
 

CURIER SPORTIV 
 

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” 

 
Duminică, 20 mai, la ora 8,00  

se dă startul unei noi ediţii a Olimpiadei de vară a 
Sportului Militar Liceal. 

 
Competiţie sportivă de tradiţie, aceasta 

reuneşte la start, în fiecare an, loturile colegiilor 
militare din ţară care, pe parcursul unei săptămâni, 
vor trece de la disciplinele reale şi umane la cele 

sportive, unde îşi „vor măsura” aptitudinile şi 
pregătirea fizică pe terenurile de handbal, baschet, 

volei, în poligonul de tir şi pista de atletism. 

Cea de-a 46-a ediţie va fi mult mai provocatoare, 
pentru cele 3 locuri de pe podium luptându-se         
4 colegii militare... intră  în luptă sportivii din  

colegiul militar de la Craiova. 

Ca în orice întrecere, talentul nu este suficient 
dacă nu este valorificat prin pregătire, ambiţie, 

dăruire şi motivaţia de a ajunge pe podium. 

Cultivarea mentalităţii învingătorului, aspect 
fundamental al psihologiei grupurilor care se 

respectă, se identifică cu eforturile 
organizatorilor, conducerii, antrenorilor şi elevilor 

din colegiile militare. 

  Mult success tuturor !!! 
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“Citius, altius, fortius”... P R O G R A M :  

COMITETUL DE ORGANIZARE 
PREŞEDINTE: Col. Daniel Banu 

ŞEF COMISIE TEHNICO-
ORGANIZATORICĂ: Lt. col. Ion Prundaru  

SECRETARIAT: P.c.c. Cătălin Dobrovici 
       Frt. Adina-Elena Tiţa 
 
MASS-MEDIA: Plt. Cristian Aldescu 

Duminică, 20 mai 

Festivitate de deschidere 8.00 
Tenis de masă individual 9.00 
100 m plat 9.30 
Săritura în lungime 9.45 
400 m plat 10.15 
Aruncarea greutăţii 10.30 
1500 m plat 11.00 
Volei F  11.00 
4 x 100 m plat 12.00 
Volei-M 12.30 
Handbal 16.00 
Baschet 16.00 
Volei-M 16.00 
Handbal 18.00 
Baschet 18.00 

Luni, 21 mai 

Tenis de masă 9.00 
200 m plat 9.30 
Săritura în înălţime 9.45 
Volei-F 11.00 
800 m plat 10.30 
4 x 400 m plat 12.00 
Volei M  12.00 
Baschet 15.00 
Handbal 16.00 
Volei-M 16.00 
Handbal 18.00 
Baschet 18.00 

Miercuri, 23 mai 

Tenis de masă  9.00 
Triatlon - tragere 9.00 
Volei M  11.00 
Triatlon - aruncarea            12.00 
              grenadelor  
Triatlon - alergare 16.30 
Baschet                                15.00 
 

Joi, 24 mai 
Festivitate de închidere 8.00 

Marţi, 22 mai 

Tenis de masă 9.00 
Tir 9.00 
Volei F  11.00 
Baschet 15.00 
Handbal 16.00 
Volei-M 16.00 
Handbal 18.00 
Baschet 18.00 
Volei-M 18.00 
 

P R O G R A M :  

L O C  D E  D E S F Ă Ş U R A R E :  
 
BAZA SPORTIVĂ A COLEGIULUI 

ATLETISM, TRIATLON 
 

POLIGON REDUS  
TIR 

 
SALA DE SPORT A COLEGIULUI 

VOLEI, TENIS DE MASĂ 
 

SALA DE SPORT  
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 

HANDBAL 
 

SALA DE SPORT  
LICEUL SPORTIV 

BASCHET 
 

OLIMPIADA DE VARĂ A SPORTULUI MILITAR LICEAL 

ŞEFI DE LOT 

ALBA IULIA:   Mr. Lucian Moldovan 

BREAZA:        Mr. Claudiu Ţonoiu 

CÎMPULUNG: Lt. col. Marius Nistor 

CRAIOVA:       Lt. Cosmin Gurgui 

 



 
  Suntem onoraţi de posibilitatea de a găzdui cea de a 46-a ediţie a Olimpiadei de vară a 
sportului militar liceal 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.  
 

