
„Fie crezi că poți sau că nu poți, oricum 
ai dreptate” (Henry Ford) 
 
La reportofon, domnul profesor Dorin Olteanu, 
antrenorul echipei de handbal Alba: 
 
       V-ați așteptat să câștigaţi 
ambele meciuri? 

Evident, suntem la noi acasă,      
ne-am pregătit intens de un an de zile,   
am plecat din poziția de câștigători a două 
spartachiade, una după alta (Câmpulung și 
Breaza)  și era normal să fim și favoriți, să 
câştigăm. 

 
Care este cheia succesului? 
Multă muncă, spirit de echipă, o apărare extraordinară şi, nu 

în ultimul rând, familia pe care am reușit să o formăm în aproape 4 
ani de zile de când conduc această echipă. 

Cum vă simțiți în momentul de față? 
O euforie extraordinară, bucuros că am câștigat. Îmi permit 

să spun că, la primul meci, cu un ochi plângeam şi cu celălalt râdeam, 
pentru că, unul dintre cei mai buni jucători, chiar al turneului,  s-a 
accidentat și mă gândeam că nu o să mă pot baza pe el pentru meciul 
de astăzi, fapt care ar fi putut înclina, într-un fel sau altul balanţa. 

Este vorba de el. sg. Răduț? 
Da,  e vorba de Răduț, e un centru extraordinar. În toate 

cele 3 spartachiade la care am mai participat  a făcut diferenţa, aşa 
cum s-a văzut şi astăzi, un conducător de joc excelent.  Din fericire 
şi spre bucuria echipei, Răduţ a jucat astăzi până în ultimul moment. 
A fost un meci emoţionant şi s-a văzut spiritul de echipă, motivaţia 
pentru câştig. Sunt mândru de ei. 

Cum a fost această spartachiadă? 
În mod cert echipa a făcut tot posibilul, până la urmă a fost 

vorba de fair-play şi s-a dovedit asta pe teren. 
 
Vă mulțumim și încă o dată felicitări dumneavoastră și 

echipei pe care o îndrumați. 
  

Rezultate 28 mai 

   Handbal 
    CÂMPULUNG-ALBA          16-25 
   Baschet 
     BREAZA-CÂMPULUNG     52-88 
   Volei F 
    CÂMPULUNG-ALBA               0-3 
   Volei B 
     ALBA—BREAZA                    3-0 

Program  
marţi, 29 mai  

 
9.00     Tenis de masă—echipe 
              BREAZA-CÂMPULUNG          
            Triatlon—tragere 
12.00  Triatlon—  aruncarea-

grenadelor 
16.00  Handbal 
           CÂMPULUNG - BREAZA 
           Baschet  
             BREAZA-ALBA 
            Volei fete 
            ALBA - BREAZA 
18.00   Volei băieţi  
               ALBA-CÂMPULUNG 

BAFTĂ CELOR CARE 
URMEAZĂ MÂINE... 

 El.sg. DARIUS PLEŞA 

                
“Prietenie prin sport !” 

Consiliul Internaţional al Sportului Militar 

OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL   

Deviza  
competiţiei: 



Atletismul...la FINISH 
 

 
 
 
 

   
    .
  
 
 
 
 

El. plt. adj. SIMONA CHIŞIU 
El. sg. MĂDĂLINA CSONKA 
El. cap. IONELA BOCŞA  

200 m plat 
I  el.cap. Vârnă Ionuţ – C-lung  
II el.cap. Burcea Alexandru – Breaza  
III  el.sg. Grosu Daniel – C-lung  
IV el.cap. Buricea Gabriel – Alba  
V el.sg. Morar Daniel – Alba  
VI el.sg. Muşat Alexandru – Breaza 
 Săritura în lungime 
I        el.cap. Stan Ionuţ – Breaza 
II       el.sg. Chirtejean Sergiu – Alba  
III      el.cap. Olteanu Teodor – Breaza  
IV      el.sg. Nănuţ George – Alba  
V       el.sg. Cioată Mădălin – C-lung  
VI      el.frt.. Pîrjol Bogdan – C-lung  

    Am aşteptat cu nerăbdare debutul celei de-a doua zi a Olimpiadei de vară a Sportului Militar 
Liceal. Mai sunt doar câteva momente până la startul primei probe. Răsuflul plin de emoţie al 

concurenţilor încălzeşte atmosfera ploioasă resimţită de toţi participanţii încă din zorii zilei. Cu toate 
acestea, elevul de liceu militar a demonstrat, şi de această dată, că se poate adapta în orice situaţie.  

