Iulia,  pentru sprijinul acordat în vederea pregătirii terenurilor unde se 
vor desfăşura întrecerile. 
 Avem convingerea că spiritul de „fair-play” va domina întreaga competiţie, cu atât mai 
mult, cu cât suporterii sportivilor din colegiul nostru s-au angajat să-şi susţină  favoriţii, fără 
a-şi manifesta dezaprobarea faţă de deciziile arbitrilor sau adversarilor. 
  
 Urăm succes tuturor competitorilor, iar oaspeţilor noştri le dorim ca timpul petrecut 
în Alba Iulia să fie cât mai instructiv şi plăcut.” 

                
“Prietenie prin sport !” 

Consiliul Internaţional al Sportului Militar 

OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL   

Deviza  
competiţiei: 



CoordONATOR: Referent  Relaţii Publice DANIELA FILIMON 
         COLABORATOR: prof. COSMINA MIRCEA 
REDACTORI:  Chișiu Simona, Budiu Diana, Bocşa Ionela,          
Olcar Deniz, Csonka Mădălina, Chiorean Amalia, Sfetcu Delia, 
Fusu Casiana, Pleşa Darius, Trincu Cosmin 

Machetare: ANALIST - PROGRAMATOR  CARMEN CÎMPEAN 

Si Primele MESAJE… 
Locotenent-colonel  Cristian GRECU,  vicepreşedintele Comitetului de organizare  
 

Pentru patru zile, Alba Iulia va găzdui  ediţia  XL  a Olimpiadei de vară a sportului militar liceal.        
Vor fi lupte aprige şi confruntări acerbe, dar împărtăşesc , la acest moment de  început, convingerea  că 

această competiţie va fi o întrecere sportivă în care dorim să învingă sportul,  spiritul de echipă, 
 prietenia şi, mai ales, fairplayul.  

Succes tuturor! 

Colonel  dr. Teofil ISPAS, comandantul  
Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare” 

 
Olimpiada de vară a sportului militar liceal 
este o competiţie în care a învins mereu  
sportul, spiritul de echipă, prietenia şi mai 
ales fair-play-ul. În acelaşi timp,              
“Spartachiada” este o competiţie cu tradiţie 
şi de suflet între colegiile militare, în care,   
elevii de azi şi absolvenţii de liceu militar, 
am trăit momente de bucurie după obţinerea 

victoriilor sportive sau cli-pe de amărăciune după înfrângeri.  
Sunt convins că şi anul acesta, la Alba Iulia, vom fi  

spectatorii unei demonstraţii de forţă, rezistenţă, viteză,    
îndemânare, voinţă, dârzenie, curaj, stăpânire de sine şi 
autocontrol, calităţi cu care liceenii militari şi antrenorii lor 
ne-au obişnui. Vă invit să-i urmărim şi să-i susţinem pe toţi 
cei care au răspuns provocării celei de-a patruzecea ediţii a            
Olimpiadei de vară a sportului militar liceal,  iar la final să-i 
sărbătorim pe cei care vor reuşi să facă performanţă! 
             

Mult succes tuturor! 

Colonel  dr. Constantin MORARU, comandantul  
Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” 

 
 Deschiderea celei de-a XL - a  ediţii a   
Olimpiadei de vară a sportului  militar liceal 
(„Spartachiada”), desfăşurată în Colegiul    
Militar Liceal „Mihai Viteazul”, îmi oferă   
prilej de mare bucurie şi ocazia de a transmite 
tuturor participanţilor aflaţi la vârsta marilor 
pasiuni şi ale visurilor adolescentine            
inimitabile, gândurile mele de bine şi urări de 

pură şi înaltă sportivitate. 
 „Spartachiada”, a creat de-a lungul timpului, pentru 
adolescenţii în uniformă cadrul cel mai propice pentru          
materializarea aspiraţiilor spre înalt şi spre victorie, pentru   
descoperirea, prin sport, a sentimentelor de prietenie,           
camaraderie şi fair - play. Rezultatele de-a lungul anilor au fost 
pe măsura eforturilor, descoperind în urma lor, nume şi 
recorduri generatoare de satisfacţie şi emoţie, acestea datorate 
sutelor de ore de muncă şi nenumăratelor renunţări. 

Am convingerea că, dincolo de calităţile deosebite ale 
sportivilor şi de corectitudinea arbitrilor, întâlnirea din Cetatea 
Marii Uniri va fi una de anvergură, guvernată, în mod firesc, de 
dorinţa de a învinge şi de frumuseţea sportului. Şi, mai presus 
de toate, cred că vor învinge cei mai buni! 

Din frumusețea Brezei, cei rămaşi acasă, am ales    
liniştea, din caseta cu amintiri a „Cantemirului” am   desprins 
iluzia, din măreţia primăverii am ales un  buchet de flori,       
din sufletul nostru am rupt căldura…  Împletim cu ele cununi 
de vise, de gânduri şi urări şi vi le oferim în dar vouă, colegii şi 
prietenii noştri din inima Transilvaniei! 

Tuturor, mult succes! 

Colonel  Marcel DOMȘA, comandantul  
Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul” 

 
 Pentru  început  doresc  să  adresez 
oaspeţilor un bun venit în Cetatea Unirii la 
cea de a patruzecea ediţie a Olimpiadei de 
vară a sportului militar liceal.  
 Fiecare ediţie a Olimpiadei de vară 
a sportului militar liceal stârneşte întreceri 
palpitante şi acerbe. Este momentul în care 
asimilările  în  plan  sportive  fac  dovada    
nivelului de pregătire sportivă.  

Sunt convins că şi în acest an, loturile s-au pregătit  
cu seriozitate, astfel că Alba Iulia va fi locul unde se vor 
obţine noi performanţe. 

Ne exprimăm convingerea că tensiunea şi emoţiile 
specifice oricărei întreceri vor fi egalate de spiritul de fairplay 
care  trebuie  să  guverneze  o  astfel  de  competiţie  şi  să         
influenţeze pozitiv educaţia tinerilor sportivi.  

 
Urez success tuturor loturilor  
şi fie ca cei mai buni să câştige! 

Colectivul de  redacţie: 

 
Duminică, 27 mai 2012 

9.30 100 m plat 
9.45 Săritura în înălţime 
10.00 Tenis de masă  
 400 m plat  
10.15 Aruncarea greutăţii 
11.00 1500 m plat 
12.00 4 x 100 m plat 
16.00 Handbal, Volei—B 
 Baschet 
18.00 Volei—F 


