
“Tinereţea este zâmbetul viitorului în faţa unui necunoscut care e însuşi viitorul,     
şi e firesc să fie fericită. S-ar spune că răsuflarea ei e făcută din speranţă...”  

       Victor Hugo 
UNIRE … ÎN CETATEA UNIRII !!! 
 

                
“Prietenie prin sport !” 

Consiliul Internaţional al Sportului Militar 

OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL   

Deviza  
competiţiei: 

   I      ii      iii 



Tir...razboiul cartuselor 

       Tenisul de masă a fost punctul forte al acestei dimineţi. Echipa de tenis de masă a colegiului nostru 
( el.sg.Bizău Alina şi el.sg.Pătruţiu Dan) s-a confruntat cu echipa colegiului din Breaza (el.sg Anca Preda şi 
el.cap.Chivu Adrian), încercând să dea fiecare ce are mai bun pentru a ocupa locul II… 
      Ca şi în zilele anterioare, primul meci s-a desfăşurat între reprezentantele 
fiecărei echipe. Eleva sergent Bizău Alina, foarte încrezătoare în talentul şi munca 
sa, a reuşit printr-un joc impecabil, să câştige primele două seturi. Dar reprezentanta 
brezenilor, eleva sergent Anca Preda, nu s-a lăsat mai prejos, recuperând în 
următoarele două seturi. Astfel, ultimul set a fost decisiv, şi tocmai de aceea, 
emoţiile şi suspansul, i-au îngreunat fiecare punct, fiind din ce în ce mai greu de 
câştigat. Scorul final a fost foarte strâns (12-14), reprezentanta albaiulienilor reuşind 
să se mobilizeze, astfel aducând punctele de partea noastră. 
        Ambiţionat de reuşita colegei sale, elevul sergent Pătruţiu Dan, a jucat foarte 
tactic, obţinând repede cele 11 puncte ce au adus primul set de partea noastră. 
Reprezentantul brezenilor nu a fost într-o forma prea buna astăzi, reuşind să câştige 
doar setul doi, celelalte două seturi care au urmat fiind câştigate cu real merit de 
colegul nostru.  
      Aşadar, datorită victoriei în ambele meciuri jucate la individual, nu a mai fost 
necesară desfăşurarea meciului la dublu. Mărturisim că suntem mândri de prestaţia şi evoluţia colegilor noştri, şi 
le mulţumim totodată pentru că au rezistat atât fizic, cât şi moral, demonstrându-şi astfel adevărata valoare. 
Clasament final: 
Locul I—Câmpulung Moldovenesc 
Locul II—Alba Iulia 
Locul III—Breaza 

TENIS DE MASĂ 

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

Ora 9.00… Cerul cenuşiu, adierea uşoară a primăverii se par a fi de partea tir-iştilor 
colegiilor noastre militare,care aşteaptă cu sufletul la gură START-ul probei. Domnul maior 
Prundaru Ion le oferă concurenţilor ultimele detalii tactice, după care, prima serie îşi ocupă poziţiile 
în poligon. 

FOC!..tăcere deplină..sunetele cartuşelor se aud parcă hiperbolizate printre mulţimea care 
aşteptă nerăbdătoare rezultatul primei trageri. La finele primelor trageri, ale primei serii Breaza se 
află în fruntea clasamentului cu 364 puncte, urmat de Alba cu 330 puncte si Câmpulung cu 323 
puncte. Concurenţii celei de-a doua serii păşesc cu speranţă, emoţie şi 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 clasamente au loc mici 
modificări. Astfel Breaza se află pe primul loc cu 722 puncte, Câmpulung pe al doilea loc cu 692 de 
puncte, iar Alba pe ultimul loc cu 599 de puncte. 

La sfârşitul celei de-a treia serii,  el.frt. Ardelean Cătălin marchează cel mai mare număr de 
puncte 203, reuşind asftel să urce echipa câmpulungenilor doar la un punct de locul 1. Brezenii 
câştigă astfel proba „de foc” cu 896 de puncte, urmaţi de câmpulungeni la distanţa de numai un 
punct, iar albaiulienii reuşesc să obţină un scor final de 762 de puncte. 

Felicităm echipa câştigătoare şi pe el. frt. Ardelean.  
 
 

Albaiulienilor...  
nu uitaţi  

”pentru noi,     
  sunteţi campioni!” 
   
   

  

El.sg. MĂDĂLINA CSONKA 
El.cap. AMALIA CHIOREAN  



 “Suntem ceea ce facem în mod repetat.              
Deci excelenţa este doar o obişnuinţă.” 

                Aristotel 
 

 
 

Onoraţi de ocazia de a fi în acest an gazdele Olimpiadei de vară a sportului 
militar liceal, întregul colectiv al colegiului mulţumeşte organizatorilor, 
urează tuturor absolvenţilor mult succes la examenele de bacalaureat şi 

admitere, iar celorlalţi elevi vacanţă plăcută. 

CRONOMETRUL S-A OPRIT...la pagina gazdelor... 
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LOT elevi 
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Colectivul de  redacţie: 

 

 Din seria „O ceaşcă de ceai pentru suflet...de sportiv” 
 
 

 Era odată un bărbat care şedea la marginea unei oaze la intrarea unei cetăţi 
din Orientul Mijlociu. Un tânăr se apropie într-o bună zi şi îl întrebă: 
 
- Nu am mai fost niciodată pe aici. Cum sunt locuitorii acestei cetăţi? 
 
 Bătrânul îi răspunse printr-o întrebare: 
 
- Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii? 
 
- Egoişti şi răi. De aceea mă bucur că am putut pleca de acolo. 
 
- Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul. 
 
 Puţin după aceea, un alt tânăr se apropie de omul nostru şi îi puse aceeaşi întrebare: 
 
- Abia am sosit în acest ţinut. Cum sunt locuitorii acestei cetăţi? 
 
 Omul nostru răspunse cu aceeaşi întrebare: 
 
- Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii? 
 
- Erau buni, mărinimoşi, primitori, cinstiţi. Aveam mulţi prieteni acolo şi cu greu i-am părăsit. 
 
- Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul. 
 
 Un neguţător care îşi aducea pe acolo cămilele la adăpat auzise aceste convorbiri şi pe când cel 
de-al doilea tânăr se îndepărta, se întoarse spre bătrân şi îi zise cu reproş: 
 
- Cum poţi să dai două răspunsuri cu totul diferite la una şi aceeaşi întrebare pe care ţi-o adresează 
două persoane? 
 
- Fiule, fiecare poartă lumea sa în propria-i inimă. Acela care nu a găsit nimic bun în trecut nu va găsi 
nici aici nimic bun. Dimpotrivă, acela care a avut şi în alt oraş prieteni va găsi şi aici tovarăşi 
credincioşi şi de încredere.  
 
   Pentru că, vezi tu, oamenii nu sunt altceva decât ceea ce ştim noi găsi în ei. 


