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Triatlon
Triatlonul a debutat cu proba de tir triatlon, care a constituit începutul propriu–zis al Spartachiadei.
În ﬁecare serie de tragere, colegiile au fost reprezentate de câte trei concurenți care au îmbinat
emoțiile cu dorința de aﬁrmare într-un mod constructiv. Astfel, au reușit să dovedească antrenorilor că orele
de muncă în poligon nu au fost în zadar.
A doua probă a constat în aruncarea de grenade, unde participanții și-au pus la încercare precizia și
îndemânarea. Cele trei grupe, alcătuite din câte zece sportivi, au dat dovadă de ambiție și spirit competitiv,
iar întreaga activitate a fost dominată de fairplay.
Ultima probă a triatlonului a avut loc la orele 1700 . Traseul variat de 2000m a demonstrat că sportivii
noștri au pe lângă precizie și rezistență.
Cu toate că pentru unii concurenți ﬁnalul acestei întreceri a însemnat doar un cumul de experiență,
într-un fel sau altul au devenit toți câștigători.

Sportivi care s-au remarcat
Tragere
-el. cap. Corheș Petru (Alba)
88 puncte

Aruncarea grenadei
-el. frt. Tincu Teodor (C-lung)
85 puncte

Triatlon alergare
-el. sg. Ghioca Viorel (Breaza)
94 puncte

-el. frt. Leaua Sorin (Breaza)
86 puncte

-el. sg. Beblea Marian (C-lung)
80 puncte

-el. cap. Avram Ionuț (C-lung)
93 puncte

-el. sg. Beblea Marian (C-lung)
84 puncte

-el. sg Acatrinei Viorel (C-lung)
80 puncte

-el. sg. Istrate Alexandru (Alba)
89 puncte
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Rezultate triatlon
Tragere
I
II
III

Breaza | 732 puncte
- Câmpulung | 722 puncte
Alba
| 663 puncte
Aruncarea grenadelor

I
II
III

- Câmpulung | 610 puncte
Alba
| 450 puncte
Breaza | 400 puncte
Alergare

I
II
III

- Câmpulung | 755 puncte
Breaza | 609 puncte
Alba
| 342 puncte
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In memoriam colonel Aurel Cristea
Să scriu despre tata?
Este o dorință a mea, când în anul 2000, după moartea lui, am revenit
la Câmpulung Moldovenesc, la Spartachiada Liceelor Militare. Am regăsit locuri
dragi, am descoperit emoții de mult uitate ale copilăriei mele alături de cel ce
m-a învățat să trăiesc viața cu responsabilitate, încredere, speranță, iubire...
Născut la Galați, orfan la 14 ani, a ales cariera militară. După absolvirea
Școlii militare de oﬁțeri, a fost repartizat la Clubul Sportiv Steaua, apoi la Liceul
Militar de la Iași.
În 1955, când s-a înﬁințat Liceul Militar „Ștefan cel Mare”, la Câmpulung
Moldovenesc, a cerut să ﬁe transferat ca oﬁțer cu pregătirea ﬁzică, ﬁind astfel
unul din primii oﬁțeri ai acestui liceu.
A ﬁ alături de elevi, a-i ajuta să aibă o bună condiție ﬁzică ca viitori
oﬁțeri a devenit pentru el un țel pe care l-a îndeplinit cu muncă, severitate,
perseverență, ambiție, duse la extrem!
A învățat, completându-și studiile la Facultatea de Educație Fizică și Sport București, devenind primul
oﬁțer profesor, la catedra de Educație Fizică, a Liceului Militar „Ștefan cel Mare”.
Pentru elevii lui nu era numai PROFESORUL CRISTEA, ci și TATA CRISTEA, respectat, apreciat, omul
despre care generații de elevi vorbesc cu plăcere, recunoștință, legați de întâmplări, amintiri dragi din anii
de liceu. Baza sportivă, terenurile de sport ale liceului, existente și azi sunt amenajate de el, cu „sponsori”,
numai de el știuți, căci prin ﬁrea lui caldă și vioaie, avea mulți prieteni. A format, pe rând, echipele de baschet,
handbal, volei, greu de învins în competițiile sportive!
Gimnastica, cu proba cheie-urcarea prin răsturnare, antrenamentele la schi, ce începeau cu încălzirea
la bustul gol în zăpadă erau debutul pregătirii pentru evenimentul mult așteptat, Spartachiada Liceelor
Militare. Competiția devenea un mod de a stabili performanțe, de a ajuta elevii să înțeleagă că reușita nu
depinde numai de ei, ci de echipa din care făceau parte! Aici, acum nu mai spun „Eu, ci Noi!”. De echipa lor
depindea victoria, satisfacția locului ocupat după efortul depus și strigătul de bucurie va răsuna peste ani!
Tatăl meu, tata Cristea, vă însoțește de dincolo cu dragoste, încredere, respect, iar eu, martora
trecerii lui prin viața colegiului, vă felicit pentru continuitatea acestui important eveniment - Olimpiada de
vară a sportului liceal militar - urându-vă din suﬂet mult succes.
Dr. Lăcrămioara Cristea
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Interviuri
1. Care considerați că e cea mai diﬁcilă probă?
- Tragerea, grenada, atletismul. Toate sunt diﬁcile, toate impun concentrare și atenție.
(profesor Romică Drehluță, Câmpulung)
- Cea mai diﬁcilă probă este de fapt cea mai ușoară, grenada.
(colonel Vasile Godeanu, Breaza)
- Atletismul impune efort ﬁzic iar celelalte două implică o atenție desăvârșită. Toate au gradul lor de
diﬁcultate.
(el. sg. Viorel Acatrinei, Câmpulung)
- Grenada. Emoțiile te pot costa totul.
(el. cap. Rareș Petrilă, Câmpulung)
2. Care este prima impresie, imediat după tragere?
- Având în vedere că este prima Spartachiadă la care particip, pot spune că această experiență în premieră
a fost de neuitat.
(el. cap. Răzvan Rodilă, Alba Iulia)
- Mi s-a părut ușor ﬁindcă am experiența altor două spartachiade la care am fost implicat în anii trecuți.
(el. sg. Marian Beblea, Câmpulung)
- Anul acesta sunt implicat pentru prima dată în această competiție, însă m-am pregătit pentru asta timp
de trei ani. Pe timpul tragerii emoțiile și-au făcut simțită prezența, dar într-un mod constructiv, deoarece
rezultatul mă bucură.
(el. cap. Andrei Bărboiu, Breaza)
- Sunt mulțumit de rezultat, care s-a ridicat la nivelul așteptărilor, demonstrându-mi mie însumi că munca
depusă nu a fost în zadar.
(el. sg. Marian Beblea, Câmpulung)
3. Care este secretul învingătorului?
- Antrenamentul, perseverența, dedicarea.
- O atitudine optimistă. Este esențial să crezi în tine.
- Nu există un secret. Trebuie doar să-ți întreci limitele la nesfârșit.
- Foarte mult antrenament. Antrenamentul fără muncă nu este nimic.
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(el. cap. Ionuț Avram, Câmpulung)
(el. sg. Mihai Hanganu, Câmpulung)
(el. cap. Rareș Petrilă, Câmpulung)
(el. cap. Petru Corcheș, Alba)

