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THE ATTENTION CAPABILITIES OF FOOTBALL REFEREES AS
DETERMINED BY PIERON’S TEST
KINGA MAJOROSS1, CSABA BARTHA1, PÁL HAMAR1, SÁNDOR PUHL2
ABSTRACT. Objectives. The aim of the investigation was to assess the cognitive ability
(attention) of Hungarian referees and assistant referees at international (FIFA), national and
regional levels. It was hypothesised that referees and assistant referees acting at the higher
level (members of FIFA and national group selections), have higher attentional ability than
those operating at referral levels.
Method. The survey was carried out with Pieron’s test, once four minutes, in quiet
conditions. This study examines FIFA referees from seven European countries, as well as
37 percent of the whole referee population working in Hungary (more than 1000 referees
and assistant referees participated in this survey, N =1013).
Results. The hypothesis was confirmed, as significant differences were found between the
different groups of referees acting at the higher level performing best. Referee assistants
working in the same category had significantly higher attention skills (except for reserve
groups) than referees. There was a significant difference between the scores of men and
women (except for the regional level), which favored men.

Introduction
Attention and concentration have long been of interest the fields of
psychology. Attention is a focal problem and no other psychological phenomena
like sensation, perception and learning are possible without it. It is always present
in connection to something, either in an intentional or in an unintentional form
(Nagykáldi & Katona, 1980). Attention, for optimising the almost innumberable
variations of our actions, is a complex process that requires several functions and
systems. Attempts at a unified attention theory due to its complexity have failed for
more than a hundred years.
Pavlov likened it to a light beam, shedding light to the higher activities of our
nervous system, while Bundtom depicted attention by means of concentric circles.
Geissler signifies the „consciousnessless” grades of concentric perception by the
outermost circles and the clear perception focus by the center (Dobricin, 1971).
Attention takes a central place in the literature, but the research process is
temporally discontinous. The first research was made after the turn of the last
century under the auspecies of atomistic attempts, and there were several authors
examining the efficience or tenacity with the combination of 30-40 methods. Later
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Gestalt psychology synthesised the perception-performance and the moment of
attention in the Gestalt (figure), and then there followed a gap of 30 years
(Nagykáldi & Katona, 1980). The new model of attention began with the
perspective of information theory and cybernetics (Treismann, 1972); since then
the research of attention is having a renaissaince, and the former results have been
complemented by laboratory studies, ergonomics and social psychology
(Nagykáldi & Katona, 1980). This was the time roughly when sports psychology
joined the scene; it launched a performance oriented attention study focussing on
the prerequisites for attention in high profile sports achievements, on studying the
specific processes and developing the methods for improving it.
In a functional perspective mostly three components of attention are distinguished:
1. Selection, during which we focus on the sensory stimuli and motor
responses that are in accord with our intentions.
2. Vigility, which is maintaining the continuous attention on a regulated
conscious level.
3. Direction or control, which makes it possible for us dynamically and
flexibly to focus the resources needed for an attentional response by means
of the sensory-motor functions required by the given task (Parasuraman,
1998 & Vidnyánszky, 2003).
Various manifestations of attention have been distinguished and
categorised by several researchers (Mierke, 1957). The present study is base on the
logical categorisation, according to which the maintenance of attention depends on
time. So maintained performance is manifested in the fact that the subjects do
certain task series for a certain amount of time, which makes it possible to gather
information about the intensity and precision of “work”. Researchers also use the
term effeciency of attention, besides the stamina and fatigueability of attention,
which seems to convey more clearly that is an outcome of attention maintaining
speed and precision for a certain time period (Freitag, 1990, Nagykáldi & Katona,
1980 & Taylor, 1989). According to Toulouse and Pieron efficiency is where
perceptive responses have to be given to stimuli provided at a fast pace (Pieron,
1931 & Pieron et al., 1952).
Harasztiné (2003) conducted an attention research project on first class
athletes in Hungary, based on the Toulouse-Pieron test, but in the international
literature there are no psychological studies measuring the capacity for
concentration in this population. This cognitive capacity has been measured
primarily on a sample of players. Cauas Esturillo (2002) conducted research based
on the Toulouse-Pieron test on a sample of Spanish football players. Moran (2003)
described exercises for improving the skill of concentration that can be practiced
by players other than football players. Lange (1992) demonstrated a training
program termed ‘Bochumer model’, which is designed for improving the efficiency
4
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of concentration. Montero (1998) examined junior football players. Aguglia et al.
(1986) examined the connection between aggression and attention on the sample of
football and handball players.
Objectives
It is especially important in football, as well as in other games and sports, to
differentiate the various attention deficits of referees, and to explore the reasons behind
them. The aim of the present study was to measure one of the most important cognitive
skills, i.e. attention, in European FIFA-qualified referees belonging to Hungarian
national or regional levels. This study is interesting also from the point of view that
todate there has been no such survey in this population. We found it important to make
this survey and shed light on the possible problems or deficiencies. The reason behind
it was also that attention is important not only theoretically, but also practically, as it is
always directed at something concrete, so it is a ‘compass’ for human actions, realized
in the practice of sports (Nagykáldi & Katona, 1980).
It was hypothesised that referees and assistants belonging to the national
level have higher cognitive skills than those belonging to the regional level.
Subjects
European Football Leagues – including the Hungarian Football League –
differentiate between various levels of referees. The top level is FIFA-approved,
while the bottom level is Regional Group III qualification. Referees and assistants
are categorized separately, but in certain cases the two systems are transferrable.
The present European referee and assistant categories will be listed below,
including the qualification categories for female referees.
Male referees
- FIFA: members of this category are allowed to referee international
matches;
- National: may referee National Championship I and NC II matches;
- Reserves: 3rd Division category referees belonging to the Regional
Associations, who are to prove their professional skills at the level of their
qualifications within a year or a year and a half to be promoted to the
national category;
- 3rd Division: referees belonging to the County Associations, they are
allowed to referee 3rd Division matches;
- Regional Group I, Regional Group II and Regional Group III: they are
allowed to referee matches at the level of their qualification.
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Female referees
- FIFA: members of this category are allowed to referee international
matches;
- National: members of this category may referee NC I and NC II, as well as
male 3rd Division matches;
- Reserves: female referees belonging to the County Associations, who are
to prove their professional skills by refereeing matches at the level of their
qualifications in order to be allowed into the national category;
- Regional: they are allowed to referee matches played by male players
according to their qualification category.
Male referee assistants
- FIFA: members of this category may work in international matches;
- National: may referee National Championship I and NC II matches;
- Reserves: referee assistants belonging to the County Associations, who are
to prove their professional skills at 3rd Division matches within a period of
one or one and a half years, in order to qualify for the national category;
- Regional Group: may work in 3rd Division and Regional level matches.
The grouping of the subjects of the study followed this categorization with the
exception that female juniors were left out, primarily for professional reasons. Due to
the low number of female referees in the County Football Associations there is no real
competition, and mostly those are highlighted who are ready to meet the higher
requirements. There is therefore no professional selection. The second reason for
leaving out the separate group of juniors was the rather low number of referees, which
would have made it impossible to perform correct statistical analysis.
This study examines FIFA referees from seven European countries, as well
as 37 percent of the whole referee population working in Hungary. The basic data
of the subjects are shown in Tables 1, 2 and 3. The number of subjects was
determined by probability sampling (proportionate to the number of elements).

6

THE ATTENTION CAPABILITIES OF FOOTBALL REFEREES AS DETERMINED BY PIERON’S TEST

Table 1.
Basic data of male referees

Case number
Age in years
(M)
Years spent in
refereeing (M)

MALE REFEREES
FIFA National Reserves 3rd Division Regional
Group I.
55
60
20
70
175
33.7
32.1
27.8
31.9
32.7

Regional
Regional
Group II. Group III.
140
205
33.4
34.1

14.5

10.7

7.6

8.8

8.2

7.8

7.3

Occupation
(%)

D: 31
P: 41
R: 18
T: 10

D: 7
P: 19
C: 31
R: 18
T: 23
L: 2

P: 15
C: 20
R: 45
T: 20

D: 2
P: 11
C: 39
R: 16
T: 24
L: 8

P: 6
C: 31
R: 11
T: 44
L: 8

P: 5
C: 30
R: 11
T: 42
L: 12

P: 4
C: 29
R: 13
T: 39
L: 15

Education (%)

H: 42
C: 58

H: 68
C: 32

H: 80
C: 20

H: 77
C: 23

P: 2
H: 86
C: 12

P: 5
H: 89
C: 6

U: 3
P: 10
H: 80
C: 7

Key:
Occupation: D=director, manager; P=professional; C=clerical, administrative; R= retail;
T=tradesman, craftsman; L=laborer
Education: U =unfinished primary school; P=primary school; H=high school; C=college,
university
Table 2.
Basic data of female referees

Case number
Age in years (M)
Years spent in
refereeing (M)
Occupation (%)

Education (%)

FIFA
15
34.1
6.3
D: 11
P: 34
C: 50
R: 5
H: 60
C: 40

FEMALE REFEREES
National
20
25.1
5.3
D: 7
P: 21
C: 51
R: 7
T: 14
H: 57
C: 43

Regional
50
22.1
2.3
P: 9
C: 67
R: 9
T: 13
L: 2
P: 29
H: 56
C: 15

Key:
Occupation: D=director, manager; P=professional; C=clerical, administrative; R= retail;
T=tradesman, craftsman; L=laborer
Education: U =unfinished primary school; P=primary school; H=high school; C=college,
university
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Table 3.
Basic data of male assistant referees

Case number
Age in years (M)
Years spent in
refereeing (M)
Occupation (%)

Education (%)

FIFA
65
35.1
12.6
D: 27
C: 32
T: 41

H: 84
C: 16

MALE ASSISTANT REFEREES
National
Reserves
50
18
32.8
27.8
11.1
7.1
D: 5
P: 20
C: 25
R: 20
T: 20
L: 10
H: 58
C: 42

Regional
70
32.1
7.2

P: 15
C: 25
R: 40
T: 20

P: 7
C: 33
R: 7
T: 41
L: 12

H: 80
C: 20

U: 1
P: 7
H: 80
C: 12

Key:
Occupation: D=director, manager; P=professional; C=clerical, administrative; R= retail;
T=tradesman, craftsman; L=laborer
Education: U =unfinished primary school; P=primary school; H=high school;
C=college, university
Method of examination
The most general barrier test of methods examining attention and
concentration is that of Toulouse & Pieron (Pieron et al., 1952), see Fig. 1, and this
is also the most widely used method. Little lines start the corners or sides of the
squares, which makes altogether eight variations. Four variations of signs have to
be taken in consideration during the task, and these have to be crossed out, which
means four out of eight variations. We made the task more difficult this way
because it almost never happens in sports that there are less alternatives (sometimes
there are even more decision alternatives) before quick actions (Nagykáldi &
Katona, 1980). Two kinds of mistakes are to be distinguished: if the subject does
not recognize the square to be identified, so he/she leaves it out, or misses it, i. e.
the referee marks the wrong equivalents for the given square. All subjects did the
test for 4 minutes in a quiet environment, during the training camps for referees in
2004 and 2005. Swiftness and precision were equally highlighted in the instruction.
The tests were evaluated using the formula developed by János Cser (Fig. 2); we
think it unifies qualitative and quantitative data and provides values that are easily
processed statistically (Nagykáldi & Katona, 1980). The maximal score attainable
in the test is 400 points according to the formula, which means having scanned all
the signs and making no mistakes within the four-minute period.
8
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Statistical analysis
The results of the attention test are represented according to mean and standard
deviation. The mean scores of referee groups were compared by one-way ANOVA.
When result of the F-test were significant a post hoc test (Tukey HSD) was used to
calculate the difference between the groups. The level of significance was p0.05. Data
were processed with the Statistica for Windows 6.0 (Stat-Soft Inc., 2001).

2
A= (N-E)

A= attention effectiveness

N
N= total number of signals
(icons) completed
E= number of errors
Figure 2
Calculations of score based on formula of
János Cser

Figure 1.
Toulouse and Pieron Tests

Results
The FIFA-qualified male referees had the best scores (302.1±3.32), reflecting
their superiority in attention and concentration skills (Frankowszki, 1975). They are
followed by the members at the national level (280.8±3.52). While reserve referees
scored higher (264.9±3.80) than their counterparts in the 3rd division (239.7±4.37),
they lagged behind their colleagues with higher qualities. Referee groups at the
regional level (219.8±3.35), (199.0±9.87) and (187.8±10.14) were far behind the
colleagues at higher levels and behind the results reported in the literature (Harasztiné,
2003 & Nagykáldi & Katona, 1980). There were significant differences between the
groups, the higher level groups being the better (p<0.001) (Fig. 3).
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Results o f atten tio n tests for male referees (n =720)
320
300

Results

280
260
240
220
200
180
160
1

2

3

4

5

6

7

Groups

Figure 3.
Results of attention tests for male referees
1=FIFA; 2=National; 3=Reserves; 4=3rd Division; 5=Regional Group I; 6=Regional Group II;
7=Regional Group III
*= the results showed a statistically significant difference between all groups (p<0.001)

The best results for female referees were achieved also by the group
qualified to conduct international (FIFA) matches (259.8±5.82). The referee group
belonging to the national category were performed worse than this (229.8±4.98),
while women referees qualified at the regional level were far behind these
(198.0±7.32). There were significant differences between all the groups, the higher
level groups being the better (p<0.001) (Fig. 4).
Results of attention tests for female referees (n=85)
270
260

Results

250
240
230
220
210
200
190

8

9

10

Groups

Figure 4.
Results of attention tests for female referees
8=FIFA; 9=National; 10=Regional
*= the results showed a statistically significant difference between all groups (p<0.001)
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The FIFA group of referee assistants scored the highest (308.2±3.00),
performing better than even the referees with the highest qualities. The group
qualified for the national level (294.9±6.11) were worse than those of the
international forefront, but their attention skills were better than those of their
referee colleagues at the same level. The results of reserve assistants (266.2±6.68)
were below those in higher groups and showed similar results to reserve referees.
The regional group category, similarly to referees (209.3±5.63) performed below
the other groups. There were significant differences between all the groups, the
higher level groups being better (p<0.001) (Fig. 5).
Results of attention tests for male assistant referees (n=200)
320

300

Results

280

260

240

220

200
11

12

13

14

Groups

Figure 5.
Results of attention tests for male assistant referees
11=FIFA; 12=National; 13=Reserves; 14= Regional
*= the results showed a statistically significant difference between all groups (p<0.001)

Discussion
The results of the present study showed that as far as attention and
concentration skills are concerned, qualified FIFA and national level referees and
referee assistants scored significantly higher values than their counterparts at the
regional level. The main hypothesis tested was therefore confirmed.
There are few data about attention tests in referees, which was partly the
reason why it was considered important to conduct this study. Referees in the present
study achieved better results in their categories than previously reported in the literature
(Harasztiné, 2003 & Nagykáldi & Katona, 1980). It is likely that higher requirements
may have contributed to the fact that people with higher skills work within the national
and international categories. A high capacity for concentration is important for well
trained football referees, as they must make good judgments during the whole period of
the match, mainly while moving, and this is no easy task even if they are well-trained
people who are good at concentration.
11
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National category and FIFA members scored the highest attention points in
case of male referees and assistants, which indicate very high attention skills
(Frankowszki, 1975). The reserve category, whose members are ‘competing’ to get
into the national category, had good attention skills, but their performance was
significantly lower than those working in the higher category. The attention skills
of regional group categories were low, which is important because imprecise and
mistaken decisions are intolerable in this ‘job.’ Referee assistants showed better
performance in attention than referees working at an equivalent level. After the
statistical comparison of the data there was a significant difference between FIFA,
national and regional categories. There was no significant difference between the
performance of referees and assistants at the reserve level.
It turns out from the results of female groups that FIFA qualified persons
had the best attention qualities, and they were followed by the national and regional
categories. Nideffer & Bond (1997) showed a significant difference between
sportswomen and sportsmen, the latter being the better. The concentration deficit
of the women was attributed to menstrual cycle phase. However, Konter et al.
(2002) found no significant gender difference in this cognitive skill for Turkish
football players. The present study revealed a significant difference, also favoring
men, between men and women referees working in the same category. There was
no statistical difference between regional groups.

•
•
•
•

Conclusions
Attention and concentration are basic in refereeing any game.
The attention test of both men and women revealed a significant difference
favoring higher category referees.
Referee assistants working in the same category had significantly higher
attention skills (except for reserve groups) than referees.
In this respect there was a significant difference between the scores of men
and women (except for the regional level), which favored men.
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INFLUENğA HIDROKINETOTERAPIEI ASUPRA
ORGANISMULUI
BULDUù CODRUğA, SIMONA TACHE1, TRAIAN BOCU1
ABSTRACT. The Influence of Hidrojinetotherapy. In the situation of development of
kinetotherapy as a scientific field with roots in medical science and based on the principles and
means of physical education,hidrokinetotherapy receives new roles in the treatment of several
disease and it is used succesfuly both in therapy and prophilaxy,the purpose of this study being to
prezent it in the complexity of its aspects prophilactic and therapeutic. In this study there are
presented some aspects of hidrokinetotherapy and the principal aspects af the aquatic
environment,the influences of this environment, using as an experimental model the Wistar rats.
The study was developed on two groups each one consisting of five rats.
Group I – rats have been exposed to continuous dark 24h/24h during 14 days and
then they were kept in the previous conditions.
Group II - rats have been exposed to continuous dark 24h/24h during 14 days and
then they were kept in the previous conditions and they benefit from two sessions of
hidrokinetotherapy in two consecutive days.
Before and after the exposure to continuous dark and also before and after the
sessions of hidrokinetoterapy it has been determined the score of the spotaneous motility
and emotivity for both groups.
The exposure to continuous dark determined the decrease of the score for
spontaneous motility and emotivity.
After the exposure the score for spontaneous motility and emotivity increased for group I.
Hidrokinetotherapy determined the decrease of the score for spontaneous motility
and emotivity.
In conclusion hidrokinetotheray has had favorable influence and determined the
reduction of anxiety.

1. Premize teoretice
Hidrokinetoterapia are influenĠă asupra organismului in totalitate, atât sub
aspect fizic cât si sub aspect psihic. Asupra sistemului nervos are un rol deosebit în
restabilirea echilibrului simpatico – parasimpatic, având o acĠiune tonifiantă, de
restabilire a echilibrului între excitaĠie si inhibiĠie, de dezinhibare a scoarĠei cerebrale.
Hidrokinetoterapia poate realiza o “odihna activă” care redresează întreg
aparatul locomotor si totodată duce la activarea respiraĠiei si circulaĠiei.
Modificările fiziologice care survin se datorează atât acĠiunii apei calde cât úi
miúcărilor efectuate sub acĠiunea favorizantă a apei úi sub incidenĠa scăzută a gravitaĠiei.
Printre aceste efecte se numără :
- reducerea frecvenĠei cardiace
- scăderea frecvenĠei respiratorii
1
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- creúterea amplitudinii respiratorii
- stimularea vasodilataĠiei periferice
- stimularea activităĠii musculaturii netede
- inhibiĠia activităĠii musculaturii striate
- scăderea spasticităĠii
- inhibiĠia sistemului reticular activator
- stimularea răspunsului sistemului imunitar
Hidrokinetoterapia are efecte favorabile asupra psihicului contribuind la
scăderea anxietăĠii úi reducerea durerii.
2. Ipoteza lucrării
Efectele favorabile combinate ale exerciĠiului fizic úi ale apei calde asupra
organismului,în special asupra psihicului constituie obiectivul studiului de faĠă. În cadrul
acestui studiu am presupus că o serie de úedinĠe de hidrokinetoterapie vor influenĠa
pozitiv recuperarea după expunere la întuneric a unui lot de úobolani. Pentru a demonstra
acest lucru am urmărit evoluĠia comparativă a două loturi de úobolani expuúi la întuneric
dintre care un lot a beneficiat ulterior de o serie de úedinĠe de hidrokinetoterapie.
Cunoscând faptul că expunerea la întuneric 24h/24h are efecte nefavorabile
asupra organismului si în special asupra psihicului, iar hidrokinetoterapia are efecte
favorabile în acest sens,am formulat ipoteza că lotul de úobolani care a beneficiat
de hidrokinetoterapie se va recupera mai bine după expunerea la întuneric.
3. Material úi metode
3.1. CondiĠii
Cercetӽrile au fost efectuate pe úobolani rasa Wistar, de sex masculin, cu
greutatea de 160-180 g, proveniĠi din biobaza UniversitӽĠii de Medicinӽ „Iuliu
HaĠieganu” Cluj-Napoca.
Animalele au fost menĠinute în condiĠii zooigienice corespunzătoare,
standardizate,în biobaza Catedrei de Fiziologie a UMF „Iuliu HaĠieganu” la
temperatura ambientalӽ de 22±1°C, hrană standardizatӽ úi apӽ „ad libitum”, cu un
ciclu luminӽ/întuneric de 12h/12h úi ventilaĠie naturală úi artificială de 8m3/min.
Perioada de aclimatizare înaintea începerii studiului a fost de o sӽptӽmânӽ.
Expunerea la întuneric s-a realizat prin menĠinerea cuútilor cu úobolani în
camera obscură timp de 14 zile consecutiv.
ùedinĠele de hidrokinetoterapie s-au desfăúurat în bazinul de formă
semicilindrică din dotarea biobazei úi au avut loc în două zile consecutiv, la aceeaúi oră.