 
 Astfel  la prima probă,  200 m plat, acelaşi campion, el. cap. Vârnă Ionuţ, încrezător în forţele proprii 
şi cunoscându-şi limitele, cel care  ieri a câştigat alte două probe (100 m plat, 4 x 100 m plat), a reuşit 
“hattrickul” de aur ... Felicitări ! 
 Următoarea probă, săritura în lungime, a constituit una din cele mai mari provocări pentru concurenţi. 
Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, nisipul nu a mai fost nisip şi astfel nemulţumirea concurenţilor a fost 
pe măsură… În fruntea clasamentului s-a clasat el. cap. Stan Ionuţ (6.44  m), campionul colegilor din Breaza, 
urmat apoi de el.cap. Chirlejan Sergiu (6.13 m), cel care a reprezentat cu mândrie liceenii militari albaiulieni. 
 A treia proba, 800 m plat, s-a desfăşurat  cu greu printre picăturile de ploaie, dar strigatele de 
încurajare nu au fost deloc intimidate de acest lucru. Fiecare concurent a încercat să dea tot ce are mai bun, 
atât din dorinţa de a  plasa numele colegiului său pe cel mai înalt loc în clasament, cât şi pentru a-şi demonstra 
că poate mai mult. Finalul acestei probe a fost plin de suspans, fiind nevoie de cinci minute în care arbitrii să 
decidă numele merituosului câştigător,  timpii celor doi concurenţi fiind foarte apropiaţi. În cele din urmă, cei 
de la Câmpulung s-au bucurat de victorie datorită el.sg. Pop Vasile, urmat  de reprezentantul de la Breaza, 
el.sg. Stoica Florin. 
 Ultima şi cea mai aşteptată probă de atletism, 4 x4 00 m plat, s-a desfăşurat cu multe emoţii venite atât 
din partea concurenţilor, care se susţineau unii pe alţii aşteptând ştafeta, dar şi din partea galeriilor înfocate. 
Deşi  concurenţii noştri au început încrezători, pe parcurs situaţia a luat o întorsătură neaşteptată, celelalte 
două echipe obţinând un avantaj binemeritat. Astfel, după primul schimb conduceau cei de la Breaza , după al 
doilea şi al treilea schimb conduceau câmpulungenii, situaţia schimbându-se la ultima tură, când linia de finish 
a fost trecută de reprezentantul de la Breaza. 
 Aşadar şi anul acesta participanţii din loturile de atletism şi-au dovedit, unii priceperea, alţii 
nepriceperea,  în ceea ce fac, voinţa, ambiţia şi performanţa  fiind, în linii mari,  cuvintele cheie ce au definit 
această competiţie. 

800 m plat 
I  el.sg. Pop Vasile – C-lung  
II el.sg. Stoica Florin – Breaza 
III  el.sg. Pintilei Cătălin – C-lung  
IV el.cap. Paşca  Liviu – Alba 
V el.cap. Bertescu Cătălin – Breaza  
VI el.cap. Roşu Constantin – Alba 
4 x 400 m plat 
I Breaza , II C-lung , III  Alba  



     
 

     O zi în care a trebuit să ne luăm inima în dinţi şi să ne prezentăm hotărâţi la start. Încă din primele ore ale dimineţii, 
vremea mohorâtă parcă dorea să ne anunţe micul eşec al echipei, însă totuşi aveam speranţa că totu-i doar o amăgire. 
     În cea de-a doua zi a olimpiadei de vară a sportului militar liceal, primul sport care a deschis competiția a fost 
tenisul de masă-fete. La începutul concursului, toate cele trei concurente aveau dorința de a învinge, însă nu toate şi-au 
văzut visul împlinit. 
     La primul meci, deşi colega de la Breaza,  Anca Preda a intrat în forță deținând, încă de la început, controlul, 
reprezentanta de la C-lung, Demţa Maria nu s-a lăsat intimidată luptând cu aceeaşi dăruire până la capăt. 
     Tot  emoțiile au fost cele care au vorbit in locul concurentelor și la următorul meci unde  „Cantemir”  şi „Mihai”  s-au 
întrecut în stil, viteză și precizie. Așa cum ne-am obișnuit primul loc rămâne, și în acest an, ocupat de eleva sergent 
Alina Bizău. 
      Competiția a fost armonioasă si la meciul băieților, deși grația fetelor a fost înlocuită de forța şi mișcările 
Ciubotariu Mircea, C-lung,  reușind să se detașeze și să îi înfrângă pe cei doi adversari, Pătruţiu Dan—Alba şi Chivu 
Adrian, Breaza.   
      O bucățică de emoție a fost consumată, însă, cea mai mare parte a rămas pentru confruntarea de la dublu, 
confruntare la care toți şi-au pus speranţe în mult dorita victorie. 
      Dorinţa de a-şi lua revanşa s-a simţit în meciul de dublu, dar se pare că şansa nu a fost de partea noastră. Echipa 
albaiuliană şi-a acceptat demn eşecul, învăţând din greşeli şi pregătindu-se pentru confruntarea de mâine cu Breaza. 
       Alături de echipa noastră au fost cu trup şi suflet galeria formată din elevii colegiului, dar şi cadrele militare, care 
i-au încurajat şi le-au dat putere să lupte în continuare. 
Clasament: 
Baieți individual: Alba-Câmpulung 0-4, Alba-Breaza 1-4, Câmpulung-Breaza 4-0 
Fete individual: Alba-Câmpulung 4-0, Alba-Breaza 4-3, Breaza-
Câmpulung 4-0 
Echipe: Alba-Câmpulung 1-2 