Stimate eleve şi stimaţi elevi ! Impuneţi-vă o stare de spirit pozitivă, tonică, optimistă! 
Nu uitaţi că perseverenţa şi tenacitatea în urmărirea scopurilor sunt acelea                              

care vă conduc spre succes! 
 

Vă doresc tuturor mult succes şi fie ca această competiţie să fie mai mult decât una sportivă,                 
să fie o stare de spirit, un simbol care uneşte şi face să dăinuie valorile ce ne înfrăţesc:                 

prietenia şi fairplay-ul. 

 

Comandantul Colegiului Naţional  Militar  
„Mihai Viteazul” , colonel Marcel DOMŞA 

 
MESAJE LA 
START... 
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Comandantul Colegiului Naţional  Militar  
        „Dimitrie Cantemir” , colonel dr. ing. Aurel-Constantin NEAGU 

     Deschiderea celei de-a 46 –a ediţii a Olimpiadei de vară a sportului militar liceal, îmi oferă ocazia de 
a ura mult succes tuturor participanţilor, care se aliniază, sub semnul prieteniei, fair-play-ului şi 
sportivităţii, la startul uneia dintre cele mai importante manifestări din Calendarul sportiv al Statului 
Major al Forţelor Terestre. 
        În spatele acestei activităţi de tradiţie stă munca dublatǎ de talent, perseverenţa, tenacitatea 
fiecărui competitor, care s-a pregătit pe parcursul anului şcolar, pe teren, în sala de sport, în poligon 
sau pe pista de atletism, sub atenta îndrumare a antrenorilor şi a profesorilor, pentru a dobândi şi a-şi 
forma competenţe individuale şi de muncă în echipă.  
        Fiecare are posibilitatea să devină campion, în funcţie de abilităţile sportive dobândite, de 
pasiunea pentru o disciplină sau alta, de dorinţa de victorie. 
       Am convingerea că, dincolo de calităţile deosebite ale sportivilor şi de corectitudinea arbitrilor, 
întâlnirea din Cetatea Marii Uniri va fi una deosebită în care tinerii militari se reunesc în jurul aceleiaşi 
idei: cultivarea profesionalismului în sport.  Sportul are un rol esenţial în formarea caracterelor 
puternice, reprezentând una dintre premisele dezvoltării personalităţii liceenilor în uniformă pentru 
cariera de ofiţer.  
       Urez mult succes tuturor participanţilor şi le reamintesc ce spunea Pier de Coubertain „cel mai 
important lucru nu este să câştigi ci să participi, aşa cum în viaţă nu contează triumful, ci lupta.             
Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă! 
      Participaţi şi câştigaţi pentru mândria de a fi cantemirist, pentru  voi ca militari, pentru voi ca 
sportivi şi oameni!    

SĂ AVEŢI SUCCES DEPLIN DRAGI CANTEMIRIŞTI! 
 



Olimpiada de vară a sportului militar liceal – o sărbătoare a tinereţii 

 

Spartachiada liceenilor militari reprezintă, fără îndoială, un eveniment așteptat și urmărit cu 
emoţie și speranţe de către elevi, profesori, îndrumători, dar și de către cei mai mulţi dintre 
absolvenţii instituţiilor de învăţământ liceal militar, indiferent de generaţie. 

 Ca elev și ca absolvent, m-am bucurat, de cele mai multe ori, de victoria liceului meu – am 
câștigat, doar, 24 din cele 44 de ediţii –, sau am trăit cu speranţa că „la anul va fi mai bine”. 

 Indiferent de ierarhia stabilită de rezultatele întrecerilor sportive, de câștigat vor avea toţi 
competitorii: se vor închega și vor dăinuii prietenii, vor rămâne experienţe utile pentru viitor, se va 
dezvolta spiritul de echipă, vor fi stabilite noi recorduri ale competiţiei sau recorduri personale. 

 Urez mult succes tuturor participanţilor și fie ca cei mai buni să câștige! 