•

16

3.2 Loturi
Cercetӽrile au fost efectuate pe 2 loturi a câte 5 úobolani/lot.
lotul I ņ martor – úobolani care au fost expuúi la întuneric 24h/24h timp de
14 zile după care au fost menĠinuĠi in condiĠiile anterioare expunerii la
întuneric(cele descrise la capitolul 3.1)
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•

lotul II – úobolani care au fost expuúi la întuneric 24h/24h timp de 14 zile
după care au beneficiat de două úedinĠe de hidrokinetoterapie,două zile
consecutiv.

3.3 Metode
Testul motilităĠii spontane : se determină numărul trecerilor animalului
dintr-un sector în altul în interiorul cilindrului (open- field),numărul cabrărilor úi al
ridicărilor în două labe pe parcursul celor 3 minute de testare.
Testul emotivităĠii : se determină numărul bolurilor fecale úi al micĠiunilor
în decursul celor 3 minute.
Expunerea la întuneric s-a realizat prin menĠinerea úobolanilor într-o
cameră cu ferestrele acoperite cu un material negru, opac astfel încât s-a obĠinut
întuneric continuu timp de 14 zile. CondiĠiile de administrare a hranei úi apei au
rămas cu acelaúi orar, constante.
Înainte úi după expunerea la întuneric, respectiv înainte úi după
hidrokinetoterapie s-au determinat: motilitatea spontană úi emotivitatea în open-field.
Open-field este reprezentat de un cilindru metalic, cu diametrul de 62 cm úi
înălĠimea de 50 cm având baza divizată în interior în mai multe sectoare prin
marcare cu vopsea albă. În partea superioară a cilindrului este fixat un bec de 300
W, care iluminează interiorul. Fiecare animal de experienĠă este introdus pentru 3
minute în open-field úi lăsat liber pe fundul cilindrului, în spaĠiul marcat.
Pentru fiecare úobolan se determină numărul trecerilor dintr-un sector în altul,
numărul ridicărilor în două labe, al cabrărilor, numărul bolurilor fecale si al micĠiunilor.
Hidrokinetoterapia s-a realizat în două úedinĠe cadrul cărora úobolanii au
fost introduúi în bazinul cu apӽ caldӽ (38°C) si lăsaĠi sӽ înoate liber timp de 15
minute, existând posibilitatea de a se sprijini pe marginea bazinului .CondiĠiile în
care au fost menĠinuĠi úobolanii înafara úedinĠelor de hidrokinetoterapie au fost cele
anterioare expunerii la întuneric.
Prelucrarea statistică : pentru fiecare lot, pornind de la scorurile individuale
ale animalelor de experienĠă, se calculează mediile aritmetice, deviaĠiile standard úi
semnificaĠiile statistice conform testului Student.
3.4. Programul experimentului
Ziua 1
• Determinarea scorului motilităĠii spontane úi emotivităĠii pentru úobolanii
din lotul I(tabel 1) úi II(tabel 3),
• Amplasarea úobolanilor din lotul I úi II în camera obscură.
Ziua 2-14
• MenĠinerea úobolanilor din lotul I úi II în camera obscură.
Ziua 15
• Determinarea scorului motilităĠii spontane úi emotivităĠii pentru toĠi
úobolanii din lotul I(tabel 2) si lotul II(tabel 4).
17
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Ziua 16
• Determinarea scorului motilităĠii spontane úi emotivităĠii pentru toĠi
úobolanii de experiment lot I(tabel 5) si lot II(tabel 7).
• Introducerea úobolanilor din lotul II în bazinul cu apă încălzită úi termostatată
la 38°C úi observarea comportamentului lor timp de 15 minute.
• Determinarea scorului motilităĠii spontane úi emotivităĠii pentru úobolanii
din lotul II( tabel 8).
Ziua 17
• Determinarea scorului motilităĠii spontane úi emotivităĠii pentru úobolanii
din lotul I(tabel 6) si II(tabel 9).
• Introducerea úobolanilor din lotul II în bazinul cu apă termostatată la
temperatura de 38°C úi observarea comportamentului lor timp de 15 minute.
• Determinarea scorului motilităĠii spontane úi emotivităĠii pentru úobolanii
din lotul II (tabel 10)
4. Rezultate
Expunerea la întuneric a determinat scăderea scorului motilităĠii spontane
úi emotivităĠii la ambele loturi. Valori semnificative s-au înregistrat la numărul de
treceri dintr-un sector în altul úi la numărul de micĠiuni.
La lotul I se constată creúterea scorului motilităĠii spontane úi emotivităĠii
în ziua 17 comparativ cu ziua 16.Creúteri semnificative s-au înregistrat la numărul
de treceri dintr-un sector în altul úi la numărul de ridicări în două labe precum úi la
numărul defecaĠiilor.
Hidrokinetoterapia a determinat scăderea scorului motilităĠii spontane la
lotul II. Valori semnificative s-au înregistrat la numărul de treceri dintr-un sector în
altul úi la numărul de ridicări în două labe.
Rezultatele cercetării sunt redate în tabelele 1-10 úi figurile 1-5.
Tabelul nr.1.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii înainte de expunerea la întuneric pentru lotul I
Numărul Treceri dintr-un sector
úobolanului
în altul
1
14
2
19
8
6
9
20
10
18
media
17.4

18

Ridicări în
două labe
7
7
4
12
19
9.8

Calibrări

DefecaĠii

MicĠiuni

2
4
0
0
1
1.4

3
0
3
1
0
1.4

6
3
2
2
3
3.2
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Tabelul nr.2.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii după expunerea la întuneric pentru lotul I
Numărul
úobolanului
1
2
8
9
10
media

20
18
16
14
12
10
8
6

Treceri dintr-un sector
în altul
8
3
1
15
8
8.2

Ridicări în
două labe
11
2
1
10
11
7

Calibrări

DefecaĠii

MicĠiuni

3
3
0
3
1
2

1
0
0
1
1
0.6

2
1
2
1
2
1.6

17,4

9,8

lot 1 inainte

8,2

lot 1 dupa

7
3,2

4
2
0

1,4

Treceri dintr-un Ridicӽri în douӽ
sector în altul labe (p<=0.231)
(p<=0.008)

2

Cabrӽri
(p<=0.426)

1,4

0,6

DefecaĠii
(p<=0.337)

1,6

MicĠiuni
(p<=0.077)

Fig. nr.1.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii înainte úi după expunerea la
întuneric pentru lotul I
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Tabelul nr.3.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii înainte de expunerea la întuneric pentru lotul II
Numărul
úobolanului
3
4
5
6
7
media

Treceri dintr-un sector
în altul
19
44
12
10
28
18.6

Ridicări în
două labe
12
11
6
5
12
9.2

Cabrări

DefecaĠii

MicĠiuni

5
4
1
4
5
3.8

5
2
5
2
0
2.8

0
3
6
5
3
3.4

Tabelul nr.4.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii după expunerea la întuneric pentru lotul II
Numărul
úobolanului
3
4
5
6
7
media

20

Treceri dintr-un sector
în altul
19
44
12
10
28
12.6

Ridicări în
două labe
12
11
6
5
12
7.6

Cabrări

DefecaĠii

MicĠiuni

5
4
1
4
5
2

5
2
5
2
0
1.4

0
3
6
5
3
1.4

18,6

18
16
14

12,6

12
10
8

lot 2 inainte

9,2

lot 2 dupa

7,6

6

3,8

4

3,4
2

2

2,8

1,4

1,4

0
Treceri dintr-un Ridicӽri în douӽ
sector în altul labe (p<=0.195)
(p<=0.127)

Cabrӽri
(p<=0.152)

DefecaĠii
(p<=0.338)

MicĠiuni
(p<=0.102)

Fig.nr.2.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii înainte úi după expunerea la
întuneric pentru lotul II
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Tabelul nr.5.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii pentru lotul I în ziua a 16-a
Numărul
úobolanului
1
2
8
9
10
Media

Treceri dintr-un sector
în altul
2
2
1
7
2
2.8

Ridicări în
două labe
4
2
0
7
2
3

Cabrări

DefecaĠii

MicĠiuni

0
5
0
3
1
1.8

0
1
0
3
1
1

2
0
1
1
2
1.2

Tabelul nr.6.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii pentru lotul I în ziua a 17-a
Numărul
úobolanului
1
2
8
9
10
media

Treceri dintr-un sector
în altul
2
5
11
29
6
6.6

Ridicări în
două labe
0
3
7
11
6
5.4

Cabrări

DefecaĠii

MicĠiuni

1
1
3
3
1
1.8

1
1
4
3
1
2

1
4
0
0
1
1.2

8

6,6
6

5,4
lot 1 ziua 16

4

lot 1 ziua 17
2,8

3
2

1,8 1,8

2

1

1,2 1,2

0

Treceri dintr-un Ridicӽri în douӽ
sector în altul labe (p<=0.266)
(p<=0.087)

Cabrӽri
(p<=1.000)

DefecaĠii
(p<=0.266)

MicĠiuni
(p<=1.000)

Fig.nr.3.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii în zilele a 16-a úi a 17-a pentru lotul I

21

BULDUù CODRUğA, SIMONA TACHE, TRAIAN BOCU

Tabelul nr.7.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii înainte de prima úedinĠă de înot pentru lotul II
Numărul Treceri dintr-un sector
úobolanului
în altul
3
9
4
24
5
13
6
9
7
6
media
10.2

Ridicări în
două labe
9
6
1
2
2
4.4

Cabrări

DefecaĠii

MicĠiuni

4
3
3
1
1
2.4

2
1
0
5
3
2.2

1
1
2
1
2
1.4

Tabelul nr.8.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii după prima úedinĠă de înot pentru lotul II
Numărul
úobolanului
3
4
5
6
7
media

Treceri dintr-un sector
în altul
4
9
9
6
5
6.6

Ridicări în
două labe
0
2
4
0
0
1.2

Cabrări

DefecaĠii

MicĠiuni

4
1
1
0
0
1.2

0
0
0
2
1
0.6

3
4
3
1
4
3

12
10,2
10
8
6,6
lot 2 inainte

6

lot 2 dupa

4,4
4

3

2,4
2

1,2

2,2
1,2

1,4
0,6

0
Treceri dintr-un Ridicӽri în douӽ
sector în altul labe (p<=0.125)
(p<=0.008)

Cabrӽri
(p<=0.032)

DefecaĠii
(p<=0.034)

MicĠiuni
(p<=0.034)

Fig.nr.4.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii înainte úi după prima
úedinĠă de înot pentru lotul II
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Tabelul nr. 9.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii înainte de a doua úedinĠă de înot pentru lotul II
Numărul
úobolanului
3
4
5
6
7
media

Treceri dintr-un sector
în altul
9
21
6
11
9
9.4

Ridicări în
două labe
4
2
2
2
8
3.6

Cabrări

DefecaĠii

MicĠiuni

3
2
0
3
5
2.6

4
0
0
3
1
1.6

2
3
2
0
2
1.8

Tabelul nr. 10.
Scorul motilităĠii involuntare úi al emotivităĠii după a doua úedinĠă de înot pentru lotul II
Numărul
úobolanului
3
4
5
6
7
media

10

Treceri dintr-un sector
în altul
7
38
2
2
5
4.4

Ridicări în
două labe
1
4
0
0
3
1.4

Cabrări

DefecaĠii

MicĠiuni

2
4
0
0
0
0.8

2
0
0
2
0
0.8

2
5
2
1
1
1.8

9,4

8

6
lot 2 inainte

4,4
4

lot 2 dupa

3,6
2,6

2

1,4

1,8 1,8

1,6
0,8

0,8

0
Treceri dintr-un Ridicӽri în douӽ
sector în altul labe (p<=0.085)
(p<=0.008)

Cabrӽri
(p<=0.136)

DefecaĠii
(p<=0.099)

MicĠiuni
(p<=1.000)

Fig.nr.5.
Scorul motilităĠii voluntare úi al emotivităĠii înainte úi după a doua
úedinĠă de înot pentru lotul II
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13. DiscuĠii
InfluenĠa expunerii la întuneric continuu asupra bioritmului, cu repercursiuni
asupra motilităĠii spontane úi emotivităĠii reiese destul de clar din datele obĠinute în
cursul experimentului efectuat pe úobolani. Modificările apărute în urma expunerii la
întuneric sunt în sensul scăderii scorului motilităĠii spontane úi al
emotivităĠii.Modificări asemănătoare s-au obĠinut úi prin hidrokinetoterapie asupra
lotului II în continuare,în schimb la lotul I au început să apară modificări în sens opus.
InfluenĠa
hidrokinetoterapiei
asupra
motilităĠii
spontane
úi
emotivităĠii,după cum reiese din experimentul efectuat, este semnificativă. Efectele
apei calde úi ale miúcării în apă sunt decelabile chiar după prima úedinĠă de
hidrokinetoterapie úi sunt confirmate úi după cea de a doua úedinĠă.
Scorul emotivităĠii a înregistrat o scădere a numărului de boluri fecale, în
schimb numărul de micĠiuni a înregistrat o creútere semnificativă după prima
úedinĠă de hidrokinetoterapie. Acest lucru poate fi explicat prin influenĠa imersiei
în apă asupra funcĠiei renale(cap.3.2.3).
Hidrokinetoterapia are o serie de efecte favorabile asupra organismului.
Asupra sistemului nervos vegetativ are un rol deosebit în restabilirea echilibrului
simpatico – parasimpatic cu diminuarea activării simpatoadrenale, având o acĠiune
tonifiantă, de restabilire a echilibrului între excitaĠie si inhibiĠie, de dezinhibare a
scoarĠei cerebrale.
Prin expunerea cronică la întuneric, modificările bioritmului au fost în acelaúi
sens cu cele apărute după úedinĠele de hidrokinetoterapie.Această modificare poate
avea ca explicaĠie apropierea de condiĠiile din mediului natural al úobolanilor.
Modificările survenite în urma hidrokinetoterapiei sunt remarcabile prin
faptul ca apar evident încă de la prima úedinĠă, iar efecte asemănătoare se constată
úi după cea de a doua úedinĠă.
14. Concluzii
1. Expunerea cronică la întuneric determină modificarea bioritmului animalelor
de 12/12 ore lumină- întuneric, cu efecte asupra motilităĠii spontane úi emotivităĠii.
2. Expunerea cronică la întuneric urmată de hidrokinetoterapie determină
diminuarea motilităĠii involuntare úi a emotivităĠii. Hidrokinetoterapia are efecte
favorabile contribuind la scăderea anxietăĠii.
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PROIECT SPORTIV
HANDBAL TRANSILVANIA JUNIOR
GOMBOù LEON1, ZAMFIR GHEORGHE1
ABSTRACT. A Sports Project Handball Transilvania Junior. This work is a far-reaching
project which intends to reinforce. juvenile handball in Transylvania, by creating ten centers for
training of the young handball players by qualified trainers who use modern technologies of
training techniques.
The project involves information about subjects, aims and objectives, the structure of the
project and the planned activities, the evaluation of it, the supervising and the possible solutions for
incidents, the expectations, and many attachments which help the teachers implied in the project.
A very important chapter of the project is that of the continuous improvement of the trainers,
keeping them permanently preoccupied with getting informed in the handball domain for children and
juniors, through training courses, cassettes and DVD s containing teaching lessons, commutationtickets for foreign specialized magazines and creating personal accounts on professional sites or elearning platforms. The attachments include the individual profile of the sportsmen, the trainer’s
workbook, tests and trying-on sessions, and a unique syllabus specific to this category of age.

Rezumat
Această lucrare este un proiect de anvergură ce îúi propune să revitalizeze
handbalul juvenil în zona Transilvaniei prin crearea a zece centre de instruire a tinerilor
handbaliúti de către antrenori calificaĠi , folosind metodologii moderne de pregătire.
Proiectul cuprinde date referitoare la subiecĠi, scop úi obiective, modalitatea de
desfăúurare a proiectului, evaluarea acestuia, monitorizarea úi rezolvarea riscurilor,
rezultatele aúteptate, precum úi o serie de anexe care vin în ajutorul profesorilor antrenori
implicaĠi în acest proiect.
Un capitol important din proiect este acela al perfecĠionării continue al
antrenorilor, al preocupării acestora pentru noutăĠile din domeniul handbalului pentru copii
úi juniori prin cursuri de perfecĠionare, casete úi DVD-uri cu lecĠii metodice, abonamente la
reviste de specialitate străine úi crearea de conturi personale pe site-uri de specialitate.
Anexele cuprind fiúa individuală a sportivilor, caietul antrenorului, teste úi probe
de control, precum úi o programă unică de instruire specifică acestei categorii de vârstă.
The attachments include the individual profile of the sportsmen, the trainer’s
workbook, tests and trying-on sessions, and a unique syllabus specific to this category of age.
1. Grupul Ġintă
Grupul Ġintă al acestui proiect este constituit din orice copil susceptibil
pentru handbalul de performanĠă.
În acest sens, procesul de selecĠie trebuie să fie realizat pe baze útiinĠifice,
continuu úi dinamic, în aúa fel ca un număr cât mai mare de elemente valoroase să
ia parte la acest proiect.
1
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Profesorii (antrenori) care coordonează úi instruiesc grupele formate
trebuie să găsească mijloace úi căi de a atrage subiecĠii în acest proiect úi de a nu
pierde elementele valoroase.
Metodologia de lucru va fi una modernă, în concordanĠă cu metodele
folosite de către Ġările cu un handbal mai dezvoltat.
Procesul de instruire trebuie să Ġină cont pe lângă factorii sportivi (fizic,
tehnico-tactic, psihic, teoretic) úi de latura educaĠională, socială úi culturală.
2. Scop
Handbalul de performanĠă úi de înaltă performanĠă masculin are nevoie
vitală de o bază de masă care să „alimenteze” sistemul performanĠial cu cei mai
talentaĠi tineri, capabili să facă faĠă înaltei performanĠe.
Scopul principal al proiectului este descoperirea, instruirea úi transferul
spre marea performanĠă a tinerilor handbaliúti capabili să facă faĠă acestui domeniu.
Scopuri adiacente:
• Promovarea handbalului ca sport „etalon” în zona Transilvaniei.
• Crearea unui sistem organizat de practicare a handbalului juvenil în această zonă.
• Motivarea tinerilor să se implice activ în activităĠile handbalistice organizate úi
stimularea lor pentru o pregătire continuă.
• Alcătuirea úi instruirea unei echipe „reprezentative” formată din membrii exponenĠiali
care să participe cu succes la turneele finale ale Campionatului NaĠional.
• Educarea tuturor sportivilor în spiritul valorilor culturale úi morale care să-i
ajute în integrarea socială, atât în grupul sportiv, cât úi în societate.
(prietenie, fair-play, spirit de echipă, combativitate, responsabilitate pentru
activitatea individuală, subordonată celei de echipă etc).
• Dezvoltarea principalelor calităĠi motrice în vederea practicării handbalului
de performanĠă.
3. Obiective
1. ÎnfiinĠarea a 10 centre handbalistice pentru copii úi juniori în oraúele din
zona Transilvaniei.
2. Angajarea de profesori-antrenori valoroúi care să se ocupe de instruirea
echipelor formate.
3. Organizarea unui sistem competiĠional propriu sau sub egida FRH în care
să fie angrenate echipele de juniori.
4. Participarea echipelor de juniori la una sau două tabere centralizate de
pregătire în fiecare an.
5. PerfecĠionarea continuă a profesorilor-antrenori in scopul însuúirii úi
aplicării celor mai adecvate metode de instruire în handbal.
6. Cucerirea de medalii la turneele finale ale Campionatului NaĠional.
4. Desfăúurare
Proiectul se va desfăúura pe un termen nelimitat pe cicluri de instruire,
demarând cu faza de copii începători, Juniori III, Juniori II úi Juniori I.
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Pentru buna desfăúurare a activităĠii de instruire sunt necesare următoarele:
Alcătuirea, úi punerea în aplicare a unor programe unice de instruire care
să cuprindă normele metodologice de lucru precum úi conĠinutul specific
acestei categorii de vârstă. (vezi anexa)
Alcătuirea úi punerea în aplicare a unor teste úi probe de control pentru
testarea pe componentele antrenamentului a sportivilor. (vezi anexa)
ExistenĠa unor documente de evidenĠă úi planificare a activităĠii handbalistice:
caietul antrenorului, fiúele individuale ale jucătorilor, planurile de pregătire pe
macro, mezo úi microcicluri. (vezi anexa)
Însuúirea úi punerea în aplicare de către profesorii-antrenori a unor noi
mijloace úi metode de pregătire care să facă lecĠia de antrenament cât mai
atractivă úi plăcută pentru tinerii handbaliúti.
Stimularea continuă a practicanĠilor prin diverse forme de premiere, de
încurajare, evidenĠiere a progreselor făcute, în aúa fel încât tinerii handbaliúti
să simtă preocupările antrenorilor cu privire la evoluĠia lor.