TENIS DE MASA... 

El. frt. DELIA SFETCU 
El. frt. CASIANA FUSU  

 Interviu cu  el.cap. Stan Ionuţ-loc  1, 
săritura în lungime, Breaza 
 
-Ce te-a motivat cel mai mult pentru a 
câştiga? 
-Am vrut mereu să iau primul loc deoarece 
mereu luam locul 2 la orice competiţie la care 
am participat. 
-Pe cine considerai principalul adversar? 
-Pe colegul meu de la acelaşi liceu, Olteanu 
Teodor. 

-Eşti mulşumit de rezultatul tău de azi? 
-Şi da şi nu. Sunt mulţumit ca am reuşit sa iau locul 1, dar sunt 
nemulţumit deoarece vroiam să stabilesc un nou record pe licee. 
-Ai avut şi rezultate mai bune? 
-DA! Am reuşit un 6.81 la Râmnicu-Vâlcea. 
-Au fost anumiţi factori care te-au împiedicat să obţii un rezultat 
mai bun? 
-Da, ploaia! 
-Ce crezi că ai avut în plus faţă de ceilalţi concurenţi ai tăi? 
-Voinţa! 

Interviu cu el.sg. Pop Vasile 
loc 1, 800m, C-lung 
 
-Ce ne poţi spune despre victoria ta? 
-Mă bucur ca am câştigat deoarece anul acesta, 
având bac şi admitere nu m-am putut pregăti 
foarte bine, şi aştept cu nerăbdare cursa de       
4 x 400, unde nu se pune problema să nu 
câştigam. 
-Ce te-a motivat cel mai mult? 
-Faptul că liceul nostru nu a luat de mult locul 1 la atletism şi acest 
lucru ne-a oferit un plus. 
-Pe cine considerai principalul adversar? 
-Pe Stoica de la Breaza, care în competiţiile anterioare a obţinut un 
timp mai bun ca al meu, m-a întrecut şi la 1500, din greşeala mea. 
-Ce crezi ca ai avut în plus faţă de adversarii tăi? 
-Ambiţia! Asta m-a determinat cel mai mult. 
-Ce ai simţit în cele 5 minute în care juriul a deliberat? 
-A fost ceva, nu ştiu, de nedescris! 

Interviu cu el.cap. Burcea Alexandru, 4 x 400, schimbul 4, loc I, Breaza 
 
-La ce te gândeşti atunci când alergi? 
-Mă gândesc că trebuie sa fiu cel mai bun şi să obţin un rezultat cât mai bun, dar asta ţine de pregătirea ta de până 
atunci. 
-Atletismul e proba ta preferată? 
-DA! 
-Ce sentimente îţi trezeşte atletismul? 
-Pfuai, nu mai zic, nu pot să descriu. 
-Consideri că atletismul te-a schimbat sau te-a maturizat în vreun fel? 
-Da, m-a ajutat din multe puncte de vedere, să am curaj, mai multă voinţă şi ambiţie! 
 

CAMPIONII AU CUVÂNTUL... 