 

Locţiitorul comandantului Colegiului Naţional  Militar  
        „Ştefan cel Mare”, colonel dr. Romeo-Aurelian POPVICI 

 
MESAJE LA 

START... 
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« Ai învăţat regulile jocului. Tot ce trebuie să faci este să joci mai bine decât oricine altcineva » 
                         Albert ENSTEIN 
 

Olimpismul este o filozofie a vieţii, exaltând și combinând într-un ansamblu echilibrat 
calităţile corpului, voinţei și spiritului. Asociind sportul culturii și educaţiei, olimpismul se vrea 
creatorul unui stil de viaţă bazat pe bucuria aflată în efort, pe valoarea educativă a bunului exemplu 
și a respectului faţă de principiile etice. 

Sportul este cel care formează și cizelează caractere. Scopul competiţiei este acela de a întări 
legătura între tineri, de a-i ajuta să vadă toate bucuriile și greutăţile inerente care îi ajută să se 
formeze ca oameni. 

Într-un timp destul de scurt în cetatea tinerilor ‘panduri’ aici, la Colegiul Naţional Militar 
« Tudor Vladimirescu » din Craiova, spiritul de echipă a devenit definitoriu în dezvoltarea și învăţarea 
unor abilităţi esenţiale pentru tineri precum încredere, responsabilitate, cooperare și comunicare. 
Promovăm astăzi o tradiţie prin care dorim să dezvăluim simbolul aspiraţiilor generaţiilor trecute și 
prezente de a fi permanent în elită, alături de cei mai buni. 

Pentru fiecare tânăr participant în competiţie adresez îndemnul  de a excela și nu uita ce este 
foarte important și anume importanţa și puterea exemplului personal.  

 
Felicitări organizatorilor, mult succes participanţilor ! 

 

Comandantul Colegiului Naţional  Militar  
        „Tudor Vladimirescu”, locotenet-colonel Ovidiu  PLOPAN 

 



 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE 
 

COORDONATORI: 
Referent Relaţii Publice 
Daniela Filimon 
 
Analist-programator 
Carmen Cîmpean 
 
REDACTORI/REPORTERI 
 
El.sg.maj. Lihor Ioachim   XII B 
El.plt. Cîmpean Maria        XII B 
El.sg. Boboc Amalia         XII A 
El.cap. Ţurcă Iuliana          XI C 
El.cap. Coman Ilişca          XI E 
El.cap. Şerbana Bianca      X C 
El.cap. Leahu Adelin           X C 
El.cap. Lihor Teodor           X C 
El.frt. Zagoni Gabriel           X C 
El.frt. Coman Angel             X E 
 
 

Telefon  0258 834 009 
Fax        0258 834 013 
E-mail  
colegiul.albaiulia@forter.ro 

We’re on the Web! 

www.colmil-mv.ro 
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ATLETISM : 
Lt.col. Prundaru Ion                  Şef probă 

P.c.c. Dobrovici Cătălin          Arbitru 

frt.  Bora Adrian                    Arbitru 

frt. Moldovan Claudiu        Arbitru 

Cap. Dogaru Cristina             Arbitru 

 
BASCHET : 
Mr.(r)  Kovago Lajos                  Şef probă 
P.c.c.  Martinescu Fabiana     Arbitru 
Plt.adj.  Păun Antonio                Arbitru 
cap.  Toma Adrian                  Arbitru 
 
HANDBAL : 
Lt.col. Prundaru Ion                  Şef probă 
Cap. Foltic Ciprian                  Arbitru 
Cap. Bârsan Mircea                Arbitru 
P.c.c. Vodiță Cornel                 Arbitru 
 

ECHIPA  DE ARBITRI VOLEI : 
Mr. Andrieș Corneliu                    Şef probă 
Cpt. Marcu Daniel                         Arbitru 
Plt.maj. Coca Ioan                              Arbitru 
Plt.maj. Orban Attilla                         Arbitru 
Sg.maj. Husa Mihai                            Arbitru 
Frt. Varodin Dorina                      Arbitru 
 
TIR : 
Lt.col. Prundaru Ion                           Şef probă 
Lt. Călinescu Mihaela                 Arbitru 
M.M. Opriș Mihai                                Arbitru 
 
TRIATLON : 
Lt. Coroi Alexandru                      Şef probă 
Plt.adj.pr. Toma Dumitru                  Arbitru 
Plt.adj. Putinei Gică                            Arbitru 
Plt. Brăbiescu Paul                       Arbitru 
 
TENIS DE MASĂ : 
Cap. Dumbravă Adrian                     Şef probă 
Cap. Voicu Costel                            Arbitru 
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