5. Evaluare
Evaluarea proiectului din punct de vedere sportiv va fi făcută de conducerea
FundaĠiei HC Transilvania, împreună cu coordonatorul de program cu ajutorul:
• documente de evidenĠă, planificare úi control
• rezultatele testelor úi probelor de control
• monitorizarea de către coordonatorul de program a progreselor úi evoluĠiei
tinerilor handbaliúti din fiecare centru
• monitorizarea de către coordonatorul de program a desfăúurării procesului
de antrenament, a metodelor de lucru úi a mijloacelor folosite de către
fiecare profesor-antrenor (minimum odată pe lună)
• rezultatele obĠinute în competiĠiile amicale úi oficiale
• numărul úi calitatea jucătorilor promovaĠi la eúaloanele superioare.
6. Monitorizarea úi evaluarea riscurilor
Profesionalismul celor implicaĠi în desfăúurarea proiectului, o bună
programare úi coordonare, duc la diminuarea riscurilor care ar putea apărea în buna
desfăúurare a activităĠii.
Trebuie însă, ca toĠi cei implicaĠi să îúi canalizeze eforturile în a evita:
• Abandonul activităĠii din diverse motive a tinerilor talentaĠi úi diminuarea
în acest fel a potenĠialului echipei. Motive de abandon:
1. relaĠii deficitare cu colegii de echipă
2. relaĠii deficitare cu antrenorul
3. diminuarea randamentului úcolar
4. programul (orarul) de pregătire neadecvat
5. favorizarea de către antrenor a unor jucători în detrimentul altora
6. găsirea altor preocupări sau tentaĠii
7. anturajul nepotrivit pentru un viitor sportiv
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Nerespectarea de către profesorii-antrenori a obiectivelor úi sarcinilor
trasate în scopul îndeplinirii acestora.
Slaba comunicare dintre antrenori úi coordonatorul de proiect sau
conducerea executivă a fundaĠiei.
Lipsa de preocupare a celor implicaĠi în proiect în însuúirea celor mai noi úi
mai eficiente metodologii de lucru.
RenunĠarea din diverse motive a profesorilor-antrenori la activitatea pe
care o desfăúoară în acest proiect.

7. PerfecĠionarea continuă a antrenorilor
Este imperios necesar ca pentru succesul proiectului úi buna desfăúurare a
activităĠii, toate persoanele implicate să aibă preocupări pentru continua
documentare úi perfecĠionare a cunoútinĠelor, pentru punerea în aplicare a celor mai
noi úi adecvate metodologii úi strategii de lucru în scopul creúterii de viitori
handbaliúti úi a obĠinerii performanĠei sportive.
Acest lucru se va realiza prin:
I. Cursuri de perfecĠionare care vor avea loc cel puĠin de două ori pe an
la Cluj-Napoca, precum úi în taberele centralizate de pregătire.
Aceste cursuri vor fi susĠinute de coordonatorul de proiect, precum úi de către alte cadre
didactice úi specialiúti români úi străini din domeniul handbalului de performanĠă juvenil.
II. Casete úi dvd-uri cu lecĠii metodice precum úi alte materiale
informative legate de procesul de antrenament sau metodologii de lucru moderne,
provenite în special din străinătate din Ġări cu tradiĠie în domeniul handbalului ca:
Germania, FranĠa, Spania, Danemarca etc.
III. Reviste de specialitate străine care conĠin informaĠii deosebit de
valoroase din domeniul handbalului úi a teoriei antrenamentului sportiv:
• APPROCHES DU HANDBAL revistă editată de FFH.
• WORLD HANDBALL MAGAZINE revistă scoasă de IHF.
• HandBall-Das Schweizer HANDBALL MAGAZINE revistă germană.
•
•
•
•

IV. Conturi personale pe site-uri de specialitate:
www.coachinghandball.com
http://www.ff-handball.org
http://www.ihf.info/front_content.php?idart=76&idcat=57
http://www.eurohandball.com

8. Rezultate aúteptate
Finalitatea acestui proiect trebuie să se concretizeze în promovarea
juniorilor talentaĠi spre marea performanĠă. Pentru aceasta trebuie ca:
• Fiecare centru să promoveze spre marea performanĠă un număr cât mai
ridicat de tineri jucători. Acest lucru se va realiza prin:
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a. Creúterea capacităĠii de performanĠă a juniorilor.
b. Dezvoltarea principalelor calităĠi motrice úi a calităĠilor motrice
specifice handbalului
c. Însuúirea, consolidarea úi perfecĠionarea elementelor úi procedeelor
tehnice specifice jocului de handbal.
d. Cunoaúterea úi punerea în practică a acĠiunilor tactice de bază,
individuale úi colective.
e. Cunoaúterea sarcinilor de joc úi punerea în practică a acestora în
trei sisteme de apărare úi anume: 6+o; 5+1 úi 3+2+1
Echipele înscrise în campionatele naĠionale să obĠină medalii la turneele
finale la care participă.
Procesul de instruire úi educaĠie handbalistică să fie unul de înaltă calitate.
9. Anexe
FIùĂ INDIVIDUALĂ SPORTIV (A1)
NUMELE .............................................................................

1
2
3
4
5

DATA NAùTERII
ADRESA
TELEFON FIX
TELEFON MOBIL
ùCOALA
DATE SOMATICE

INDICI SOMATICI

INĂLğIME
6

GREUTATE
ANVERGURA
DESCHIDEREA PALMEI
MĂRIMEA PICIORULUI
D. BIACROMIAL
D. BITROHANTERIAN

7
8
9
10

POSTUL ÎN ECHIPĂ
POSIBILE POSTURI
SITUAğIA ùCOLARĂ
SITUAğIA FAMILIALĂ
PROBE DE CONTROL

TESTARE 1

TESTARE 2

TESTARE 3

PF 1
PF 2
PF 3
11

PF 4
PF 5
PF 6
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PF 7
PSp 1
PSp 2
PSp 3
PSp 4
PSp 5
12

OBSERVAğII

TESTĂRI ùI PROBE DE CONTROL (A2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I. Testări (probe) fizice
Alergare de viteză – 30m plat cu start din picioare
Alergare de viteză – 5x30m plat (media)
Săritura în lungime de pe loc (două repetări)
Decasalt (plecare de pe loc, două repetări)
ForĠa muúchilor abdominali (x repetări/30 sec.)
TracĠiuni la bara fixă
Alergare rezistenĠă 800m

II. Testări (probe) specifice
1. Aruncarea mingii de handbal de pe loc
2. Aruncarea mingii de handbal cu elan de 3 paúi
3. Aruncare la punct fix de pe loc (distanĠa 11m, obiect – pătrat cu latura de 45
cm) 5 repetări, x reuúite
4. Pasarea mingii azvârlită de deasupra umărului (perechi, distanĠa de 5 m intre
executanĠi, timp – 30 sec.)
5. Detenta
PROGRAMA DE PREGĂTIRE PENTRU COPII ùI JUNIORI, GENERAğIILE
1995-1006, ANUL I (A3)
OBIECTIVE PRIORITARE ùI MIJLOACE DE ACğIONARE ÎN PROCESUL
DE PREDARE AL HANDBALULUI LA GRUPELE DE COPII CARE FAC
PARTE DIN PROIECTUL „HANDBAL TRANSILVANIA JUNIOR”
•
•
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I. Obiective de referinĠă
Însuúirea (iniĠierea úi consolidarea) principalelor elemente úi procedee
tehnice din jocul de handbal, specifice acestei categorii de vârstă.
Însuúirea (iniĠierea úi consolidarea) principalelor acĠiuni tactice individuale
úi colective din jocul de handbal, specifice copiilor úi juniorilor.
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Aplicarea elementelor, procedeelor tehnice úi a acĠiunilor tactice însuúite în
structuri de exerciĠii simple úi apoi din ce în ce mai complexe, conform
principiului complexităĠii.
Canalizarea procesului de instruire spre însuúirea cât mai bună a „bazelor
handbalului”:
¾ ùcoala mingii – prinderea úi pasarea mingii
¾ Miúcarea în teren – cu úi fără minge, „ruperea” de adversar úi
demarcarea într-o zonă liberă
¾ RelaĠia 1 la 1, atât pentru atac, cât úi pentru apărare
¾ RelaĠia 2 la 2, atât pentru atac, cât úi pentru apărare
¾ RelaĠia 3 la 3, atât pentru atac, cât úi pentru apărare
Dezvoltarea calităĠilor motrice simple úi combinate prin structuri de exerciĠii
specifice handbalului, cu accent deosebit pe dezvoltarea calităĠilor coordinative.
ÎnĠelegerea, însuúirea úi punerea în aplicare a sarcinilor de joc pentru jocul
de atac în sistemul cu un pivot.
ÎnĠelegerea, însuúirea úi punerea în aplicare a sarcinilor de joc specifice
fazei de apărare, în sistemul 6-0 úi 5+1.
Folosirea adecvată a procedeelor tehnice úi acĠiunilor tactice în condiĠii de concurs.
Aplicarea eficientă a cunoútinĠelor úi deprinderilor dobândite în practicarea
globală, cu respectarea regulamentului de joc.

Concret, la sfârúitul unui ciclu de pregătire de 1 an, toĠi elevii handbaliúti implicaĠi
în acest proiect trebuie să cunoască úi să fie capabili să pună în practică următoarele:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. Elemente úi procedee tehnice pentru jocul de atac:
Deplasarea în teren cu formele ei: alergare uúoară, alergare lansată, alergare de
viteză, alergare cu ruperi de ritm, alergare cu schimbări de direcĠie, variante de
sărituri.
Pasarea mingii azvârlite de deasupra umărului, de pe loc úi din deplasare.
Pasarea mingii din pronaĠie.
Pasarea mingii din alergare între 2 úi 3 jucători, în acelaúi plan úi în adâncime.
Pasarea mingii lateral, oblic înainte úi oblic înapoi.
Pasarea mingii în lateral cu ameninĠarea succesivă a porĠii.
Prinderea mingii úi culegerea mingii de pe sol.
Driblingul simplu úi multiplu, executat cu mâna stângă, cu mâna dreaptă úi
alternativ cu stânga úi cu dreapta.
Driblingul multiplu cu întoarceri úi schimbări de direcĠie.
Aruncarea la poartă cu pas adăugat úi pas încruciúat
Aruncarea la poartă din săritură
Aruncarea la poartă din plonjon specifică pivotului úi specifică extremei.
Aruncarea la poartă de la úold.
Aruncarea la poartă din alergare pe pasul 2 úi pe pasul 1.
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B. Elemente úi procedee tehnice pentru jocul de apărare
PoziĠia fundamentală pentru jocul de apărare.
Deplasarea în poziĠie fundamentală în jocul de apărare.
Opririle, pornirile, întoarcerile, săriturile specifice jocului de apărare.
Blocarea mingilor aruncate spre poartă.
Scoaterea mingii din dribling.

•
•
•
•
•

C. AcĠiuni tactice folosite în jocul de atac
Aúezarea úi acĠionarea în sistemul de atac cu un pivot.
Demarcajul úi demarcajul faĠă de apărătorul care se repliază.
Pătrunderile.
Încruciúările simple úi duble.
Paravanul, blocajul úi plecarea din blocaj.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. AcĠiuni tactice folosite în jocul de apărare
Replierea.
IntercepĠia.
Marcajul adversarului fără minge.
Marcajul adversarului cu minge.
Atacarea adversarului aflat în posesia mingii.
Dublarea coechipierilor.
Închiderea culuarelor de pătrundere.
Aúezarea úi acĠionarea în sistemul de apărare 6-0.
Aúezarea úi acĠionarea în sistemul de apărare 5+1.

•
•
•
•
•
•

II. Mijloace de acĠionare
Mijloace generale
Exersarea tehnicii fiecărui procedeu până la însuúirea corectă a
mecanismului de bază.
Exersarea de structuri tehnice simple, cuprinzând 2-3 procedee.
Exersarea acĠiunilor tehnice individuale, respectând principiul complexităĠii.
Exersarea procedeelor tehnice în structuri tehnico-tactice individuale úi colective.
Aplicarea procedeelor tehnice úi a acĠiunilor tactice însuúite în jocuri
dinamice úi pregătitoare.
Crearea úi rezolvarea de situaĠii complexe sub formă de concurs.

Mijloace specifice părĠilor lecĠiei de antrenament
ÎmpărĠind lecĠia de antrenament în trei părĠi principale úi anume: partea
pregătitoare, partea fundamentală úi partea de încheiere, mijloacele de acĠionare vor
fi cu preponderenĠă următoarele:
•
34

Pregătirea organismului pentru efort
Alergare úi variante de alergare simple, nu mai mult de 3 minute.
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Jocuri de miúcare, de captare a atenĠiei,
Jocuri dinamice, jocuri pregătitoare sub formă de concurs,
ùtafete.

InfluenĠarea selectivă a aparatului locomotor (gimnastica)
ExerciĠii dinamice din gimnastică: aplecări, îndoiri, flexii, extensii, răsuciri,
rotări etc., începând cu musculatura gâtului, a membrelor superioare, musculatura
trunchiului úi a articulaĠiei coxofemurale úi musculatura membrelor inferioare.
Este foarte important ca toate exerciĠiile folosite pentru influenĠarea
selectivă a aparatului locomotor să fie executate sub directa îndrumare a
antrenorului, evitându-se lucrul individual, acesta nefiind indicat la acest nivel.
ExerciĠiile de Stretching nu vor fi folosite in această verigă, existând
pericolul de accidente. Acestea se vor folosi în structuri simple în partea de
încheiere, pentru revenirea organismului după efort.
Partea fundamentală
Canalizarea procesului de instruire spre însuúirea cât mai bună a „bazelor
handbalului”:
• ùcoala mingii – prinderea úi pasarea mingii (concursuri, útafete, jocuri de
miúcare, jocuri dinamice).
• Miúcarea în teren – cu úi fără minge, „ruperea” de adversar úi demarcarea
într-o zonă liberă (jocuri de miúcare cu úi fără minge, jocuri dinamice.)
• Fentele úi miúcările înúelătoare – urmate de acĠiuni simple úi complexe.
• RelaĠia 1 la 1, atât pentru atac, cât úi pentru apărare
• RelaĠia 2 la 2, atât pentru atac, cât úi pentru apărare
• RelaĠia 3 la 3, atât pentru atac, cât úi pentru apărare, cu sarcini precise atât
pentru ambele faze.
• Crearea úi rezolvarea de situaĠii complexe sub formă de secvenĠe de joc.
Notă: Structurile de exerciĠii folosite pentru instruire în partea
fundamentală a lecĠiei de antrenament vor fi aplicate (acolo unde este posibil) sub
formă de jocuri, jocuri dinamice, concursuri, pentru stimularea participării active a
copiilor úi pentru rezolvarea concretă a situaĠiilor de joc.
Aceste metodologii de lucru sunt deosebit de importante deoarece au ca
urmare dezvoltarea capacităĠii de gândire a copiilor, de rezolvare a situaĠiilor
concrete de joc, a creativităĠii úi a capacităĠilor coordinative.
Partea de încheiere
O parte a antrenamentului mult neglijată în úcoala românească de handbal.
ImportanĠa acesteia nu e cu nimic mai mică decât a celorlalte două, de aceea
profesorii-antrenori trebuie să aibă preocupări pentru a afecta 5-7 minute din lecĠie
acestei verigi în scopul revenirii organismului după efort úi de a folosi următoarele
mijloace de acĠionare:
• ExerciĠii de respiraĠie.
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Variante de mers úi alergare uúoară combinate cu exerciĠii de respiraĠie.
Jocuri de relaxare.
Stretching în structuri de exerciĠii simple sub directa îndrumare úi
supraveghere a antrenorului.
O preocupare permanentă a profesorilor antrenori în fiecare lecĠie de
antrenament trebuie să fie dezvoltarea calităĠilor motrice de bază úi a celor
combinate specifice handbalului.
În acest sens trebuie aplicate metodologii de lucru úi mijloace care sa ducă
la îndeplinirea acestui obiectiv, folosind tehnici de lucru atât din domeniul
handbalului, cât úi din cel al altor sporturi complementare.
• Viteza – exerciĠii din úcoala atletismului
¾ structuri de exerciĠii cu minge din handbal
¾ concursuri úi útafete
• ForĠa – exerciĠii úi structuri de exerciĠii folosind greutatea propriului corp.
¾ exerciĠii de pliometrie pentru dezvoltarea forĠei explozive.
¾ exerciĠii úi structuri de exerciĠii folosind materiale ajutătoare
(mingi medicinale, gantere mici, bănci de gimnastică etc.).
• RezistenĠa – structuri de exerciĠii úi acĠiuni specifice handbalului executate
în regim de rezistenĠă.
• Îndemânarea - jocuri dinamice cu mingea de handbal sau alte materiale
ajutătoare care să ducă la dezvoltarea simĠului orientării, dezvoltării
coordonării, echilibrului, supleĠei, a capacităĠii de creaĠie, precum úi a
inventivităĠii în rezolvarea situaĠiilor de joc.
•
•
•
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MANIFESTAREA ANXIETATII IN ACTUL KINETOTERAPEUTIC
CÂMPEANU MELANIA1, CÂMPEANU BOGDANA MARA2,
DEBEURRE IOANA3
ABSTRACT. The Anxiety in the Kinetotherapeutical Treatmant. In this study we tried to
define kinetotherapy anxiety and it's impact on the adult population from Cluj-Napoca. It is
known that kinetotherapy is less invazive than medical treatments.
We use as an instruments of study the STAI tests as personality test (STAI-X1,
STAI-X2). Using the chestionary, on an 106 persons with the modal 20 years old and
medium 33 years old, and as a statistic rezults we can see that we cand define: character anxiety, sex - anxiety, retired- anxiety, the intensity of anxiety depindes of age.

Rezumat
In studiul de faĠă am încercat să definim conceptul de anxietate úi impactul
acesteia asupra populaĠiei adulte din Cluj -Napoca în faĠă actului kinetoterapeutic, act
mai puĠin invaziv decăt actul medical. In cercetare s-au utilizat ca instrument în
anchetă chestionare STAI ca stare úi trăsătură de personalitate (STAI-X1 STAI-X2).
Prin aplicarea chestionarelor asupra unui lot de 106 persoane cu vârsta medie de 33 de
ani úi vârsta modală de 20 ani, úi prelucrarea statistică a datelor, s-au putut evidenĠia
relaĠii ca: trăsături de caracter-anxietate, gen-anxietate, pensionari-anxietate,
intensitatea anxietăĠii în raport cu înaintarea în vârstă.
Introducere
Anxietatea, este o stare emoĠională, de tensiune nervoasă, de teamă de
intensitate mare, legată de ceva ce nu este bine definit.
În DicĠionarul Explicativ al Limbii Române editat în 1984 definiĠia
anxietăĠii este formulată astfel: „Stare de neliniúte, de aúteptare încordată, însoĠită
de palpitaĠii, jenă în respiraĠie etc., întâlnită în unele boli de nervi.” Ioana MicluĠia
2000, în lucrarea sa “Anxietatea”, defineúte anxietatea ca fiind “plasată în general
în cadrul emoĠiilor cu tonalitate neplăcută (Miclutia, 2000). Anxietatea a fost
definită iniĠial de Janet ca o “teama fără obiect” apoi de Delay ca o „ trăire penibilă
a unui pericol iminent úi nedefinit, o stare de aúteptare încordată, de tensiune
afectivă, cu impresia unei ameninĠări pe care subiectul nu o poate nici definii, nici
delimita, nici înlătura”.( I.O.M. 2001)
În general definiĠiile anxietăĠii gravitează în jurul a trei condiĠii esenĠiale:
sentimentul iminenĠei unui pericol care va veni; atitudinea de expectativă în faĠa
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pericolului; haosul pricinuit de convingerea neputinĠei. Pericolul nedefinit face ca
anxietatea să apară ca o stare tensionată nejustificată, supradimensionată faĠă de pericol
ce continuă úi după ce acesta s-a dovedit ireal. În impactul cu mediul natural úi social,
în procesul creúterii, dezvoltării úi maturizării individuale, predispoziĠiile anxioase úi
anxietatea în sine se adaptează, se educă úi se învinge (Campeanu 2003). PrezenĠa úi
chiar creúterea tulburărilor de anxietate se bazează pe viaĠa secolului XX plină de griji,
violenĠă, căderi nervoase (Brink-Muinen A and all 1998).
Psihiatrii definesc anxietatea ca fiind o reacĠie emoĠională de pregătire mentală
în faĠa unei situaĠii nesigure, ambigue úi ameninĠătoare. PersistenĠa tulburărilor de
anxietate generalizată, este datorată faptului că pacienĠii sunt preocupaĠi de simptomele
lor. Astfel, aceúti pacienĠii se Ġin mereu sub autoobservaĠie úi orice modificări sunt
recepĠionate drept prevestiri a unor boli iminente (Iomandescu I.B.1993 ). Aceste
temeri duc la anxietate accentuată, ceea ce produce o creútere a simptomatologiei
provocate de teamă.
Majoritatea tulburărilor de anxietate generalizată, recent instalate se
recuperează uúor. Dintre cele care durează mai mult de 6 luni, 80% se recuperează în 3
ani. Descoperirile clinice au arătat că pacienĠii care nu acceptă că sunt anxioúi úi
atribuie simptomatologia unor boli fizice sunt mai greu de recuperat decât cei care
recunosc anxietatea, ca pe o tulburare psihică. Timp de 7 ani, anumite tulburări de
anxietate generalizată, persistă úi nu îúi schimbă forma. În evidenĠa medicală, la
pacienĠii cu tulburări de anxietate generalizată, rata schizofreniei úi a tulburărilor
maniaco-depresive, nu este mai mare faĠă de restul populaĠiei (USDHHS 2000). Pe de
altă parte, scurte episoade de depresie, apar repetat la pacienĠii care prezintă tulburări
anxioase cronice. In studiul de faĠă ne-am propus să observam impactul anxietatii
asupra populaĠiei adulte din Cluj -Napoca în faĠă actului terapeutic. In cercetare s-au
utilizat ca instrument în anchetă chestionare STAI, prin aplicarea carora s-au putut
evidenĠia relaĠii ca: trăsături de caracter-anxietate, gen-anxietate, pensionari-anxietate,
intensitatea anxietăĠii în raport cu înaintarea în vârstă, etc.
SubiecĠi úi metode Date privind componenĠa eúantionului
Eúantionul investigat a fost alcătuit din 106 persoane cu vârsta medie de 33 de
ani úi vârsta modală de 20 ani. După gen, 86 (81%) alcătuiesc lotul de gen feminin, iar
20 (19%) alcătuiesc lotul de gen masculin. În eúantion au fost incluse persoane din 24
profesii úi ocupaĠii, cu o pondere mai însemnată fiind studenĠii 40 (37%), intelectuali
24 (22,64%), studii medii 18 (16,98%), muncitori 21 (19,81%) úi pensionari 3 (2,8%).
Ca instrument în anchetă s-a folosit chestionarul STAI ca stare úi trăsătură de
personalitate (STAI-X1 STAI-X2).
Toate datele rezultă în urma utilizării instrumentelor de evaluare cu
excelente calităĠi psihometrice, mai ales în ce priveúte fidelitatea lor apreciată prin
coeficientul de fidelitate internă Cronbach, cu valori peste 0,93, mult peste valoarea
prag acceptată de 0,70.
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Chestionarele au fost anonime úi s-au aplicat prin auto-completare de către
subiecĠii care au consimĠit să participe la cercetare, după ce li s-au explicat clar natura
úi obiectivele studiului, precizându-se că datele comunicate rămân confidenĠiale úi
servesc exclusiv scopurilor unei cercetări útiinĠifice (Rotariu, Ilut 1997,1999).
Datele brute obĠinute prin cotarea valorilor cantitative úi calitative (Lupu,
Zanc,1999) ale celor două chestionare au fost prelucrate succesiv cu ajutorul
pachetelor statistice Excel, EPIINFO-6, ANOVA úi STATISTICA.
Tabel 1.
DistribuĠia din punct de vedere al statutului social al persoanelor din întregul eúantion.
Statut social
Intelectuali
Studii medii
Muncitori
StudenĠi
Pensionari