 „Fie crezi că poți sau că nu poți, oricum ai dreptate” (Henry Ford) 
 

  Ora 16.00… În Sala de sport a Universităţii  1 Decembrie nu se ştia ce va urma...acel 
minunat meci dintre echipele colegiilor din Alba şi Câmpulung… 
 Galeriile fierbeau încă din prima secundă a meciului... 
 Atmosfera dinaintea meciului era asemănătoare unui meci de talie înaltă. Galeria 
albaiuliană îşi susţinea echipa. Jucătorii noştri erau mai puţin încrezători după accidentarea 
elevului sergent Răduţ la meciul de ieri. Nimeni nu mai credea că astăzi va mai putea juca. Cu 
toate acestea, cu cinci minute înainte de fluierul de start, campionul albaiulian a apărut în 
teren, doritor să rişte totul pentru echipă. Astfel, echipa s-a mobilizat, entuziasmul şi 
încrederea revenind în echipa albaiuliană. În tot acest timp echipa adversă, de la C-lung,  s-a 
antrenat, încurajându-se unii pe ceilalţi, lucruri fireşti într-o competiţie sportivă. 

După primele trei minute de joc, Alba deschide scorul. Fiecare echipă  a jucat după 
propriile tactici, prima repriză finalizându-se cu un frumos scor de 10-8 pentru albaiulieni.  
 Pauza dintre reprize a fost binemeritată atât de către jucători cât şi de către 
susţinători. În această pauză, antrenorii au avut cel mai important rol. Sfaturile de după 
prima repriză i-au ajutat pe colegii noştri să-şi recunoască greşelile să nu le mai repete. 
Astfel au demonstrat că orice meci are valoare atunci când există evoluţie.  
 La începutul reprizei a doua, pe marginea terenului a început al doilea meci...cel al 
galeriilor, la început foarte fervenţi...apoi încet, încet...una se stinge...Nu a albaiulienilor, 
pentru că ei au transmis echipei  exact impulsul de care aveau nevoie, dându-i forţa necesară 
drumului spre victorie...  

După nici un minut din ce-a de-a doua repriză, Alba a înscris încrezătoare, urmând apoi 
un joc intens cu multe goluri şi momente remarcabile. Minutul 55 al meciului a fost minutul 
de aur în care tabel afişa scorul de 22-14 pentru albaiulieni, moment când elevul sergent 
Răduţ Alin nu mai rezistă pe teren şi este scos pe braţe de colegi. Ultimele 5 minute s-au 
jucat cu multă ambiţie şi dăruire, motivaţi de gestul extraordinar al lui Răduţ. Aplaudat şi 
ovaţionat de galerie, ultimele trei goluri înscrise de Alba i-au fost dedicate. 
 Aşadar, meciul desfăşurat astăzi între Alba Iulia şi C-lung a fost unul în care spiritul 
de echipă, prietenia, voinţa şi dăruirea au fost punctele forte. Felicităm colegii din echipa de 
handbal pentru că astăzi au dovedit că sunt campioni atât pe teren cât şi în viaţă! 

  Felicitări tuturor antrenorilor, jucătorilor şi 
susţinătorilor acestora...  

că au rezistat eroic acestui superb spectacol sportiv ! 

Handbal...LA SUPERLATIV 

 El.plt.adj.  SIMONA CHIŞIU 
El.sg.maj. DIANA BUDIU 



VOLEI ... LA SUPERLATIV 

Galerie pe măsura aşteptărilor, meciul la fel, scorul după cum o să vedeți. 
Sub deviza: „Nu aveți nicio şansă  la noi acasă”, fluierul de  început a dictat  ‐ START!   Şi … serveşte elevul 

sergent Ghioca Adrian de la Alba, mulțumind galeria, şi aşa s‐a declanşat un meci incitant. În primul set am condus 
detaşat. Emoții am avut  în setul al doilea  în care Breaza a reuşit să se mobilizeze, reuşind să egaleze. Băieții de  la 
Alba, motivați şi ovaționați de galeria care i‐a susținut neîncetat, au prins avânt, reuşind serve imposibil de scos şi 
au format blocuri imposibil de dărâmat. După al doilea set câştigat au prins şi mai mult curaj şi încredere. 

Echipa cantemiriştilor a realizat că nu este de glumă şi s‐au dovedit nişte adversari pe măsură,  menținând 
scorul strâns. Din nou galeria s‐a făcut simțită, cu un  lider excepțional, domnul căpitan Turic Raul, mobilizând din 
nou echipa aducându‐i aminte că, scopul lor este VICTORIA. 