Număr
24
18
21
40
3

Procent
22,64%
16,98%
19,81%
37%
2,8%

Specificam că procentajul mare de studenĠi prezenĠi în studiul de faĠă se
datoreúte faptului că aceútia reprezintă numărul mare de studenĠii din Cluj, studiul
efectuându-se în timpul anului universitar.
Rezultate ale prelucrării statistice descriptive a datelor
Prelucrarea statistică descriptivă a datelor cantitative ale studiului a produs
informaĠii despre medii, mediane, modul, abatere standard, scoruri medii pe itemi la
scalele STAI-X1, STAI-X2, úi informaĠii despre normalitatea datelor cu testul q = w/s
(Kanji, 1993), unde w este mărimea intervalului de dispersie a datelor (range), iar s
este abaterea standard. Testul de normalitate q este proiectat pentru a investiga
semnificaĠia diferenĠei dintre o distribuĠie de frecvenĠă obĠinută pe un eúantion în
comparaĠie cu o distribuĠie normală. Valorile calculate ale testului q se compară cu un
interval de valori specific pentru numărul de cazuri investigate pe eúantion. Dacă
valorile obĠinute se încadrează în intervalul de valori din tabelul conĠinut în lucrarea
lui Kanji, atunci distribuĠia valorilor din eúantion este considerată normală. (date
normale q între 4,21- 6,11).
De asemenea se poate observa în graficele ce urmează distribuĠia persoanelor
din eúantionul ales de mine în funcĠie de scorurile STAI-X1, STAI-X2.
În cadrul scalei de evaluare STAI X-1 (anxietatea ca stare) scorul minim
înregistart este la valoarea 22, cel maxim este de 71, iar valoare scorului mediu

înregistrate este de 40.
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SCORURI STAI-X1

DISTRIBUğIA PERSOANELOR DIN EùANTIONUL ALES ÎN FUNCğIE DE
SCORURILE STAI - X1
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Fig. 1.
DistribuĠia persoanleor din eúantionul ales în funcĠie de scorurile STAI-X1 ale chesti-onarului.

În cadrul scalei de evaluare STAI X-2 (anxietatea ca trăsătură de
personalitate) scorul minim înregistart este la valoarea 31, cel maxim este de 67, iar
valoare scorului mediu înregistrate este de 34.
DISTRIBUğIA PERSOANELOR DIN EùANTIONUL ALES ÎN FUNCğIE DE
SCORURILE STAI-X2

SCORURILE STAI-X2
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Fig. 2.
DistribuĠia persoanleor din eúantionul ales în funcĠie de scorurile STAI-X2 ale chesti-onarului.
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Principalele date privitoare la indicii de dispersie ai variabilelor cantitative
sunt prezente în tabelul nr. 2.
Tabel 2.
Date ale statisticii descriptive pentru toate variabilele cantitative ale studiului (N= 68)
Variabila

Media

1. STAI –X1
2. STAI – X2
3. VÂRSTĂ
4. GREUTATE
5. INĂLğIME
6. IMC

40,41
44,50
33,42
65,37
1,67
23,33

Media pe
Me-diana
item
2,02
37
2,26
44
0,31
27
0,61
62,5
0,02
1,67
0,22
22,36

Modul
38
39
20
60
1,7
22,49

Abaterea
standard
11,46
7,81
15,07
12,89
0,08
4,53

Testul de
normalitate q
4,28N
4,61N
4,11N
4,49N
5,22N
4,79N

DiferenĠele semnificative privitoare la variabilele cantitative în funcĠie
de variabilele calitative studiate
RelaĠia gen-anxietate, din studiul realizat, arată că persoanele de gen feminin
sunt mult mai anxioase ca úi persoanele de gen masculin.
În literatura de specialitate, studiul realizat de Liddell et al. relevă faptul că
cel mai important factor determinant al anxietăĠii pentru ambele sexe este frica de
durere. SubiecĠii femei au prezentat un scor al anxietăĠii legat de durere mai ridicat
decât bărbaĠii, dar o examinare detaliată a indicatorilor de predicĠie ai
fricii/anxietăĠii a arătat că experienĠele dureroase au fost percepute de bărbaĠi ca
având o importanĠă mai mare.
IntoleranĠa la durere a fost un indicator de predicĠie semnificativ doar
pentru bărbaĠi.
ANXIETATEA CA STARE DE MOMENT ÎN FUNCğIE DE GEN
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Fig. 12.
Diagrama de comparaĠie a scorurilor medii ale anxietăĠii ca stare a subiecĠilor din eúantion în
funcĠie gen. (p=0.014).
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Se poate observa din figura 13 că pensionarii au cel mai mare grad de anxietate, aceasta pentru că o dată cu vârsta grija pentru o stare de sănătate bună este mult mai pregnantă
úi veniturile mici fac dificilă restabilirea stării de sănătate în cazul alterării ei. În ce priveúte
celelalte categorii profesionale este interesantă constatarea că profesiile cu un nivel scăzut de
pregătire, deci cu o educaĠie sanitară mai slabă sunt mai anxioase decât categoriile
profesionale cu pregătire superioară. Anxietatea este deci invers proporĠională cu gradul de
pregătire profesională. Aceasta se poate explica prin nivelul mai ridicat de înĠelegere úi
acceptare a fenomenelor psiho-cognitive în general, de către cei cu o pregătire superioară.
ANXIETATEA CA STARE ÎN FUNCğIE DE PROFESIE
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Fig.13.
Diagrama de comparaĠie a scorurilor medii ale anxietăĠii ca stare a subiecĠilor din eúantion în
funcĠie profesia. (p=0.256).

Nu se poate vedea o diferenĠă exagerată între diferitele categorii de persoane
în funcĠie de starea civilă, dar totuúi cei căsătoriĠi manifestă un grad ceva mai ridicat
de anxietate faĠă de ceilalĠi.
Acestea se pot explica prin responsabilităĠile úi preocupările crescute pe care
aceste persoane le manifestă comparativ cu celelalte categorii.
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ANXIETATEA CA STARE ÎN FUNCğIE DE STAREA CIVILĂ
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Fig. 14.
Diagrama de comparaĠie a scorurilor medii ale anxietăĠii ca stare a subiecĠilor din eúantion în
funcĠie de starea civilă. (p=0.012).

Anxietatea ca trăsătură de personalitate la persoanele de gen feminin este mult
mai ridicată faĠă de persoanele de gen masculin. În literatură, într-un studiu cognitivcomportamental s-a demonstrat că anxietatea úi fobia simplă se manifestă la
persoanele de gen feminin în proporĠie de 67%. După cum se vede în studiul meu
anxietatea la persoanele de gen feminin sunt în proporĠie de 53,32%.
ANXIETATEA CA TRĂSĂTURĂ DE PERSONALITATE ÎN FUNCğIE DE
GEN
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36
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Fig. 15.
Diagrama de comparaĠie a scorurilor medii ale anxietăĠii ca trăsătură de personalitate a
subiecĠilor din eúantion în funcĠie de identitatea sexuală declarată. (p=0.003).
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Concluzii
RelaĠia gen-anxietate, din studiul realizat, arată că persoanele de gen feminin
sunt mult mai anxioase faĠă de persoanele de gen masculin.
La chestionarul STAI-X1 pensionarii au înregistrat cel mai mare grad de anxietate,
aceasta pentru că o dată cu vârsta grija pentru o stare de sănătate bună este mult mai
pregnantă úi veniturile mici fac dificilă restabilirea stării de sănătate în cazul alterării ei.
Creúterea anxietăĠii de moment (anxietatea ca stare) se face o dată cu vârsta.
Aceasta se poate explica prin faptul că persoanele mai în vârstă beneficiază de o
experienĠă mai îndelungată úi o precauĠie mai accentuată, care îi determină să fie mai
anxioúi, chiar preventiv.
Anxietatea ca trăsătură de personalitate la persoanele de gen feminin este
mai ridicată faĠă de persoanele de gen masculin. După cum se vede în studiul,
anxietatea la persoanele de gen feminin sunt în proporĠie de 53,32%. Persoanele mai
vârstnice manifestă un grad mai mare de anxietate faĠă de actrul terapeutic. Deci
anxietatea este direct proporĠională cu vârsta. Posibil ca experienĠele anterioare
neplăcute pe care pacienĠii le-au avut înainte, la diferite acte terapeutice să le
amplifice anxietatea.
Un alt factor anxios la persoanele în vârstă este creúterea preocupării faĠă de
propria sănătate úi frica de complicaĠii ce le-ar putea deteriora starea de sănătate úi ce
le-ar putea aduce costuri financiare greu de suportat.
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Anexa1
a. Chestionar STAI X-1
InstrucĠiuni: Mai jos sunt enumerate o seamă de stări sufleteúti. CitiĠi cu
atenĠie fiecare descriere úi marcaĠi cu un “X” răspunsul dumneavoastră, care
corespunde cel mai bine cu felul cum vă simĠiĠi acum, în acest moment .Nu există
răspunsuri bune sau rele. Nu pierdeĠi prea mult timp cu răspunsul úi daĠi acel răspuns
care înfăĠiúează cel mai bine felul în care vă simĠiĠi în prezent.
Răspunsurile sunt confidenĠiale úi servesc pentru cercetarea útiinĠifică!
ENUNğUL
1. Mă simt calm(ă).
2. Mă simt în siguranĠă(ă).
3. Sunt încordat(ă).
4. Îmi pare rău de ceva / sunt încordat(ă).
5. Mă simt în apele mele.
6. Sunt trist(ă).
7. Mă îngrijorează niúte nenorociri posibile.
8. Mă simt odihnit(ă).
9. Mă simt neliniútit(ă).
10. Mă simt bine.
11. Am încredere în puterile mele.
12. Mă simt nervos (nervoasă).
13. Sunt speriat(ă).
14. Mă simt nehotărât(ă) /úovăielnic(ă).
15. Mă simt relaxat(ă).
16. Mă simt nemulĠumit(ă).
17. Sunt îngrijorat(ă).
18. Mă simt agitat úi “scos din fire”.
19. Mă simt sigur(ă) pe mine.
20. Sunt bine dispus(ă).

Deloc

PuĠin

Moderat

Foarte mult

Se cotează invers itemii: La STAI-X1; 1,2,5,8,10,11,15,16,19 úi 20 – 10 itemi.
CeilalĠi itemi se cotează direct.

Anexa2
b. Chestionar STAI X-2
InstrucĠiuni: Mai jos sunt enumerate o seamă de stări sufleteúti. CitiĠi cu
atenĠie fiecare descriere úi marcaĠi cu un “X” răspunsul dumneavoastră, care
corespunde cel mai bine cu felul cum vă simĠiĠi în general. Nu există răspunsuri bune
sau rele. Nu pierdeĠi prea mult timp cu răspunsul úi daĠi acel răspuns care înfăĠiúează
cel mai bine felul în care vă simĠiĠi în prezent. Răspunsurile sunt confidenĠiale.
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ENUNğUL

Aproape
niciodată

Uneor Deseor Aproape tot
i
i
timpul

1. Sunt bine dispus(ă).
2. Sunt nervos úi agitat.
3. Sunt mulĠumit(ă).
4. Aú dori să fiu fericit cum par alĠii să fie.
5. Am senzaĠia că viaĠa mea este un eúec.
6. Mă simt odihnit(ă).
7. Sunt calm(ă), cu “sânge rece” úi concentrat(ă).
8. Simt că mi se adună greutăĠile úi nu le mai pot face faĠă.
9. Mă frământă prea mult unele lucruri care în realitate
nu au importanĠă.
10. Sunt fericit(ă).
11. Sunt înclinat(ă) să iau lucrurile prea în serios.
12. Îmi lipseúte încrederea în puterile mele.
13. Mă simt în siguranĠă.
14. Evit cu uúurinĠă un moment critic sau o dificultate.
15. Mă simt abătut(ă).
16. Mă simt mulĠumit (ă).
17. Îmi trece prin minte un gând lipsit de importanĠă úi
mă sâcâie.
18. Aúa de mult pun dezamăgirile la suflet, încât nu mai
pot scăpa de ele.
19. Sunt un om echilibrat.
20. Când mă gândesc la necazurile mele prezente, devin
nervos (nervoasă) úi prost dispus (dispusă).

Se cotează invers itemii: La STAI-X2; 1, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, úi 19 – 9 itemi.
CeilalĠi itemi se cotează direct.
Cotare úi interpretare : STAI (X1 úi X2)
STAI-X1
STAI-X2
Deloc 1 punct
Aproape niciodată
1 punct
PuĠin 2 puncte
Uneori
2 puncte
Moderat 3 puncte
Deseori
3 puncte
Foarte mult 4 puncte.
Aproape tot timpul
4 puncte
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SISTEMUL DE MANAGEMENT IN SPORT
APOSTU PAULA1, ùANTA CRISTIAN2, DOBOùI ùERBAN2,
SZABO PAUL3

ABSTRACT. Management System in Sport. The management system assures the exertion
of management functions and relations within the organization. In order to conceive and
fulfill the management system, one should take into consideration the specific element of
each organization-especially the profile, the dimension and structure of human resources,
the mentality of the employees, etc.

Sistemul de management asigură exercitarea funcĠiilor úi relaĠiilor de
management la nivelul organizaĠiei úi este definit ca ansamblul elementelor cu caracter
decizional, organizatoric, informaĠional, motivaĠional etc. din cadrul organizaĠiei, prin
intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor úi relaĠiilor de management în
vederea obĠinerii unei eficacităĠi úi eficienĠe cât mai mari.
În conceperea úi realizarea sistemului de management trebuie luate în
considerare elementele specifice fiecărei organizaĠii, în special profilul,
dimensiunea úi structura resurselor umane, materiale, mentalitatea personalului,
poziĠia firmei în contextul economic.
Elementele care compun un sistem se denumesc subsisteme care pot fi
componente permanente sau temporare ale sistemului. ,,Subsistemele sunt
interconectate prin legături de tipul cauzei úi efectului” [Popescu D. I., 2005].
Acest lucru înseamnă că orice schimbare a unuia sau a mai multor sisteme implică
modificarea altor subsisteme.
Principalele proprietăĠi ale sistemului de management sunt [Popescu D. I.,
2005: 18]:
– structurabilitatea (proprietatea de a avea o anumită structură);
– divizibilitatea (proprietatea de a se descompune în părĠi interdependente care su
însuúiri ce nu se regăsesc în părĠile componente);
– funcĠionalitatea (proprietatea de a reacĠiona la stimuli la intrare úi de a
răspunde la ieúire conform obiectivelor urmărite);
– realizabilitatea (proprietatea înfăptuirii logice sau fizice).

1

Facultatea de EducaĠie Fizică úi Sport, Extensia BistriĠa; e-mail: paulaapostu@yahoo.com
Facultatea de EducaĠie Fizică úi Sport Cluj-Napoca
3
Facultatea de EducaĠie Fizică úi Sport Oradea
2

APOSTU PAULA, ùANTA CRISTIAN, DOBOùI ùERBAN, SZABO PAUL

–
–
–
–
–

Sistemul de management cuprinde mai multe componente úi anume:
subsistemul organizatoric;
subsistemul informaĠional;
subsistemul decizional;
subsistemul de metode úi tehnici de management;
alte elemente de management.

1. Subsistemul organizatoric
,,Subsistemul organizatoric constă în ansamblul elementelor de natură
organizatorică ce asigură cadrul, divizarea, combinarea úi funcĠionalitatea proceselor de
muncă în vederea realizării obiectivelor” [Nicolescu O. & Verboncu I ., 1998: 58]
Subsistemul organizatoric reprezintă ansamblul elementelor de natură
organizatorică prin care managementul asigură organizaĠiei sportive o arhitectură
internă care să fie în concordanĠă cu promovarea activităĠilor sportive. La acestea
se adaugă concepĠiile úi atitudinile echipei manageriale în legătură cu procesele
organizatorice, structurile úi relaĠiile dintre compartimente úi angajaĠi.
În cadrul subsistemului organizatoric prima dimensiune este cea
structurală care defineúte configuraĠia internă a organizaĠiei sportive úi cuprinde:
regulamentul de organizare úi funcĠionare, organigrame, statul de funcĠii, fiúa
postului etc. Structura organizatorică scoate în evidenĠă compartimentele
organizaĠiei, configuraĠia internă a lor úi relaĠiile dintre ele.
În domeniul sportului cea mai bună combinaĠie este structura ierarhicfuncĠională. În cadrul acestei structuri se întâlnesc compartimente ierarhicoperaĠionale úi funcĠionale. Structurile ierarhic-operaĠionale sunt structuri impuse
de necesităĠile activităĠilor curente proprii úi reprezentative. Structurile funcĠionale
sunt structuri înalt specializate care au o autoritate funcĠională relativ mare în
privinĠa organizării úi desfăúurării activităĠilor proprii. ùefii ierarhici transmit
obiectivele către executanĠi respectându-se regulile procedurale stabilite în cadrul
compartimentelor funcĠionale.[Zecberu V., 2002:118]
Cea de-a doua dimensiune a organizării este cea procesuală care defineúte
multitudinea de procese necesare realizării obiectivelor organizaĠiei. Suportul
organizatoric al obiectivelor îl constituie componentele procesuale ce se regăsesc în
ipostazele de funcĠiuni, activităĠi, atribuĠii, sarcini, operaĠii. Abordarea procesuală
adaugă úi o dimensiune temporală – „timpul“ care este necesar realizării unor
activităĠi sportive.
Cea de-a treia dimensiune a organizării este cea informală care reprezintă
ansamblul grupărilor úi relaĠiilor inter-umane spontane stabilite între angajaĠii aceleaúi
organizaĠii úi care vizează satisfacerea unor interese personale.[Hoffmann A., 2004 :84]
Dacă se realizează o armonizare între organizarea formală úi cea informală
se pot obĠine performanĠe organizaĠionale. În proiectarea subsistemului organizatoric
trebuie parcurse următoarele etape: identificarea elementelor componente ale
organizării procesuale existente în organizaĠie, repartizarea componentelor organizării
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procesuale identificate pe posturi úi compartimente, dimensionarea numărului de
posturi, compartimente úi funcĠii de conducere în raport cu volumul úi complexitatea
elementelor componente ale organizării procesuale.
În concluzie, subsistemul organizatoric îndeplineúte în cadrul firmei sau în
cadrul organizaĠiei sportive următoarele funcĠii [Nicolescu O.& Verboncu I., 1998:59]:
1. stabileúte principalele componente organizatorice ale firmei în funcĠie de
obiective, resursele disponibile úi viziunea managerială la nivel superior;
2. interconectează subdiviziunile organizatorice în vederea asigurării unei
funcĠionalităĠi corespunzătoare;
3. combină resursele organizaĠiei respectând o serie de cerinĠe, punând în
prim plan competitivitatea;
4. asigură cadrul organizatoric pentru desfaúurarea activităĠii în ansamblu
aplicând criterii de ordin structural-organizatoric, cât úi informaĠionaldecizional.
2. Subsistemul informaĠional
Subsistemul informaĠional ,,reprezintă ansamblul datelor, informaĠiilor,
fluxurilor úi circuitelor informaĠionale, procedurilor úi mijloacelor de tratare a
informaĠiilor, menit să contribuie la interconectarea structurilor în vederea stabilirii
úi realizării obictivelor organizaĠiei” [Popescu D. I., 2005:181].
Subsistemul informaĠional are un rol vital în cadrul sistemului de
management sportiv fiindcă asigură un grad sporit de cunoaútere al sistemului
condus de către decident. Acest subsistem este specializat în culegerea,
transmiterea, recepĠionarea, prelucrarea úi interpretarea informaĠiilor provenite atât
din interiorul organizaĠiei sportive cât úi din mediul extern, care permite adaptarea
de decizii úi acĠiuni care asigură funcĠionalitatea organizaĠiei în mediul său intern
dar úi în cel extern prin cunoaúterea úi adoptarea continuă la variaĠiile acestuia.
Subsistemul informaĠional îndeplineúte mai multe funcĠii care exprimă rolul úi
contribuĠia sa la desfăúurarea activităĠilor [Nicolescu O. &Verboncu I., 1998:60]:
– funcĠia decizională – implică asamblarea informaĠiilor, prelucrarea acestora
pentru fundamentarea úi adoptarea deciziilor de conducere managerială;
– funcĠia operaĠională – constă în asigurarea subordonaĠilor, executanĠilor,
până la nivelul practicanĠilor, a informaĠiilor necesare indeplinirii
atribuĠiilor specifice postului, funcĠiei;
– funcĠia de documentare – exprimă posibilitatea de a îmbunătăĠi activitatea
organizaĠiei prin obĠinerea, prelucrarea úi stocarea informaĠiilor de interes
pentru activitatea proprie. (experienĠa pe plan naĠional sau internaĠional al
unor organizaĠii similare)
În cadrul subsistemului informaĠional elementul vital îl constituie informaĠia,
cea care aduce un plus de cunoaútere, „materia primă“, care permite conducătorilor săúi exercite atribuĠiile. Pentru a putea să ia cele mai potrivite decizii, managerul trebuie
să se asigure că în circuitul informaĠie-decizie-acĠiune informaĠiile răspund cerinĠelor
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de veridicitate, actualitate, complexitate. InformaĠiile din domeniul sportului sunt
legate de toate domeniile conexe sportului. Datorită fluxului mare de informaĠii úi
Ġinând cont de cuceririle útiinĠei úi tehnologiei, în domeniul sportului au fost incluse
tehnologii moderne úi performante, în speĠă calculatoare electronice. Astfel, în
subsistemul informaĠional sportiv a fost inclus un subsistem informatic care are ca
atribuĠii: culegerea, transmiterea úi prelucrarea informaĠiilor cu ajutorul calculatorului
electronic care conferă o acurateĠe úi o viteză superioară dar úi o prelucrare, vehiculare
úi înregistrare mai eficientă iar bazele de date dobândesc o securitate sporită.
InformaĠia în domeniul sportului are un impact dinamic deoarece evoluĠia rapidă
a altor domenii colaterale acestuia impun un ritm de percepĠie ridicat. În domeniul
sportului, informaĠiile pot fi utile pentru evaluarea úi estimarea programelor úi serviciilor
oferite de o organizaĠie sportivă. Evaluarea úi estimarea informaĠiilor trebuie să se facă în
mod sistematic úi conform unei planificări amănunĠite pentru a conduce la rezultate utile.
O bună planificare se bazează pe o bună informaĠie, indiferent de unde ar proveni ea. Dat
fiind că planificarea adecvată este un proces continuu, ea trebuie să devină parte din
sistemul de regăsire a informaĠiei folosit de o organizaĠie sportivă. În cadrul organizaĠiilor
sportive distingem două tipuri de informaĠii úi anume:
– informaĠiile interioare – care se dezvoltă úi se păstrează în cadrul
organizaĠiei. Reprezintă cel mai uzitat tip de informaĠie úi cel mai accesibil
unui manager, oferind date cu privire la personal, buget, inventar, planuri
de organizare pe termen lung, evidenĠe contabile úi măsuri financiare,
rapoarte anuale, planuri calendaristice (anuale, semestriale, lunare etc.),
regulamente interioare legate de politica de personal;
– informaĠiile exterioare – provenite de la alte organizaĠii sau surse
exterioare. Sursele externe cuprind organizaĠii internaĠionale, organizaĠii
naĠionale, asociaĠii profesionale, sisteme de regăsire a informaĠiei prin
intermediul bibliotecilor úi firmelor de consultanĠă.
Fluxul informaĠional reprezintă un ansamblu de informaĠii necesare
desfăúurării unei anumite operaĠii, acĠiuni, activităĠi, ce se transmite între emitent úi
destinatar, cu precizarea punctelor de trecere. Fluxul informaĠional se
caracterizează prin: conĠinut, volum, frecvenĠă, calitate, discreĠie, formă, suport etc.
[Dumbravă I., 2001:79] În managementul sportiv, fluxul informaĠional este
elementul determinant al diviziunii muncii între departamente úi subunităĠi (secĠii
sportive pe ramuri de sport). În domeniul sportului, fluxul informaĠional
managerial este foarte important în vederea creării de structuri organizatorice
manageriale raĠionale, fiind considerat un criteriu general pentru delimitarea
competenĠelor. Acest lucru impune ca, în utilizarea practică în sport, fluxul
informaĠional să fie corelat cu diferite faze ale procesului managerial cum ar fi:
stabilirea politicilor sportive, stabilirea strategiei structurii sportive, alegerea
tacticii în realizarea planurilor operative, mobilizarea úi utilizarea optimă a
resurselor structurii sportive [Petrescu I.& Domokoú E., 1993:138]
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Circuitul informaĠional – drumul parcurs de informaĠii de la generare până
la prelucrare. [Hoffmann A., 2004: 86]
Procedurile informaĠionale reprezintă ansamblul elementelor prin care se
stabilesc modalităĠile de culegere, înregistrare, transmitere úi prelucrare a
informaĠiilor. În cadrul sistemului informaĠional cu ajutorul procedurilor
informaĠionale se stabilesc: a) suporĠi de informaĠii utilizaĠi, respectiv materialele
folosite pentru consemnarea lor úi caracteristicile acestora; b) mijloacele utilizate
pentru a culege, înregistra, transmite úi prelucra informaĠiile; c) succesiunea tratării
informaĠiilor, precum úi operaĠiile pe care acestea le suportă, metodele úi formulele
de calcul utilizate [Petrescu I.& Domokoú E., 1993:138].
În cadrul sistemului de management sportiv, subsistemul informaĠional este
deosebit de important prin faptul că implică toate persoanele cu funcĠii de
conducere, úi nu numai, ceea ce determină pe managerul sportiv să caute soluĠii de
perfecĠionare continuă. Pentru îmbunătăĠirea sau perfecĠionarea subsistemului
informaĠional, managerul sportiv trebuie să manifeste o mare preocupare pentru a
asigura condiĠii optime procesului informaĠional astfel încât informaĠiile interne úi
externe să aibă o dinamică bună úi consistenĠă, dar în primul rând să fie sigure.
Fiecare structură sportivă, ca de altfel fiecare subdiviziune a sa (secĠie sportivă pe
ramură de sport), are propriile surse de informaĠii care trebuie să asigure necesarul
propriu de informare dar úi de metode proprii de culegere, prelucrare úi transmitere
a acestora în vederea creúterii performanĠelor manageriale.
3. Subsistemul decizional
Subsistemul decizional ,,constă în totalitatea deciziilor adoptate úi aplicate în
cadrul firmei de către manageri” [Nicolescu O. &Verboncu I., 1998:60]. El cuprinde úi
deciziile luate în cadrul relaĠiilor externe ale organizaĠiei.
,,Decizia de conducere sau de management este componenta esenĠială a
sistemului decizional, prin care se desemnează cursul de acĠiune ales în vederea
îndeplinirii unui anumit obiectiv din cadrul firmei ce are implicaĠie directă asupra a
cel puĠin unei persoane, influenĠându-i acĠiunile úi comportamentul” [Nicolescu O.
&Verboncu I., 1998:61].
Sistemul decizional îndeplineúte trei funcĠii principale:
– direcĠionează dezvoltarea de ansamblu a firmei sau oraganizaĠiei úi a
componentelor sale. Previziunile pe care se fundamentează evoluĠia activităĠii
firmei sunt practic materializate în ansambluri de decizii strategice, tactice sau
curente prin care se stabilesc obiectivele urmărite, modalităĠile principale de
actionat pentru îndeplinirea lor, precum úi resursele umane, materiale,
informaĠionale úi financiare alocate;
– stabileúte acĠiunile personalului úi compartimentelor organizaĠiei pentru stabilirea
sarcinilor de serviciu în baza deciziilor manageriale curente care stabilesc concret
cine, ce, când, cum úi cu ce mijloace trebuie făcut úi cu ce restricĠii;
– asigură armonizarea activităĠilor úi personalului organizaĠiei.
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În domeniul sportului, subsistemul decizional asigură dirijarea, orientarea
úi antrenarea resurselor umane interne, coordonarea úi controlul acĠiunilor
desfăúurate în cadrul organizaĠiei sportive. Pentru managementul sportiv subsistemul
decizional are o importanĠă vitală úi de aceea trebuie acordată o grijă foarte mare
asupra alcătuirii úi funcĠionării acestuia. În cadrul sistemului managementului sportiv
acest subsistem decizional are rolul de a adopta úi aplica decizii care trebuie să fie
conforme cu obiectivele organizaĠiei sportive úi care să faciliteze condiĠii optime de
funcĠionare a proceselor din mediul intern. Principalele componente ale subsistemului
decizional sunt: decidenĠii, deciziile, mediul decizional, multitudinea problemelor care
trebuie rezolvate prin decizii precum úi criterii de evaluare a variantelor decizionale.
Decizia este definită ca un proces deliberat de gândire prin care se alege
varianta optimă din mai multe variante posibile úi prin a cărui aplicare este influenĠată
activitatea a cel puĠin unei persoane decât cea a decidentului. Decizia reprezintă un act
de caracter obligatoriu, normativ prin care organismele úi persoanele investite cu
autoritatea úi responsabilitatea decizională stabilesc direcĠia unei acĠiuni úi modul ei de
realizare, cu asigurarea resurselor necesare [Dumbravă I., 2001:88].
În cadrul organizaĠional sportiv decidentul úi mediul ambiant reprezintă
principalii factori ai deciziei manageriale. Decidentul este managerul sportiv sau echipa
managerială ce adoptă decizii în conformitate cu obiectivele, atribuĠiile, competenĠele
úi responsabilităĠile lor în vederea rezolvării unei probleme. În ceea ce priveúte mediul
decizional aferent administraĠiei sportive, se poate spune că este caracterizat de
complexitate úi dinamism în funcĠie de factorii care influenĠează adoptarea unei decizii.
Fie că provin din interiorul organizaĠiei sportive, fie că provin din exteriorul acesteia,
aceúti factori generează o influenĠă specifică. Dintre factorii interni (endogeni) putem
enumera: profesionalismul personalului decizional caracterizat de nivelul de pregătire
teoretico-practic; afluxul úi calitatea informaĠiilor úi nivelul de informatizare a
proceselor interne, climatul organizaĠional úi altele.
Factorii externi (exogeni) care generează influenĠe în adoptarea unei decizii pot fi:
a. factori politici – care la rândul lor pot fi interni, generaĠi de strategiile
guvernamentale legate de sport úi de ANS precum úi externi din partea
forurilor internaĠionale – CIO, Consiliul Europei pentru Sport sau alte
FederaĠii úi organizaĠii internaĠionale ori de acordurile semnate între state;
b. factori economici – nivelul alocaĠiilor financiare de la bugetul de stat,
mecanismul constituirii de fonduri proprii (autofinanĠare) Ġinând cont de
modificările cadrului legislativ;
c. factori socio-culturali (nivelul educaĠional, mentalitatea etc.).
Deciziile manageriale din domeniul sportului pot fi strategice (3–5 ani), tactice
(0,5–2 ani) úi curente (câteva luni) în raport cu orizontul de timp úi implicaĠiile sau
consecinĠele pe care le propun. În practica sportivă decizia managerială apare sub două
forme: a) ca act decizional în cazul situaĠiilor decizionale ample, când variabilele sunt
simple, ele Ġinând de rutina managerilor úi sunt cele mai frecvente; b) ca proces decizional
ce implică un timp îndelungat de informare úi reflecĠie în funcĠie de complexitate.
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Concluzii
Procesul útiinĠific de organizare úi conducere în sport trebuie să prezinte un
caracter multidisciplinar. Acest caracter este determinat de integrarea în cadrul său a
unei serii de categorii úi metode sociologice, matematice, psihologice, statistice, etc.,
care folosite într-o manieră specifică, reflectă particularităĠile relaĠiilor de management
din cadrul clubului sportiv.
În aceste condiĠii sistemul de management sportiv prin subsistemele sale
(organizatoric, decizional, informaĠional)devine un ansamblu al proceselor úi
relaĠiilor de management din sport, care prin intercaĠiunea lor conduc la obĠinerea
unei eficienĠe cât mai mari.
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ACTIVITATEA SPORTIVA LA PERSOANELE ADULTE
CRISTIAN SANTA1, PAULA APOSTU2, FLAVIA RUSU1,
ONELA SANTA, SERBAN DOBOSI1
ABSTRACT. Sports Activity for Adults. Sports always represent an attractive and efficient
way of maintenance the physical and psychical functions. It develops the abilities, the
coordination of movements, it stimulates the initiative, and it forms the team spirit and
consolidates the discipline.
Sports represent an important formative exercise of organization of life,

determining the others to become “leisure consumer”.
“…dacă vrei să fii sănătos, îndemânatic úi rezistent, să ai o Ġinută dreaptă, să simĠi
în fiecare zi forĠa corpului tău puternic úi sănătos, practică totdeauna educaĠia fizică úi
sportul! Pe câmpul verde al stadionului, pe pârtia acoperită de zăpadă, pe Ġărmul mării, pe
oglinda patinoarului, în sala de sport úi pe cărările munĠilor vei găsi o odihnă plăcută, vei
acumula vigoare úi energie.”

ActivităĠile sportive practicate în timp liber oferă un domeniu cu multiple
valenĠe educative úi formative. Sportul îl învaĠă pe om să piardă cu demnitate, nu
numai să câútige în întreceri, ceea ce înseamnă un câútig educativ de mare importanĠă
pentru formarea sa ca individ úi tot odată pentru integrarea în colectiv, în societate.
Prin acesta, sportul reprezintă un exerciĠiu formativ important de
organizare a vieĠii, determinându-i pe adulti să devină „consumatori” de timp liber.
Problema formării „consumatorilor” de timp liber „de loisir” cultivat prin
practicarea sportului, prin activităĠi în aer liber, în mijlocul naturii, este una dintre
problemele mari în viitor.
Pentru a se realiza aceste programe este necesar să se îndeplinească mai
multe condiĠii:
 formarea “educaĠiei pentru sport” a adultilor, acesta concretizându-se în
întelegerea rolului úi scopului practicării exerciĠiilor fizice cu continuitate,
miúcarea ordonată să devină o necesitate care oferă posibilitatea de a
realiza un tonus optim pentru a desfăúura celelalte activităĠi cotidiene;
 să dubleze programele de exerciĠii cu măsuri igienice úi de călire a organismului;
 controlul stării de sănătate prin consultarea medicului cu privire la categoria de
efort pe care intenĠionează să o realizeze;
 procurarea materialelor necesare úi a unui echipament adecvat;
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învăĠarea modului de execuĠie corectă a miúcărilor, dozarea lor úi
cunoaúterea efectelor acestora asupra organismului;
 să aplice metode simple de autocontrol privind adaptarea organismului la efort
(pulsometrie úi frecvenĠa respiratorie)
 să-úi evalueze periodic progresele realizate úi adopte în consecinĠă, alte
dozări ale exerciĠiilor.
Putem vorbi despre drumul informare-formare-conútientizare-autoorganizareactivităĠi libere în care se formează atitudinea adultilor de autoreglare a deprinderilor
motrice úi de utilizare creatoare a conduitei motrice în situaĠiile mereu diferite ale vieĠii.
În mod frecvent, la adulti se constată dominanĠa “jocurilor sportive”,
urmate de “excursii, drumeĠii” úi de “gimnastica pentru întreĠinere”.
Pentru a înĠelege mai bine valoarea si importanta sportului ca factor de
dezvoltare si întărire a corpului, de păstrare si imbunatatire a sanatatii si, in sfârúit,
de prevenire a formelor patologice de imbatranire, va trebui sa ne reamintim câteva
dintre caracterele lui particulare.
Practica a dovedit ca cele mai bune rezultate sportive se obĠin in tinereĠe si
in primii ani ai vârstei adulte. Practic perioada performantelor sportive de valoare
mondiala este cuprinsa intre 15 si 35 de ani. După 40 de ani, adevărata forma
sportiva se obĠine cu mult mai greu si se pierde mai uúor. Antrenamentul nu mai
poate fi continuat cu aceeaúi regularitate, conútiinciozitate si intensitate. Deseori
sportivii in vârsta refuza sa se pregătească si sa concureze alături de elemente
tinere care ar putea sa-i intreaca. Aúa se explica de ce foarte mulĠi dintre ei parasesc
cu totul miúcarea de cultura fizica, deúi măiestria si experienĠa lor ar putea fi
păstrate si cultivate timp îndelungat, spre folosul celor tineri.
In activitatea sportiva exista metode de întreĠinere a capacitaĠii funcĠionale a
organismului la un nivel de eficacitate mai coborât desigur decât cel din perioada
competiĠionala, dar cu atât mai stabil si mai uúor de menĠinut. Trebuie sa convingem pe
sportivii care trec de perioada performantelor si a competiĠiilor sa folosească in
continuare aceste metode de întreĠinere, pana la vârsta cea mai înaintata.
In organizarea unei activitati sportive cat de modeste a oamenilor in vârsta
va trebui sa Ġinem seama de un mare număr de factori si de condiĠiile pe care le
întâlnim in viata.
Va trebui apoi sa impartim aceúti oameni in doua mari categorii: cei
sanatosi si capabili sa practice cu măsura unele exerciĠii sportive si bolnavii sau
deficienĠii cărora efortul sportiv le-ar fi contraindicat, sau care ar putea fi trataĠi
prin mijloacele culturii fizice medicale.
Cei găsiĠi apĠi de a fi încadraĠi in activitatea sportiva, vor fi mai departe
clasificaĠi după aptitudinile fizice si pregătirea anterioara. Majoritatea nu au o
pregătire sportiva, iar dintre cei care au practicat cândva in tinereĠe, sau ca adulĠi,
vreun sport sau joc sportiv, putini continua sa le practice.
La oamenii in vârsta, din cauza rigidităĠii toracelui si a scăderii elasticităĠii
plămânilor, funcĠia respiratorie este diminuata si in efortul intens apare setea de aer
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si greutatea in respiraĠie. Vom evita in consecinĠa exerciĠiile prea repezi, care cer
de la început un volum mare de aer, si eforturile care stânjenesc respiraĠia prin
blocarea toracelui si a abdomenului, precum si probele de lunga durata care
epuizează funcĠia respiratorie.
Aparatul cardiovascular se adaptează mai greu la efortul intens si la bătrâni
se înregistrează deseori reacĠii funcĠionale exagerate sau anormale. De aceea nu
sunt permise eforturile statice prelungite si schimbările bruúte de poziĠie, trecerile
dese de la repaus la efort, de la miúcările lente la cele repezi. Toate schimbările
neprevăzute ale intensităĠii, vitezei, amplitudinii si ritmului in miúcare influenĠează
in mod nefavorabil aparatul cardiovascular, provocând tulburări.
De aceea vârstnicii au nevoie întotdeauna de exerciĠii fizice pregătitoare
sau de adaptare, numite de către sportivi „miscari de încălzire”.
Sistemul nervos nu mai rezista ca mai înainte la solicitările intense de
lunga durata sau des repetate, iar rezervele psihice ale vârstnicilor si in special
puterea voinĠei in interesul pentru sport scad progresiv; ei trebuie stimulaĠi
continuu. Cu cat înaintează in vârsta, oamenii pierd din spontaneitate si vioiciune,
din putere si abilitate si prefera miúcările liniútite si domoale, pe care le executa cu
măsura si fara graba.
Pentru a preveni supraincordarea sau surmenajul, vom exclude toate
sporturile care necesita eforturi nervoase sau încordări psihice prea mari. Nu vom
permite eforturi statice excesive, sporturile brutale sau cu aspect de lupta, cele care
expun la traumatisme sau la tulburări grave.
Jocul constituie întotdeauna un mijloc atrăgător si eficace de întreĠinere a
funcĠiunilor fizice si a celor psihice. El dezvolta îndemânarea, coordonarea miscarilor,
încordează atenĠia, stimulează iniĠiativa, formează spiritul de echipa si intareste
disciplina. Prin emoĠiile si reacĠiile afective pe care le stârneúte, contribuie la
schimbarea in sens pozitiv a stării psihice. Pe baza acestor efecte, jocul este
recomandat oamenilor in vârsta ca metoda de exercitare multilaterala si de odihna
activa. Din numărul mare de jocuri sportive practicate la noi, trebuie sa alegem pe
cele care corespund mai bine scopurilor urmărite.
Fotbalul este un joc foarte popular in tara noastră, dar nu poate fi
recomandat oamenilor prea înaintaĠi in vârsta, din cauza intensităĠii efortului fizic
necesitat si al caracterului sau prea combativ.
Jocurile de baschet, de volei si handbal pot fi practicate de către persoanele
in vârsta de ambele sexe, cu condiĠia de a mai reduce din exigentele tehnice si
tactice, renunĠând in acelaúi timp la caracterul competiĠional.
Rugbyul, joc bărbătesc prin definiĠie, este contraindicat, din cauza
caracterului sau dur si traumatizant.
Tenisul de masa, dar mai ales tenisul de câmp, sunt practicate de vechii
jucători pana la cea mai înaintata vârsta.
Oamenii in vârsta pot folosi halterele mici ca mijloace de îngreuiere a
miscarilor, dar exerciĠiile cu haltere mijlocii sau mari le sunt contraindicate.
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Din grupa sporturilor nautice, oamenii in vârsta practica îndeosebi înotul si
canotajul. Înotul este socotit un sport complet, exercitând întregul aparat locomotor
si solicitând in mod deosebit respiraĠia, circulaĠia sângelui si schimburile nutritive.
Apa si aerul influenĠează funcĠiunile de termoreglare si cele metabolice,
contribuind la actiunea de călire a corpului. Înotul se poate practica in anotimpul
cald in apele râurilor, lacurilor si apa marii, iar in celelalte anotimpuri poate fi
continuat in bazinele acoperite. Bătrânii care nu cunosc tehnica înotului vor trebui
sa se multumeasca cu scăldatul si miscarile sub forma de joc in apa. Este cazul sa
precizam ca înotul se interzice cu desavarsire tuturor persoanelor in vârsta suferind
de cord sau de plămâni.
Canotajul este o activitate recreativa si atrăgătoare nu atât prin vâslitul in
sine, cat prin condiĠiile deosebit de agreabile ale mediului in care se practica.
Plimbarea cu barca nu poate sa facă vreun rău nici chiar celor mai înaintaĠi in
vârsta, daca luam din timp toate masurile necesare sanatatii si securităĠii lor.
Mersul pe schi, plăcut si sănătos, întremează corpul si odihneúte mintea.
Schiorul isi pune in miúcare toate segmentele corpului si isi activează principalele
funcĠiuni ale organismului. Urcând si coborând pe rând pante cu lungime si
inclinare variata, el isi exercita alternativ diferite grupe de muúchi, respira din plin
aerul curat si rece de la munte, isi antrenează inima si isi caleste corpul.
Patinajul este la fel de atractiv si de util ca si schiul
Ca si in celelalte sporturi, se recomanda celor care au practicat mult timp
ciclismul sau hipismul sa profite de orice împrejurare care le-ar permite sa continue
sau sa reia aceasta activitate.
Călătoriile turistice si excursiile au un rol fiziologic si psihologic foarte
important pentru toĠi oamenii; ele produc impresii puternice si emoĠii superioare,
imbogatind viata si cultura celor ce le practica metodic.
Pentru oamenii muncii de orice vârsta, turismul reprezintă o metoda buna
de odihna activa.
Încheind aceasta enumerare a activităĠilor sportive accesibile oamenilor in
vârsta, trebuie sa reamintim ca alegerea exerciĠiilor fizice din gimnastica sau din
ramurile sportive, îndrumarea celor ce vor sa se încadreze intr-un regim de cultura
fizica, precum si controlul sau supravegherea lor se va face de către un medic
specializat in medicina culturii fizice sau in geriatrie, ajutat de către un bun
profesor de educaĠie fizica sau de cultura fizica medicala.
Mersul pe jos, cea mai elementara, mai naturala si mai accesibila forma de
exercitare neuromotoare, poate fi recomandat chiar si celor mai înaintaĠi in vârsta,
refractari sau lipsiĠi de o pregătire fizica anterioara.
Regulile ce trebuie respectate sunt precise si clare, fiind determinate
exclusiv de dorinĠa de a-i cruĠa pe aceúti oameni de oboseala sau de alte pericole.
Ei trebuie sa-si facă plimbarea înainte de mesele principale ale zilei, afara, in aer
curat, in parcuri, grădini sau pe străzi liniútite; sa-si dozeze efortul scurtând sau
lungind distantele, încetinind sau accelerând ritmul, întrerupând mersul si
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odihnindu-se după nevoie; vor prefera locurile plăcute, care le procura emoĠii
pozitive. Mersul pe jos in afara oraúelor poate fi reglat după natura terenului, starea
drumului sau potecilor, traseul ales si dispoziĠia individuala.
Pentru cei predispuúi la ingrasare sau la constipaĠie, la tulburări prin
aerogastrie si aerocolie, eretism cardiac, stări de agitaĠie sau insomnii, acest
exerciĠiu simplu este deosebit de eficace.
Plimbarea sau mersul pe jos trebuie sa devina o deprindere bine fixata in
viata oamenilor in vârsta, care caută sa-si satisfacă in acest mod nevoia de miúcare
si sa intretina in limitele cele mai modeste capacitatea funcĠionala a organismului
lor. În conepĠia actuală, sportul în timpul liber capătă două aspecte fundamentale:
utilitatea practică úi lupta împotriva oboselii, plăcerea de necontestat a exercĠiilor
fizice úi a miúcării în aer liber.
Dacă timpul liber este folosit judicious, el devine un mijloc de formare a
personalităĠii umane, de educaĠie permanentă. EsenĠial este ca aceste activităĠi să
intre ân regimul zilnic de viată al fiecărei persoane.
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TEHNICI SPECIFICE DE MANAGEMENT ÎN SPORT
APOSTU PAULA1, DOBOùI ùERBAN2, ùANTA CRISTIAN
ABSTRACT. Special Management Techniques in Sport. Management techniques are
used in the process of making decisions, of improving efficiency and efficacy, and
especially for the deploy of the two main activities concerning the management procedure:
planning and control.