Cu  două  ore  înainte  la  meciul  de  volei  fete  dintre  Alba  şi  C‐lung,  s‐a  simțit  foarte  mult  implicarea 
antrenorilor, doamna Vancea Felicia mărturisind la un moment dat: „Sunt extraordinare!!!!!!!” şi domnul profesor 
Pop Sorin, care la fiecare time‐out era alături de fete. Plecând de aici, aceleaşi rezultate s‐au văzut şi la volei băieți. 
Scorul final a fost 3‐0 pentru CML Alba.  

„A impresiona” este un verb ciudat şi mulți dintre noi îl conjugăm în feluri diferite. Însă puțini sunt cei care 
reuşesc  să‐i  înțeleagă  sensurile majore,  pozitive…  Adică,  să  impresioneze  prin muncă,  talent,  răbdare,  ambiție, 
voință şi spirit de echipă. Nimic nu poți să faci de unul singur, de acest lucru ne‐am convins astăzi, având în vedere 
că am câştigat toate meciurile pe echipe. Astfel cu ajutorul sportivilor  
albaiulieni, am învățat să conjugăm corect  verbul „a impresiona”. 

El. cap. DENIZ OLCAR 
El. frt. DELIA SFETCU  

Baschet…suntem o echipă şi câştigăm!!! 
Ora 16:00…aşteptăm cu nerăbdare meciul de baschet dintre Breaza şi Câmpulung…se aude fluierul care anunţă 

începutul jocului şi competiţia începe… Bătăile puternice ale mingii de baschet  răsună, iar jucătorii plini de emoţie încep lupta 
pe teren, primul coş fiind marcat de Câmpulung, dar la doar câteva minute, nelăsându-se mai prejos, Breaza egalează.  
  

 În primul sfert se marchează coş după coş, scorul fiind de 25-13 pentru Câmpulung. În următorul sfert continuă să 
conducă tot echipa de la Câmpulung cu 51-24, iar modul lor de a coopera a scos la iveală învingătorii.  
 Citind prin ziarele din ediţiile trecute, am remarcat că, meciul de azi 
s-a asemănat foarte mult cu cel de acum 3 ani…istoria se repetă…aceleaşi 
reguli, aceleaşi tactici şi, în final, acelaşi învingător, colegiul din  Câmpulung, 

El. cap. IONELA BOCŞA 
El. cap. AMALIA CHIOREAN  

Ora 16.00: „Haide Alba, joacă bine, galeria e cu tine!”…Acesta este strigătul care a dat startul competiţiei 
de volei fete. Atmosfera a fost incendiară: urlete, bătăi, ţipete, toate pentru încurajarea fetelor.  
  
 Ştefan cel  Mare şi Mihai Viteazul  au fost puşi faţă în faţă, fiind despărţiţi doar de un fileu. Liderul echipei 
albaiuliene, el.cap Trif Camelia deschide scorul care, într-o clipită ajunge la 11-0. Galeria se ridică în picioare 
nebunie, bucurie, speranţă. 
 La începutul  celui de-al doilea set fetele de la C-Lung şi-au deschis aripile luându-şi avânt şi  reuşind să 
domine echipa adversă cu 5 puncte pentru câteva momente. Cu îndrăzneală, curaj şi multă motivare izvorâtă din 
dorinţa victoriei, aşa cum ne-au obişnuit,  albaiuliencele au reuşit, după un moment de egalitate, să se detaşeze.     
Pentru Mihai Viteazul şi cel de-al doilea set a însemnat tot VICTORIE! 
 În cel de-al treilea set speranţa  la victorie încă dăinuieşte în sufletul câmpulungencelor, care luptă în conti-
nuare în faţa acestei situaţii ce pare de nedoborât. Forţa şi ambiţia nu le-a lipsit, poate doar norocul nu a vrut să li se 
arate astăzi. 
 Pe marginea terenului gândurile antrenoarei Vancea Felicia, implicată trup şi suflet alături de fetele sale, 
prind viaţă. “ Sunt extrordinare! “ Aceste cuvinte sunt reprezentative pentru echipa albaiuliană care ne demonstrează, 
încă o dată, că adevăraţii campioni nu se nasc în sălile de sport. Obţinerea victoriei a fost determinată în mare parte 
de spiritul de echipă şi de puterea fetelor de a se susţine reciproc şi în cele mai dificile momente. 
 Astăzi (şi mâine) Victoria se arată a fi de partea albaiulienilor. Cele 3 seturi din 3 câştigate reaprind flacăra 
speranţei în sufletele tuturor. 
 Dorim succes în continuare echipei câmpulungencelor şi le felicităm pe campioanele noastre. 