NoĠiuni introductive privind tehnicile de management
Tehnicile de management sunt metode sistematice úi analitice folosite de
manageri în procesul de adoptare a deciziilor, de îmbunătăĠire a eficienĠei úi
eficacităĠii úi în special pentru a desfăúura cele două activităĠi ale managementului,
planificarea úi controlul. [Armstrong M., 2006]
Tehnicile de management se utilizează pentru soluĠionarea unor probleme
specifice funcĠiilor de management. Pentru a supravieĠui organizaĠiile au nevoie de
studii previzionale úi acĠiuni anticipative de adaptare la condiĠiile dinamicităĠii.
Principalele tehnici de management folosite în domeniul educaĠiei fizice úi
sportului sunt:
1. Metoda diagnosticării;
2. Metoda úedinĠei;
3. Metoda delegării;
4. Tabloul de bord.
1. Metoda diagnosticării
În managementul unei organizaĠii este necesar ca managerii să fie capabili
să diagnosticheze corect domeniul condus pentru a avea un fundament adecvat în
stabilirea deciziilor care se impun.
Metoda diagnosticării constă în constituirea unei echipe multidisciplinare a
cărei sarcină este identificarea părĠilor tari úi slabe ale domeniului analizat, cu
stabilirea cauzelor care le generează úi cu propuneri de dezvoltare. [Colibaba D.E.
& Bota I., 1998:68]
Diagnosticarea poate fi abordată din două puncte de vedere [Borza A. et.
al., 2005:293]:
a. ca fază a activităĠii managerului în exercitarea sarcinilor de control-evaluare
ce-i revin;
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b. poate fi utilizată de către un grup de manageri specialiúti pentru
examinarea unei problematici mai complexe. În echipa de diagnosticare
vor fi incluse persoane competente care au capacitatea de a investiga
domeniul respectiv.
Diagnosticarea prezintă trei caracteristici principale. Cea mai importantă
este cea de cauză – efect folosită pentru a determina punctele forte úi slabe ale
domeniului pentru care se face diagnosticarea (servicii pentru populaĠie precum
gimnastica pentru întreĠinere, fitness, aerobic; iniĠiere într-o disciplină sportivă;
recuperare după efort; spectacole sportive etc.)
O altă caracteristică a diagnosticării o reprezintă caracterul său anticipativ.
Reuúita unui diagnostic corect úi cuprinzător presupune implicarea unei echipe de
specialităĠi diferite din care nu trebuie să lipsească antrenorii, instructorii,
kinetoterapeuĠii, animatorii, cercetătorii.
A treia caracteristică a diagnosticării constă în finalizarea sa în
recomandări. Orice acĠiune de diagnosticare se finalizează cu recomandări pentru
înlăturarea cauzelor neajunsurilor úi generalizarea aspectelor pozitive.
Organizarea úi desfăúurarea diagnosticării presupune parcurgerea
următoarelor etape:
a. Stabilirea domeniului de investigat este rezultatul deciziei adoptate de
managementul de vârf al organizaĠiei. Este importantă delimitarea corectă
a domeniului de investigat întrucât are influenĠe asupra calităĠii
diagnosticului, în funcĠie de gradul de acoperire a întregii problematici. În
această etapă se stabileúte componenĠa echipei de diagnosticare în strânsă
corelare cu natura problematicii abordate.
b. Documentarea preliminară în cadrul căreia se culeg úi se înregistrează
ansamblul de informaĠii cu caracter economic, uman, managerial privitoare
la obiectivele din domeniul respectiv. După ce colectivul de diagnosticare
cunoaúte elementele privind domeniul abordat se trece la identificarea
simptomelor semnificative întocmindu-se o listă cu simptomele
semnificative pozitive úi negative domeniului respectiv.
c. Stabilirea principalelor puncte slabe úi a cauzelor care le generează.
Prima parte a analizei este axată asupra deficienĠelor activităĠilor
investigate, cu accent asupra cauzelor care le generează úi a efectelor
asupra muncii de management úi de execuĠie. Punctele slabe se stabilesc în
raport cu prevederile planurilor, programelor, rezultatele obĠinute.
d. Stabilirea principalelor puncte forte úi a cauzelor care le generează
este rezultatul părĠii a doua a analizei care se desfăúoară similar cu cea din
faza a anterioară.
e. Formularea recomandărilor se axează asupra eliminării cauzelor ce
determină punctele slabe úi asupra intensificării celor care generează
punctele forte de către membrii echipei de diagnosticare.
f. Avantajele folosirii metodei diagnosticării sunt:
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asigură fundamentul necesar elaborării úi aplicării programelor de
dezvoltare ale organizaĠiei;
 preîntâmpină apariĠia unor disfuncĠionalităĠi datorită identificării
cauzelor care le generează;
 amplifică potenĠialul de acĠionare al organizaĠiei asupra cauzelor
generatoare de puncte forte;
 asigură baza informaĠională necesară adoptării unor decizii
strategice úi tactice.
În cadrul organizaĠiei, diagnosticarea se recomandă a fi utilizată atât pentru
analiza ansamblului activităĠilor (diagnostic general) cel puĠin odată pe an, precum
úi pentru fiecare din funcĠiunile sale (diagnostic parĠial).


2. Metoda úedinĠei
Orice adunare la care participă mai mult de două persoane trebuie să aibă o
structură pentru a-úi desfăúura lucrările într-o atmosferă civilizată úi pentru a-úi
atinge scopurile.
ùedinĠa este metoda specifică de management cea mai frecvent utilizată. O
úedinĠă bine organizată constituie modalitatea principală de transmitere a
informaĠiilor úi de culegere a feed-back-ului concomitent de la un număr mare de
componenĠi ai organizaĠiei.
ùedinĠa constă în reunirea mai multor persoane, pentru un interval de timp
stabilit, sub coordonarea unui manager, în vederea soluĠionării în comun a unor
probleme cu caracter informaĠional sau decizional.
ùedinĠele pot fin instrumente eficiente de planificare, comunicare úi evaluare.
În funcĠie de conĠinut úedinĠele se clasifică în mai multe categorii: de
informare, decizionale, de armonizare, de explorare úi eterogene.
ùedinĠele de informare au ca obiectiv furnizarea de informaĠii referitoare la
anumite domenii. Acestea se organizează fie periodic – săptămânal, lunar, fie ad – hoc
în funcĠie de necesităĠi.
ùedinĠele decizionale au în vedere adoptarea unor decizii cu participarea
celor prezenĠi. ConĠinutul constă în prezentarea, formularea úi evaluarea de variante
decizionale vizând realizarea unor obiective.
ùedinĠele de armonizare au drept conĠinut punerea de acord a managerilor
úi componenĠilor unor compartimente situate pe acelaúi nivel ierarhic sau pe nivele
apropiate în cadrul structurii organizatorice.
ùedinĠele de explorare sunt axate pe investigarea zonelor, uneori
necunoscute ale viitorului organizaĠiei, ale unor componente ale acesteia sau ale
unor aspecte ce influenĠează desfăúurarea activităĠii sale.
Datorită faptului că organizaĠiile sportive au ca organ de conducere Adunarea
Generală úi Comitetul, Consiliul Executiv sau Consiliul de AdministraĠie care conduce
organizaĠia între adunările generale, úedinĠele se încadrează în ultima categorie a
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úedinĠelor eterogene care de fapt întrunesc elementele celorlalte tipuri de úedinĠe, fiind
organizate la nivelul managementului superior úi mediu al organizaĠiei.
Utilizarea metodei úedinĠei presupune parcurgerea a patru etape: pregătire,
deschidere, desfăúurare úi finalizare [Nicolescu O. & Verboncu I., 1998:298]
Pregătirea unei úedinĠe condiĠionează eficienĠa ei, astfel că, trebuie
respectate premisele pentru desfăúurarea sa eficientă, dintre care cele mai
importante sunt următoarele:
 stabilirea unei ordini de zi judicioase, activitate care revine managerului
care organizează úedinĠa;
 formularea problemelor înscrise pe ordinea de zi cu claritate, astfel încât
fiecare persoană convocată să cunoască obiectivul úi domeniul ce urmează
să fie abordat;
 desemnarea persoanei care urmează să întocmească materialele pe baza
cărora se vor desfăúura lucrările úedinĠei;
 stabilirea persoanelor care vor fi invitate la úedintă;
 elaborarea de materiale pentru úedinĠă cât mai scurte care să se rezume strict la
informaĠiile cunoscute de participanĠi, formulând ipoteze de lucru, propuneri
concrete etc., fiind transmise participanĠilor cu cel puĠin 1-2 zile înainte;
 în cazul úedinĠelor ocazionale este indicată consultarea personelor
implicate asupra fixării datei reuniunii sau cel puĠin anunĠarea lor din timp;
 stabilirea locului de desfăúurare úi ambianĠa úedinĠei este necesar să se
efectueze în funcĠie de obiectivele urmărite;
 desemnarea persoanei care se ocupă de înregistrarea discuĠiilor la úedinĠă úi
anunĠarea sa din timp asupra datei úi locului de desfăúurare a úedinĠei.
Un bun preúedinte trebuie să fie: bine informat despre activitatea úi situaĠia
financiară concretă a organizaĠiei; capabil să reprezinte organizaĠia la nivel local,
regional úi naĠional; bine informat despre ordinea de zi a úedinĠei úi temele ce
trebuie abordate; capabil să menĠină dezbaterea axată asupra subiectului úi să evite
digresiunile; capabil să asigure planificarea úi repartizarea bugetului pentru viitor,
în concordanĠă cu dorinĠele membrilor, drept úi imparĠial; să cunoască regulile de
procedură ale organizaĠiei, ca úi regulamentul de desfăúurare a úedinĠelor; capabil
să menĠină armonia grupului chiar dacă există dezacorduri privind desfăúurarea
ulterioară a acĠiunii [M.T.S., C.C.P.P.S., 1995]
Este recomandabil să se recurgă la úedinĠe în toate situaĠiile manageriale, a
căror soluĠionare implică participarea mai multor persoane.
3. Metoda delegării
,,Delegarea constă în atribuirea temporară de către manager a uneia din
sarcinile sale de serviciu unui subordonat, însoĠită úi de competenĠa úi
responsabilitatea corespunzătoare” [Nicolescu O. & Verboncu I., 1998:373]
O delegare eficientă îmbină responsabilitatea cu autoritatea. Pentru a
delega o responsabilitate trebuie: să se găsească sarcina care poate fi delegată; să
64

TEHNICI SPECIFICE DE MANAGEMENT ÎN SPORT

fie găsit un voluntar care are aptitudinile úi calităĠile necesare; să se hotărască ce fel
de pregătire úi sprijin sunt necesare pentru a îndeplini sarcina.
Principalele elemente componente ale procesului de delegare sunt
[Popescu D.I., 2005:171]:
 Însărcinarea;
 Atribuirea competenĠei formale;
 Asumarea responsabilităĠii.
Însărcinarea constă în atribuirea unui subordonat de către manager, a
efectuării unei sarcini ce-i revine prin organizarea formală. Aceasta cuprinde precizarea
perioadei în care trebuie realizată, rezultatele scontate úi criteriile de apreciere a lor.
Prin atribuirea competenĠei formale se asigură subordonatului libertatea de
acĠiune necesară realizării sarcinilor respective.
Asumarea responsabilităĠii asigură îndeplinirea sarcinii. Executantul se
obligă să realizeze performant sarcina delegată, în funcĠie de rezultatele obĠinute
fiind recompensat sau sancĠionat.
Pentru utilizarea eficientă a delegării este recomandată respectarea unor reguli:
 să nu se delege realizarea de sarcini de importanĠă majoră, în special cele
strategice úi cu implicaĠii umane majore;
 precizarea clară a sarcinilor, competenĠelor úi responsabilităĠilor delegate;
 crearea unei ambianĠe favorabile delegării, adică a unui climat de încredere
în posibilităĠile subordonaĠilor de a soluĠiona problema;
 definirea clară a rezultatelor ce se aúteaptă;
 verificarea rezultatelor obĠinute, respectând competenĠele úi responsabilităĠile
acordate respectivului subordonat.
În concluzie, metoda delegării este foarte utilă managerilor în perioadele
dificile, caracterizate prin supraîncărcări cu sarcini de rutină.
4. Tabloul de bord
Tabloul de bord este o tehnică managerială care asigură informarea rapidă,
completă úi oportună a managerului. Se prezintă ca fiind un ansamblu de informaĠii
curente, prezente într-o formă prestabilită, referitoare la principalele rezultate ale
activităĠii desfăúurate úi la factorii principali care condiĠionează derularea lor eficientă.
Tablourile de bord, în raport cu volumul úi structura informaĠiilor prezentate
pot fi de două feluri:
a. tablouri de bord restrânse, cu volum mic de informaĠii zilnice;
b. tablouri de bord complexe, cu date mai ample, cu referire la toate sau la
majoritatea aspectelor derulate.
CerinĠele tabloului de bord sunt [Popescu D.I., 2005:174]:
 integritatea (tabloul de bord trebuie să cuprindă informaĠii corecte,
exacte, veridice úi relevante asupra activităĠii desfăúurate);
 rigurozitatea (informaĠiile incluse să fie riguroase, pertinente);
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expresivitatea (informaĠii clare, explicite, complete pentru uúurarea
adoptării deciziilor);
 echilibrarea (inserarea unor informaĠii din domenii relevante ale
organizaĠiei, în raport cu importanĠa acestora în cadrul organizaĠiei);
 adaptabilitatea (posibilitatea modificării tabloului de bord în
funcĠie de situaĠia concretă);
 economicitatea (costurile legate de tabloul de bord să fie cât mai
reduse).
FuncĠiile tabloului de bord sunt:
de avertizare;
de evaluare – diagnosticare;
de înlăturare a neajunsurilor.
Avantajele utilizării tabloului de bord sunt:
mai bună fundamentare a deciziilor bazată pe elementele reale pentru
organizaĠie;
sporirea responsabilităĠii managerului pentru activitatea desfăúurată;
operativitatea crescută în luarea deciziilor.









Concluzii
Tehnicile din cadrul sistemului de management în sport sunt utilizate în scopul
eficientizării muncii de conducere a managerilor din domeniu. Acestea au evoluat
continuu datorită problemelor de ordin decizional, informaĠional úi organizatoric.
Folosirea lor impune managerilor sportivi să identifice úi să aplice acele
metode sau tehnici potrivite situaĠiei ce trebuie soluĠionată, facând din acestea
instrumente performante care asigură în cele din urmă eficacitate úi eficienĠă
activităĠii manageriale.
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MANAGERUL IN CADRUL CLUBULUI SPORTIV
SANTA CRISTIAN1, APOSTU PAULA2, RUSU FLAVIA1,
DOBOSI SERBAN1, SZABO MARIANA
ABSTRACT. The Manager as part of the Sports Club. The management represents, generally
speaking, the ensemble of activities of organization and leadership, with a view to take the best
decisions in the projection, organization, unfolding and adjustment of all the processes. The
manager is the leader whose main mission is to sue the technical, financial and human means
which are available as part of an organization so that he obtains what the had proposed. He
assumes the functions of projection, foreseeing, organization, coordination, order and control.
The manager must have solid general and special knowledge from different
branches of science (psychology, socio-economic sciences, mathematics, law, computer
abilities) but also authority and responsibility competences.

Managementul cuprinde, in principal, ansamblul activitatilor de organizare
si conducere, in scopul adoptarii deciziilor optime in proiectarea, organizarea,
desfasurarea si reglarea tuturor proceselor. Managerul este cadrul de conducere
care are ca misiune principala pe aceea de a pune in actiune mijloacele tehnice,
financiare si umane disponibile intr-o organizatie pentru atingerea obiectivelor
fixate. Acesta isi asuma functiile de proiectare, previziune, planificare, organizare,
coordonare, comanda si control.
Rolul managerului este:
1. sa stie sa planifice activitatea;
2. sa stie sa colaboreze si sa execute;
3. sa coordoneze activitatea colaboratorilor si a subalternilor.
Strategia in sport vizeaza evaluarea fortelor si slabiciunilor existente in
desfasurarea activitatii:
- obiectivele generale ale acestei activitati;
- mijioacele si resursele disponibile.
Planul pe termen mediu spre deosebire de planul strategic este mai precis si
mai detaliat. Acesta corespunde in activitatea sportiva unei perioade de unu- doi
ani si cuprinde pe langa obiectivele, performantele, mijloacele si sistemele de
actionare utilizate.
Planul pe termen scurt detaliaza deciziile si masurile cu aplicabilitate
imediata. Aceste planuri sunt cu atat mai detaliate cu cat sunt stabilite pentru o
perioada ce nu depaseste un an.
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Profilul si calitatile managerului
Managerul trebuie sa beneficieze de:
- temeinice cunostinte generale si de specialitate din diferite ramuri ale
stiintei (psihologie, socio- economic, matematica, drept, informatica,
sociologie) precum si
- competente de autoritate si raspundere.
Activitatile desfasurate de manager debuteaza cu proiectarea urmand
activitatea propriu-zisa de organizare, care inseamna desfasurarea unei actiuni, a
procesului de antrenament, asigurarea resurselor tehnico-materiale.
Un bun manager intruneste o larga paleta de calitati:
- capacitate intelectuala
- spirit inovator
- eficacitate in activitate si conducere
- inteligenta
- discemamant si obiectivitate in relatii cu colaboratorii
- capacitate de concentrare
- stapanirea de sine
- initiativa
- intuitie
- proptitudine in luarea deciziilor
- fermitate in actiune
- perseverenta, etc.
Principalele obiective ale activitatii manageriale si ale managerului sunt de:
- mediator al conflictelor
- rol de legatura intre superiori, subaltemi si ceilalti manageri cu care intra in
contact
- rol de initiator de actiuni
- rol de reprezentare a colectivului, a echipei sau a unitalii sportive
- rol de propagator, transmitator al informaatiilor
- rol de indrumator al colaboratorilor
- rol de negociator
- rol de vizionar, proiectant, creator, organizator, animator, controlor, coleg.
Managerul conduce in primul rand oamenii si pentru aceasta trebuie avut
permanent in vedere cerintele ce vizeaza relatiile interumane. Un manager sportiv
bun trebuie sa stie sa organizeze un colectiv si sa lucreze cu oamenii. Conducatorul
trebuie sa fie promt in receptarea ideilor si solutiilor altora, sa tina cont de propria
experienta, sa prospecteze si sa prognozeze performantele si actiunile viitoare.
Personalitatea managerului sportiv
Personalitatea reprezinta felul propriu de a fi a unui individ. Personalitatea
inglobeaza totalitatea trasaturilor transmise ereditar si a insusirilor dobandite de un
individ in decursul vietii sale.
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Trasaturile definitorii ale personalitatii sunt:
insusirile psiho-fizice
temperamentul
aptitudinile si caraterul
Un manager prin comportamentul sau poate influenta in bine sau in rau
atmosfera din colectivul pe care il conduce, in activitatea desfasurata in domeniul
sportului, managerul trebuie sa tina seama de acele reguli care asigura eficienfa in
realizarea obiectivelor stabilite. Printre acestea sunt de mentionat urmatoarele:
- stabilirea atributiilor - sarcinile subalternilor vor fi comunicate direct de
manager si nu prin intermediul altor persoane.
- odata cu prezentarea sarcinilor se va sublinia si importanta lor.
- urmarirea personala si permanenta a modului de derulare a activitatii.
O clasificare a stilului managerului este facuta in functie de raportul
acestuia cu subalternii. Astfel avem:
- stilul autoritar (ferm)
- stilul atent (grijuliu)
- stilul stimulativ
- stilul pasiv
- stilul administrativ.
-

Organizarea activitatii managerului
Se apreciaza ca peste 80% din activitatea managerului sportiv poate fi programata.
Aceasta planificare a timpului de munca este posibila tinand seama de:
- nominalizarea celor mai importante activitati ce urmeaza a fi rezolvate.
- estimarea timpului necesar pentru rezolvarea problemelor importante, a celor
curente, evitarea fragmentarii excesive a activitatii respective.
- anticiparea unor eventuale perturbatii ce pot aparea in activitatea programata.
- folosirea corespunzatoare a diverselor servicii.
- delegarea autoritatii pentru rezolvarea problemelor secundare, simple, de rutina.
- pregatirea, desfasurarea si finalizarea diverselor intalniri, sedinte. In activitatile
si actiunile intreprinse pentru indeplinirea obiectivelor prevazute, sedintele - ca
intalniri de lucru - ocupa un loc deosebit de important. si in activitatea sportiva
se intalnesc urmatoarele tipuri de sedinte:
a. sedinte de informare - operative (tinute cu colaboratorii apropiati).
- ad-hoc pentru informarea de catre colaboratori a managerului sau a
acestora de catre manager asupra unui eveniment sau a unor
situatii speciale intervenite.
a. sedinte decizitionale.
b. sedinte de explorare (pe o tema de interes major)
c. sedinte de organizare (pe baza unor planuri detaliate se stabilesc actiunile,
problemele specifice ce urmeaza sa fie rezolvate).
Pregatirea unei sedinte consta in urmatoarele obiective:
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a) precizarea scopului acesteia constand in luarea de decizii, comunicarea
unor sarcini, schimburi de informatii.
b) stabilirea ordinii de zi, avand grija ca tematica sa nu fie excesiv de
incarcata, sa fie cat se poate de precisa, clar formulata, iar succesiunea
punctelor pe ordinea de zi sa fie stabilitajudicios.
c) stabilirea listei participantilor, tinand seama de utilitatea celor participa,
d) stabilirea si comunicarea din timp a datei, locului si orei de desfasurare.
Desfasurarea sedintei are urmatoarele secvente:
a) deschiderea sedintei - printr-un cuvant vorbit de manager care multumeste
participantilor pentru participare.
b) prezentarea clara si concisa a scopului intalnirii precizandu-se si ce se
asteapta de la participanti.
c) discutii asupra temelor din ordinea de zi.
d) incheierea sedintei trebuie sa concretizeze pe cat e posibil finalitatea
acesteia, sintetizarea clara si obiectiva a dezbaterilor, prezentarea
concluziilor sedintei
Competenta si autoritatea managerului sportiv
Managerul sportiv trebuie sa fie apreciat in primul rand pe baza
rezultatelor, performantelor obtinute, a eficienfei in tot ceea ce intreprinde.
In activitatea sa managerul trebuie sa reprezinte un model de comportare, de
conduita pentru ceilalti. Managerul trebuie sa fie competent, drept si corect.
Competenta in domeniul activitatii de educatie fizica si sport este
evidentiata prin cele doua componente: profesionala si decizitionala.
Competenta profesionala este data de insumarea tuturor cunostinfelor
profesionale si a experientei dobandite. Competenta decizitionala este rezultatul
deciziilor, autorizarilor primite de manager de la forurile superioare. In acelati timp
ofera drepturi dar si raspunderi, printre care cea privind rezolvarea obiectivelor
unitatii sportive.
Succesul, prestigiul unui manager sportiv se formeaza, se consolideaza
prin competenta si tinuta morala, ca si pritr-o preocupare continua de
autoperfectionare.
Autoritatea managerului sportiv poate fi defmita ca puterea personala a
condueatorului exercitata asupra colaboratorilor, a subaltemilor pentru ai determina
sa actioneze in spiritui si sensul dorit de manager. Autoritatea este dreptul conferit
managerului, reprezentand puterea legala sau legitima, castigata prin numire sau in
urma unui concurs. Ea reprezinta dreptui de comanda, puterea de a actiona si
pretinde subordonatilor sa actioneze in scopul executarii unei actiuni conform celor
decise de manager.
Autoritatea managerului poate fi: ierarhica sau autentica.
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Autoritatea are ca principala sursa competenta si personalitatea
managerului. In acest sens primeaza calitatea profesionala, calitatile si insusirile
sale, atitudinea fata de subordonati si nu functia ca atare.
Autoritatea ierarhica este conferita de pozitia ierarhica a managerului,
sprijinul acordat de forurile ierarhice superioare. Autoritatea ierarhica ofera
drepturile stipulate in legi, norme care dau posibilitatea managerului sa decida, sa
ia hotarari. Autoritatea autentica potenteaza autoritatea formala si este determinata
de personalitatea managerului. Autoritatea autentica determina incredere, respect si
ofera managerului sportiv principalul instrument de conducere.
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ISTVAN SOMODI’S WORK AND THE ATHLETIC CLUB FROM
CLUJ (ACK) BETWEEN THE TWO WORLD WARS
KILLYENI ANDRÁS

REZUMAT. Activitatea lui Istvan Somodi úi Clubul Atletic din Cluj între cele două
războaie mondiale. Ideea înfiinĠării unui club atletic a apărut cu 125 de ani în urmă, în
momentul în care ideile atletismului englez au pătruns úi în oraúul nostru. Noul club atletic
înfiinĠat a avut un rol determinant în viaĠa atletică din Transilvania până la sfârúitul celui de
al doilea război mondial, momentul desfiinĠării lui abuzive. În acest interval clubul a crescut
campioni renumiĠi atât pe plan intern, úi cât úi pe plan internaĠional. În perioada dintre cele
două războaie mondiale dr. Istvan Somodi a antrenat atleĠii clubului dintre care 18 au
devenit campioni naĠionali. Somodi a fost primul clujean medaliat la jocurile olimpice,
obĠinând acest rezultat la jocurile olimpice de la Londra din 1908 la proba de săritura în
înălĠime. Somodi a fost úi preúedintele clubului, în acest timp asociaĠia sportivă obĠinând de
mai multe ori titlul ce cel mai bun club atletic din România.

The idea of founding an athletic club occurred 125 years ago, when the
English athletic belief reached our city. The new sports association soon became
determining for the athletic life in Transylvania, and remained such until World
War II., the moment of its obtrusive closing down. It raised outstanding champions,
who made a name for themselves and for the Athletic Club from Kolozsvar (ACK)
both before and after World War I.
Between the two world wars, Dr. Istvan Somodi, the first acknowledged
athletic trainer trained the members of the club; he brought up 18 national
champions. Somodi was the first in our city to own a medal at the Olympics; he
won the silver medal for high jump at the Olympics organized in London one
hundred years ago. Besides being a trainer, for many years he was the chairman of
the club as well, and during his leadership the ACK won the title of the best
athletic club in Romania for several times.
After World War I, Dr. Somodi started the reorganization of the Hungarian
athletic life in Cluj. It was a difficult job both from a political and human point of
view, since the new Romanian administration wasn’t happy about the upswing of
the ACK, and besides this, there was a shortage of talented sportsmen, capable of
reaching outstanding results.
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The Athletic
Annual published in
1922, edited by Dr.
Istvan Somodi, report
about the post-war
period in the following
way: the war broke in
two the entire athletic
life in a way that after
the
revolution
everything needed to
be started all over
again. The first to
recover
was
the
UACK,
and
with
the
The athletes of the ACK at the middle of the 20’s: (left to right)
spring of 1919, newly
Somodi, Vajna, Welser, Donogan, David, F. Biro, Fetter,
flourishing athletic life
Kormos, Peter, Beke
started on the tracks of
Cluj, and soon a large number of outstanding beginner and junior competitors started
the hard work. Arad, Timisoara and Oradea hadn’t given any sign of life at this time.
But development in Cluj didn’t last for long either, because the military
authorities banned all types of sports on 23 June, 1919, state which lasted until the
end of July, 1920.
In other towns, the clubs received license for their activity at the beginning
of 1920, but we can speak about athletic life only towards the end of this year, since
until August only Arad and Timisoara practiced athletics, but without competition
they couldn’t show serious development.
As I’ve already mentioned, in Cluj practicing sports started in August 1920,
and that is the time when athletics in Transylvania starts, too, since beginning with
this date not only athletes from Arad and Timisoara are active, but also the former
members of the UACK, now partly members of ACK and partly of WSA (Work
Sports Association), as well as Romanian sports men, members of Universitatea, so
by the ed of 1920 we can find a considerable athletic life.
Dr. Istvan Somodi, who is the first acknowledged athletics trainer of Romania,
started reorganizing the athletic department of the ACK. Later he accepted presidency
of the club, as well. He confronted enormous hardships, since the new administration
didn’t want to support the sports club. Baron Istvan Banffy, the outstanding polevaulter of the beginning of the 40’s, told that while the Romanian sports leaders
provided the athletes of the Universitatea with plenty of money, equipment and
food, the only thing the athletes of the ACK got was nitrous sausage.
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In spite of all these, athletes from Cluj obtained great successes, which was
first of all the result of Somodi’s enthusiastic work. The club had outstanding
athletes in the 20’s: Laszlo Peter, the famous sprinter, who won 15 national
championships for the club; Janos Vajna, pole-vaulter won four championships,
Janos David, shot-putter two and in 1924 the 4X100 m relay race - Peter, Szabo,
Kormos, Biro – won national champion title, too. Laszlo Peter wrote about his life,
sports life and his friends in Cluj in those times in several reminiscences. I graduated
after World War I as an illustrious student at the Miko College. In the same year
one of my cousins, Kalman Mickolczi from Ghidfalau, graduated the Agricultural
Academy in Cluj, and as a student he won national championship in shot-putter as
a member of ACK. As he knew that I won first place in running, pole-vaulting and
long jump at the final sport exam organized by the Miko College, and also that
I intended to study at the Business Academy, he encouraged me to go along with
him to Ghidfalau and train together for the national athletic championship to be
organized in Cluj. I accepted the invitation…Fate willed it so that the date of the
championship in Cluj and Miskolczi’s wedding in Madaras fell on the same day.
There was nothing to be done, Kalman sent a telegraph to the trainer and factotum
of the ACK, Pista Szatmari. The telegraph read: I am having my wedding in
Madaras on 29th, I’m sending a substitute, Laszlo Peter. Enter him in every event.
Szatmari answered in another telegraph: Postpone the wedding. Kalman answered
again: Wait form my nephew at the train station.
A few days later, after the national championship was over, Szatmari answered
in a telegraph: The substitute won four championships. Thank you. Wishing a lot of
happiness, Pista Szatmari. At the beginning of the twenties, I was the champion of
Romania in first of all in 100 and 200 m and in several jumping numbers…
My friendship with Joska David, born in 1900 in Zalan – Laszlo Peter
writes in one of his letters – started in high school years, when he was a first grader
and I was a second grader. We made friends easily on the ball field, because we
both liked this beautiful, manly game. As a custom, every Saturday afternoon, two
selected ball teams marched on drumbeat and fanfare across the town to the grassy
sports fields in the Ujvarossy Gardens. Although unwritten, it was a rule that only
senior class students could be selected in these teams, but Mr. Petras, our teacher
often smuggled us, junior class students in, showing by this that he had noticed our
talents, and valued our knowledge.
After finishing the four years, Joska, my friend went to primary school
teacher training in Aiud, and for the moment we lost contact. In 1921, a common
friend mentioned that there was a very talented shot-putter in the primary school
teacher training school, Jozsef David. At that time I was already a member of the
ACK, so a set off and went to Zalan, Joska’s birthplace, to convince him to come
to Cluj. It wasn’t easy, because he was a sort of warden at a lumbering company
and in the meanwhile he could practice his hobby: hunting. I had no other choice
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than turn to his kind sister, Margitka David for help, to whom Joska promised he
would consider the offer.
Cluj was an adorable town in those times, and if Cluj started liking
someone, that was well off. Cluj soon became attached to Joska. As a result of
regular training, he soon caught up with his competitors, and he even overcame
them in putting the shot and throwing the discus at the national championship. His
great competitors were Teofil Morar and Rezso Ujlaki, both athletes of the UAC
from Budapest, who had just recently arrived home. At that time there was an
active athletic life in Cluj, the founder of which was Dr. Istvan Somodi, silver
winner of the 1908 Olympic Games from London in pole-vaulting.
The red-white badge of the ACK was shining on the men’s coats. At
greater competitions, the derby of ACK-Haggibor half of the city was cheering,
young and old of the Janovics theatrical company, we too, were applauding at
every of their premier. We lived, raced and played chess together with Joska…
Then those times passed, too. They were followed by difficult economic years, first
my bank was sold to Romanian interest…I was moved to Timisoara, to the local
department of the Hungarian General Bank, soon Joska left to Petrosani, to the
Mining Corporation, where, too, there was an active athletic life. Joska managed to
participate at a competition in Budapest, where he had good results. At home, he
was national champion and recorder every year, throughout his participation.
Indeed, the fast development of athletic life in Cluj came to a halt at the
middle of the 20’s: Laszlo Peter and Janos David leave the club, but the new hope
is represented by Lajos Biro, who won his first national championship in polevaulting. In the 30’s, the club got back on its feet, and in 1934 won the title of best
club in Romania, which was handed to Dr. Istvan Somodi by the king personally.
Here is the article from the 22nd August 1934 Ellenzek (Opposition):
In
this
column of serious
criticism we think
that this time we
have to greet the
three
brave
competitors of the
ACK, who won
first place in the
combined at the
national athletic
championship in
Brasov.
They
won it from under
the nose of clubs
With the cup won in 1934: I. Krausz, Dr. I. Somodi,
which fought for
B. Kovacs, L. Biro
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victory and the precious silver cup along with it with long months of training
behind them and a numerous team of competitors. The ACK didn’t even know
there was going to be a combined championship in Brasov; they hadn’t trained for
such a competition, they found out about it only at the scene. And the three
competitors managed to win four championships and two second places and
conquer the first place in front of competitors from 14 different clubs. The ACK is
the oldest athletic club in Romania, in the past its competitors brought many laurels
for the red-white combination, now the old glory seems to be resurrecting, the
wonderful achievements of the three competitors in Brasov. It’s an unprecedented
event, not only in the Romanian, but in the world sports history, as well. It may
sound as exaggeration, but, but everyone can understand the magnitude of the
results, if we take into consideration that there were sixteen events in the
championship, and three people can win the combined only with great superiority
in races. This new spring forward eclipses the old victories of the former athletes of
the ACK.
The public of Cluj could thank for the success to Bela Kovacs (100 m, 200 m)
and Lajos Biro (pole-vaulting) first of all. Soon other new talents appeared: Gyorgy
Biro, the hammer-thrower, Liviu Dejenaru 100 and 200 m, Gyorgy Kiss 400, 800,
1500 m, and Istvan Banffy in pole-vaulting. Besides this, in 1938 they won a
4x100 m relay-race again – Kovacs, Dejenaru, Foszto and Nemetz. Gyorgy Kiss
and Gyorgy Biro won the Hungarian title of champion, too.
Besides athletics, the ACK had outstanding results in fencing, tennis and
football, as well. But the primary aim of the club was to provide the youth of Cluj
with opportunity for exercise. In spite of the successes, the club was dissolved by
the authorities after World War II. It was assimilated, and what is worse, Dr. Istvan
Somodi was completely excluded from sport. Today, hardly anyone remembers
him, and no memorial plaque, even if not in the vicinity of the sports tracks,
records that this outstanding personality was the most famous sportsman in Cluj,
and that he was the leader of a club of national fame, which brought up national
and international champions.
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CALCIUM INTAKE IN HEALTHY CHILDREN AND
ADOLESCENTS - THE EFFECTS ON BONE MASS ACQUISITION
DEAK GRAğIELA-FLAVIA1
ABSTRACT. The importance of calcium nutrition for bone health has grown in the last
decades. Based on this idea, we intend to establish the role of calcium intake in the process
of bone accumulation in healthy children and adolescents. From the studies done so far, an
adequate calcium intake during childhood seem to exert a protective effect against fractures
in adolescent boys and girls, can augment the ability of physical activity to strengthen
growing bone and it is necessary for the development of a maximal peak bone mass.
Increasing peak bone mass may be an important way to reduce the risk of osteoporosis in
later adulthood. The most critical period for the acquisition of bone mass is childhood
growth. This is the period when the interventions based on modifying the environmental
influences in order to optimize bone mass in children should be the most effective.
Regarding calcium supplementation, there is an increase in bone mineral density in children
as a result, but this increase is neither significant, nor durable. Promoting a healthy lifestyle,
including regular high impact and/or weight bearing physical activity together with a
healthy diet containing optimal calcium and vitamin D intake, may prove the best way to
achieve maximal peak bone mass.
REZUMAT. Aportul de calciu la copiii úi adolescenĠii sănătoúi - Efectele asupra
acumulării de masă osoasă. ImportanĠa calciului în nutriĠie a crescut în ultimele decenii.
Scopul acestei lucrări este acela de a stabili rolul aportului de calciu în procesul acumulării
masei osoase la copii úi adolescenĠi sănătoúi. Din studiile făcute până acum, un aport de
calciu adecvat în perioada copilăriei pare să exercite un efect de protecĠie împotriva
fracturilor în cazul adolescenĠilor de ambele sexe, poate mări capacitatea activităĠii fizice de
a întări oasele în creútere úi este necesar în procesul de dezvoltare a masei osoase. Creúterea
masei osoase în copilărie úi adolescenĠă poate fi o modalitatea importantă de a reduce riscul
apariĠiei osteoporozei în perioda adultă târzie. Perioada cea mai critică pentru acumularea
masei osoase este perioada de creútere. În această perioadă intervenĠiile menite să
optimizeze influenĠele mediului înconjurător asupra acumulării de masă osoasă sunt
eficiente. În ceea ce priveúte suplimentarea cu calciu, există o creútere a densităĠii osoase la
copii ca urmare a acestui proces, însă creúterea nu este nici semnificativă, nici durabilă.
Promovarea unui stil de viaĠă sănătos, incluzând activitate fizică regulată de intensitate mare
úi o dietă sănătoasă care să conĠină un aport optim de calciu úi vitamina D, se poate dovedi

cea mai bună cale de a obĠine masa osoasă maximă.