El. sg. MĂDĂLINA CSONKA 
El. frt. CASIANA FUSU  



Din seria „O ceaşcă de ceai pentru suflet...de sportiv” 
Cursa broscuțelor sau puterea încurajărilor  

 
  Cu mulți ani în urmă, în îndepărtata țară a broscuțelor, a fost organizată o cursă interesantă şi 
ciudată.  

Era vorba de a urca până în vârful unui turn foarte înalt. S‐a dus acolo o mulțime de oameni, 
din curiozitate. Nu vroia nimeni să rateze evenimentul.  

La semnalul dat de arbitrul probei, a început competiția… 
Nimeni nu credea că broscuțele vor reuşi să ajungă în vârful acelui turn… 
De  aceea  au  început  să  spună:  „Păcat! Nu  vor  reuşi…!  Este  un  efort  inutil… N‐au  cum  să 

reuşească…! 
Unele au început să părăsească cursa. Dar era una care mergea tot înainte fără să acorde nici 

o atenție acelor cuvinte… 
Puțin câte puțin tot mai multe broscuțe au aruncat prosopul şi s‐au declarat învinse… 
NU şi acea broscuță care mergea mai departe , liniştită, din ce în ce cu mai mare putere.  
Aproape de sfârşit toate au părăsit competiția…cu excepția acelei broscuțe care, în mod ciudat, împotriva tuturor şi în 

ciuda cuvintelor spectatorilor..…şi‐a dorit şi, nu fără un mare efort, a reuşit să ajungă până în vârful turnului.  
Celelalte au vrut să ştie cum a reuşit. 
Una s‐a apropiat şi a întrebat‐o cum reuşise să termine cursa cu bine.  
Astfel au descoperit cu surpriză că aceea broscuță …era SURDĂ! 
Nu lăsa ca cei pesimişti şi negativişti să doboare cele mai bune şi adânci speranțe din inima ta. 
Aminteşte‐ți ce mare putere au cuvintele pe care le asculți… 
 
De aceea ocupă‐te de a căuta întotdeauna latura pozitivă a lucrurilor! 
Să fii întotdeauna surd atunci când cineva îți va spune că nu eşti capabil , că nu eşti în stare de a realiza visurile tale! 

      SUCCES! 

  
 
 „Toţi pentru unul 

şi unul pentru toţi” acesta este sloganul galeriei albaiuliene. Împreună cu 
sportivii am format un tot unitar: noi cu sufletul, iar ei cu forţa.  Cu 
vocea răguşită, cu palmele înroşite, continuăm să strigăm, să cântăm, 
încurajându-i pe colegii care dau tot ce pot în teren, glasul nostru răsunând 
de la un capăt la celălalt al stadionului sau al sălilor de sport. 
 Am râs, am plâns, dar vom rămâne uniţi până la sfârşit!  
 În prima zi am fost aprigi, dar în această a doua zi am depăşit orice 
barieră.   
 Noi, galeria albaiuliană, ne-am purtat favoriţii pe aripile vorbelor de încurajare, dându-le puterea de a 
merge cât mai departe. Am fost alături de ei la toate probele desfăşurate până acum. Ne-am pus toate 
speranţele în cei ce aveau să se dăruiască trup şi suflet victoriei.  
  Sufletul galeriei – căpitan Raul TURIC, fost absolvent şi actual cadru militar al colegiului, care a moştenit 

toată dragostea şi entuziasmul  vis-a-vis de “pulsul”  competiţiilor de la tatăl lui, şef de galerie nelipsit de la 
nici o Spartachiadă de la înfiinţarea colegiului în Alba, vă transmite, vouă sportivilor albaiulieni:  
 “Vă doresc din  tot  sufletul  şi  cred  că  sunt  în asentimentul  tuturor  colegilor mei din această  instituție de 
învățământ, care   găzduieşte această ediție a spartachiadei, ca toate probele să fie  jucate  în spiritul fairplay‐ului, 
prieteniei şi dorinței de câştig. În acest moment am dovedit că avem echipe  bune, antrenate şi motivate să ajungă 
pe primul  loc pe podium.   Avem o datorie, cel puțin morală, să câştigăm această competiție, fiind  la noi acasă,  în 
Cetatea noastră. “ 

Galeria – inima competiţiei  

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

Machetare: ANALIST - PROGRAMATOR  CARMEN CÎMPEAN 

Colectivul de  redacţie: 

 El.cap. AMALIA CHIOREAN 

 El.cap. COSMIN TRINCU 