Introduction
The process of bone growth crosses a critical period during childhood. At least
90% of peak bone mass (the maximum bone mass attained by an individual) is
obtained by the age of 18 (1). The research done so far on osteoporosis, one of the most
widely spread chronic disease of our times, provides significant evidence that many
1
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predisposing factors to osteoporosis arise in childhood (3). Thus, intervention in
childhood to maximize peak bone mass might minimize the impact of bone loss related
to age (2). There are two important determinants of bone mass acquisition during
childhood. The predominant one is genetic predisposition, which determines up to 80%
of peak bone mass. The remaining 20% it is modulated by environmental factors and
sex hormone levels during puberty (4). The only modifiable factors are the
environmental ones: diet and physical activity. The most recent dietary guidelines have
taken into consideration the calcium requirements of healthy children and they
recommend calcium intake levels which should cover these needs.
The importance of calcium nutrition for bone health has grown in the last
decades and the discussions around this subject became more documented as
science progressed. It all started in the 1930s, when nutritional studies done on
children revealed that adequate amounts of calcium are necessary for normal bone
growth. By the 1970s, calcium balance studies and an early epidemiological study
strongly suggested the importance of adequate calcium nutrition with regard to
osteoporosis, particularly in postmenopausal women. The 1980s brought
controversy and confusion. The studies were done using new methods of bone
densitometry which failed to demonstrate effects of dietary calcium intake on
spinal bone mass. More recently, the research done in this domain has provided a
considerable amount of new evidence in favor of the concept that dietary calcium
is important for bone health, both in terms of its positive effects on bone mass and
in lowering fracture rates (5). Nowadays the concept that calcium intake is one of
the most effective preventive measure against osteoporosis is widely accepted.
Few data are available about the calcium requirements of children before
puberty. Calcium retention is relatively low in toddlers and slowly increases as
puberty approaches. Most available data indicate that calcium intake levels of
about 800 mg/d are associated with adequate bone mineral accumulation in pre
pubertal children.
The majority of research in children about calcium requirements has been
directed toward 9- to 18-yearolds. The efficiency of calcium absorption is
increased during puberty, and the majority of bone formation occurs during this
period (13, 14). Data from balance studies suggest that for most healthy children in
this age range, the maximal net calcium balance (plateau) is achieved with intakes
between 1200 and 1500 mg/d. That is, at intake levels above this, almost all of the
additional calcium is excreted and not used. At intakes below that level, the
skeleton may not receive as much calcium as it can use, and peak bone mass may
not be achieved (15, 16, 17).
The objectives of the study, questions and hypotheses
The aim of this work is to discuss about calcium intake during childhood
and adolescence, about whether our diet provides enough calcium to reach the
recommended values, and about the role of supplementation in the process of bone
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accumulation. We hope to give documented answers at questions like: is calcium
intake an important factor in the process of acquiring healthy bones during
childhood and if yes, how important is it and how does this influence the quality of
our life later on?
Research methods
In order to get the appropriate material for this study, a theoretical search
was performed on PubMed using keywords like ‘nutrition and bone growth’,
‘calcium intake during childhood’, ‘calcium supplementation in children and
adolescents’, ‘calcium intake and bone fractures in children’. From the long list of
published scientific articles obtained, were selected those who presented studies
done on children and adolescents. Only the materials no older than twenty years
were taken into consideration.
Discussion
The development of rickets in infants and children can be influenced by a very
low calcium intake, especially when those infants and children consume very
restrictive diets (eg, a macrobiotic diet) (6). Still, there are no reliable data on the
lowest calcium intake needed to prevent rickets. Recent data associate some fractures
in children with low bone mass and, not surprisingly, with low calcium intake.
Goulding et al (7) reported lower bone mass at multiple sites in a group of 100 girls
aged 3 to 15 years with distal forearm fractures compared with age-matched girls. For
girls aged 11 to 15 years in the study by Goulding et al a lower calcium intake was
reported for those with fractures compared with the control subjects.
Wyshak and Frish (8) reported that high calcium intake seem to exert a
protective effect against fractures in adolescent boys and girls. They also reported a
positive relationship between cola beverage intake and bone fracture. Whether this
is attributable to a potential effect of excessive phosphorus in the colas impairing
bone mineral status or to the lack of calcium intake related to the substitution of
colas for dairy products is uncertain. Two other studies indicate that soft drink
intake negatively impacts on bone mineral accrual of adolescent girls but not
adolescent boys (9, 10). The first one examined the effect of soft drink
consumption by the subjects on BMC(bone mineral content) and BMC accrual
during the 2 y of maximal bone mineral gain. Subjects drank a variety of soft
drinks, which we labeled low nutrient dense beverages; these included carbonated
(cola and non cola) and noncarbonated, sugar-based beverages. While both boys
and girls showed significant negative correlations between low nutrient beverages
and fluid milk consumption, only girls showed negative correlation between bone
mineral content accrual and low nutrient dense beverage intake. Recently, a study
with >10 times as many subjects reported similar findings (10). Girls’ heel bone
mineral density was significantly lower with carbonated beverage intake, whereas
boys showed no significant effect. In this latter study, pubertal stage was not
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adjusted for, but 2 ages of children were examined, age 12 y and 15 y. Milk intake
dropped as soft drink consumption rose for boys and girls. A difference in calcium
intake was evident, with girls consuming, on average, less than 900 mg per day
whereas boys’ intakes were >1000 mg. Replacement of a calcium-rich beverage
(milk) by soft drinks was observed in both studies and is a plausible mechanism for
at least some of the effect of soft drinks on bone accrual in female adolescents.
These studies suggest that being below (i.e., girls) or above (i.e., boys) the calcium
intake threshold determines vulnerability to dietary influences on bone accrual.
The objective of another study was to determine whether milk intake
during childhood and adolescence, when controlled for current calcium intake, is
associated with adult bone mass (ie, bone mineral content), bone mineral density,
and the incidence of osteoporotic fracture (21). They used data from the third
National Health and Nutrition Examination Survey of 3251 non-Hispanic, white
women age >or=20 y. Bone density was measured at the hip. History of fracture of
the hip, spine, or forearm was classified as a lifetime fracture (occurring after age
13 y) or an osteoporotic fracture (occurring after age 50 y). Subjects reported
frequency of milk consumption during childhood (aged 5-12 y) and during
adolescence (aged 13-17 y). Regression models controlled for weight, height, age,
menopause and use of estrogen, physical activity, smoking, and current calcium
intake. It has been found an association between low milk intake during childhood
and a 2-fold greater risk of fracture (P < 0.05). Based on these results, the authors
have concluded that women with low milk intake during childhood and
adolescence have less bone mass in adulthood and greater risk of fracture.
Heaney and Weaver (19) approached calcium nutrition and bone quality in
the light of the most recent research results of this field in a review published in
2005. Their own conclusion states that calcium can augment the ability of physical
activity to strengthen growing bone through allowing increased bone
mineralization of larger bone sizes. Furthermore, because high calcium intakes can
reduce homeostatic bone remodeling, they are likely to improve skeletal strength
even if they have no appreciable effect on bone mass or bone balance.
A population-based study done by Khosla et al (20) revealed a statistically
significant increase in the incidence of distal forearm fractures in children and
adolescents in recent years. According to them, whether this is due to changing
patterns of physical activity, decreased bone acquisition due to poor calcium
intake, or both is unclear at present.
In an attempt to explore the causes of stress fractures among females <17
years of age, Loud et al (12) performed a cross-sectional analysis of data from
5461 girls, 11 to 17 years of age, in the Growing Up Today Study, an ongoing
longitudinal study of the children of registered female nurses participating in
Nurses' Health Study II. Mothers self-reported information regarding their
children's histories of stress fractures on their 1998 annual questionnaire. Growing
Up Today Study participants self-reported their weight and height, menarcheal
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status, physical activity, dietary intake, and disordered eating habits on annual
surveys. The results revealed that age at menarche, z score of BMI in 1998,
calcium intake, vitamin D intake, and daily dairy intake were all unrelated to stress
fractures after controlling for age.
Another study done in Switzerland by Ferrari et al (18) tried to prove that
fractures in childhood may result from a deficit in bone mass accrual during rapid
longitudinal growth. In order to do that BMC (bone mineral content) at the spine,
radius, hip, and femur diaphysis was prospectively measured over 8.5 years in 125 girls
using DXA. Differences in bone mass and size between girls with and without
fractures were analyzed using nonparametric tests. The contribution of genetic factors
was evaluated by mother-daughter correlations and that of calcium intake by Cox
proportional hazard models. Fifty-eight fractures occurred in 42 among 125 girls
(cumulative incidence, 46.4%), one-half of all fractures affecting the forearm and wrist.
Girls with and without fractures had similar age, height, weight and calcium intake at
all time-points. The authors have concluded that girls with fractures have decreased
bone mass gain in the axial and appendicular skeleton and reduced vertebral bone size
when reaching pubertal maturity. Taken together with the evidence of tracking and
heritability for BMC, these observations indicate that childhood fractures may be
markers for low peak bone mass and persistent bone fragility. Despite all this, they
have also found that calcium intake was not related to fracture risk.
A big part of this discussion is calcium supplementation. We would like to
try to establish weather calcium supplementation influences in any way the process
of bone development in children. If there are any effects, are they short or longterm ones?
Narrative reviews of individual clinical trials have shown that bone mineral
density in children can be increased by calcium supplementation. In a study of
identical twins of mean age 10 years, calcium citrate supplementation over three
years significantly increased bone mass in the supplemented children when
compared to their non-supplemented siblings (22). Others have shown in young
children that calcium supplementation also augments the bone response to physical
activity, resulting in greater cortical thickness and area (23). Milk extracted
calcium phosphate, given for nearly one year, also significantly increased bone
mass accrual in pre pubertal girls (24). This beneficial effect was maintained three
years after discontinuation of the supplementation, at a time when the subjects
were pubertal or post pubertal (25). By contrast, following the completion of
puberty in the calcium citrate supplemented twin studies, BMD was no different
from sibling controls (27). It is possible that calcium phosphate extracted from
milk may have additional anabolic properties over other calcium salts. If this is the
case, a simple measure such as dietary supplementation with milk extracted
calcium phosphate could favorably alter bone mass acquisition during childhood
with lasting effects into early adulthood.
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Several controlled trials have found an increase in the bone mineral content
in children with ages between 9 and 18 years who have received calcium
supplementation (26-29). However, the available data suggest that if calcium is
supplemented only for relatively short periods (ie, 1 to 2 years), there may not be
long-term benefits to establishing and maintaining a maximum peak bone mass
(30, 31). This emphasizes the importance of diet in achieving adequate calcium
intake and in establishing dietary patterns consistent with a calcium intake near
recommended levels throughout childhood and adolescence. Unfortunately, longterm studies evaluating the consequences of maintaining currently recommended
calcium intakes beginning in childhood or early adolescence are not available.
A review written by Winzenberg et al. revealed that calcium supplementation
has little effect on bone mineral density. The only site where there was found an effect
was the upper limb and the effect was small, equivalent to about a 1.7 percentage point
greater increase in bone mineral density in the supplemented group compared with the
control group, which persisted after supplementation stopped. This effect was reduced
and did not remain significant suggesting that it is unlikely to result in a clinically
important decrease in the risk of fracture (2).
Calcium supplementation enhances bone mass accrual during
administration, says the hypothesis of another study, with a sustained benefit
observed using milk-based calcium but not calcium salts. Ninety-nine pre-pubertal
boys and girls aged 5-11 years were followed for 12 months after being
randomized to receive 800 mg/day of calcium from milk minerals (MM) or
calcium carbonate (CC), or a placebo (Pla) in a 10-month double blind study. Total
body and regional BMC, and femoral shaft bone dimensions were measured using
dual energy x-ray absorptiometry. Group differences were determined using
ANCOVA. The results showed that in healthy children consuming about 800 mg
calcium daily, calcium supplementation with milk minerals or calcium carbonate
does not appear to be produce biologically meaningful benefits to skeletal health. A
benefit of calcium supplementation in pre-pubertal was evident, but inconclusive,
with the biological significance of the effect of calcium supplementation at the
pelvis, and the longevity of this effect is to be determined (32).
The objective of the study done by Chevalley et al. was to assess whether
calcium supplementation increases bone mass gain in pre pubertal boys in a
skeletal site-specific manner. In a 12-month double-blind, placebo-controlled trial
with 1-yr follow-up, 235 healthy pre pubertal boys aged 7.4 +/- 0.4 yr (mean +/sd) were randomized to receive two food products providing 850 mg/d calcium
(calcium supplement group, n = 116) or an isocaloric placebo (n = 119). Areal bone
mineral density (aBMD) was determined by dual-energy x-ray absorptiometry at
radius (two sites), hip (two sites), femoral diaphysis (FDia), and L2-L4 vertebrae.
In pre pubertal boys, calcium-enriched foods increased aBMD at several
appendicular skeleton sites, but not at the lumbar spine, and this without any bone
size change. This effect was maintained 1 yr after treatment discontinuation (33).
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Conclusions
If we would have to draw a conclusion about the relationship between
calcium intake and fractures, it would be reasonable to say that low calcium intakes
may be an important risk for fractures in adolescents (7, 8). In the same line of
ideas, an adequate calcium intake during childhood seem to exert a protective
effect against fractures in adolescent boys and girls (8), can augment the ability of
physical activity to strengthen growing bone (19) and it is necessary for the
development of a maximal peak bone mass. Increasing peak bone mass may be an
important way to reduce the risk of osteoporosis in later adulthood (11). So far, we
have seen the bright sight of this topic. But science is not all about certainties.
There are still unclear relationships between fractures in children and adolescents
and decreased bone acquisition due to poor calcium intake (20) or even results
which indicate calcium intake and stress fractures as unrelated (12, 18). Even
though the amount of evidence in favor of the concept that calcium intake has an
important role in the process of bone acquisition is growing as we speak, studies
like the ones cited before which give unclear results tell us that there is still a great
need for research in this area.
Regarding calcium supplementation, the first conclusion is that it increases
bone mineral density in children (22-24, 26-29). The second one is that the increase
we were just talking about has a short-term effect (30, 31). Finally, the third one is:
the increase in bone mineral density in children is not significant (2, 32, 33). The
general conclusion would be that there is an increase in bone mineral density in
children as a result of calcium supplementation, but this increase is neither
significant, nor durable.
The most critical period for the acquisition of bone mass is childhood
growth. This is the period when the interventions based on modifying the
environmental influences in order to optimize bone mass in children should be the
most effective. That’s why promoting a healthy lifestyle, including regular high
impact and/or weight bearing physical activity together with a healthy diet
containing optimal calcium and vitamin D intake, may prove the best way to
achieve maximal peak bone mass. Pediatricians have an important role in
recognizing such factors, which influence bone mass in childhood. They should
advise children and their families accordingly and try to influence public health
policies. This may lead to an improvement in children’s diets and levels of habitual
physical activity, thus reducing the risks of osteoporosis and fractures in later life.
Given the results of the studies on calcium intake presented so far (some of
them are inconclusive) more research is required in children with low calcium
intake. However, because of the small treatment effects seen with calcium
supplementation it may be appropriate to explore possible alternative nutritional
interventions, such as increasing vitamin D concentrations (34, 35) and intake of
fruit and vegetables (36).
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UNELE CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE
ANTRENAMENT LA NIVELUL COPIILOR,
JUNIORILOR ùI SENIORILOR
BACIU ALIN MARIUS1

ABSTRACT. Some Characteristics of the Training Process at Children, Junior and Senior
Level. The present work deals with general aspects of the training process at the different preparing
levels corresponding to the performance and preparing objectives of the modern tennis training.

Tenisul de performanĠă reprezintă modelul spre care se îndreaptă toate
eforturile factorilor angajaĠi în procesul de pregătire a tenismenilor specific la toate
nivelele de măiestrie sportivă.
În gândirea contemporană cu privire la instruirea úi antrenamentul în tenis,
începute de la vârsta copilăriei úi cât mai de timpuriu, reprezintă o garanĠie sigură a
realizării marii performanĠe pentru viitor.
Procesul de antrenament in tenis, ca de altfel úi în celelalte discipline sportive,
impune cunoaúterea úi respectarea perioadelor úi stadiilor prin care trece sportivul.
Plecând de la analiza pregătirii tenismenilor de înaltă performanĠă, se constata că
principala sursă de progres o constituie dirijarea útiinĠifică a întregului proces,
coroborat sub forma unui sistem unitar (biologic, motric, psihologic, igienic,
organizatoric, etc.).
Stadiile prin care trec sportivii presupun pe de o parte evoluĠii úi schimbări
ce au loc pe plan biologic, precum úi acumulările pe plan motric úi psihologic,
datorate modificărilor produse de antrenamente úi de procesele de creútere.
Desigur că fiecare din aceste stadii în parte îúi are particularităĠile,
necesităĠile úi sarcinile sale, care trebuie cunoscute úi aplicate în contextul evoluĠiei
jocului contemporan.
Privitor la cele arătate mai sus, se poate întocmi un tablou al evoluĠiei
performanĠelor pe diferitele stadii ale vieĠii sportive, după cum urmează :

1
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CICLUL COMPLET AL VIEğII SPORTIVE A UNUI TENISMEN
6-8 ani
Etapa adaptării naturale cu
racheta úi mingea de joc

9-10 ani
Etapa primei instruiri
organizate

11-12 ani
Etapa marilor performanĠe ale
Copilăriei

13-14 ani
Etapa consolidării úi
perfecĠionării complete

15-16 ani
Etapa perfecĠionării úi a
deciziilor de jucător

17-18 ani
Etapa consacrării úi a marilor
performanĠe la juniori

19-21 ani
Etapa afirmării úi confirmării
valorice pe plan intern úi
internaĠional

22-35 ani
Etapa adevăratelor
performanĠe în tenis

Din această schemă cu caracter metodic se poate constata că instruirea în
tenis are un caracter stadial. Fiecare stadiu îúi are obiectivele instructiv-educative,
un conĠinut úi o metodologie adaptată la particularităĠile de vârstă, sex, în
conformitate cu nivelul de pregătire impus de obĠinerea unor performanĠe
superioare. Eúalonarea pregătirii sportive pe diferite stadii corespunde cu
obiectivele de performanĠă úi de pregătire impuse de necesităĠile conĠinutului
antrenamentului modern în tenis, datorită faptului că fiecare stadiu în parte îúi are
pofile de jucător bine precizate, după cum urmează: Profilul somatic, motric,
tehnico-tactic, psihic úi fiziologic, precum úi modelul de joc specific.
Pregătirea stadială trebuie înĠeleasă ca o activitate metodică de dirijare a
procesului de pregătire úi joc, corespunzătoare particularităĠilor de vârstă úi
nivelului de pregătire.
Stadiile de pregătire în tenis au fost stabilite pe criterii de vârstă, de
participare la campionatele naĠionale, precum úi de nivelul de pregătire efectiv,
după cum urmează:
• copii

- 6-10 ani
- 11-12 ani
• juniori - 13 -14 ani
- 15-16 ani
• juniori - 17 -18 ani
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Aceste stadii corespund atât orientării procesului de instruire ce se
organizează pe fiecare nivel în parte, precum úi participării la jocurile oficiale, unde
se conferă úi titlul de campion naĠional. În cele ce urmează, vom prezenta
principalele zone de performanĠă previzibilă pe stadiile de pregătire.
Zonele de performanĠă în tenis pe vârste, la masculin úi feminin
Proba

Sexul

SIMPLU

B
F
B
F

DUBLU

Zona primelor mari
rezultate
14-17 ani
12-16 ani
17-18 ani
16-18 ani

Zona posibilităĠilor
maxime
18-22 ani
17-21 ani
20-23 ani
19-21 ani

Zona rezultatelor
înalte
21-28 ani
20-30 ani
24-48 ani
20-23 ani

Organizarea, conĠinutul úi desfăúurarea antrenamentelor la copii, juniori
úi seniori presupun respectarea unor cerinĠe de bază, după cum urmează:
• Instruirea începând de la nivelul copiilor trebuie să fie precedată de o selecĠie
atentă úi o apreciere exactă úi competentă a stării de sănătate, a posibilităĠilor
fizice úi a celor intelectuale. Metodele úi mijloacele de bază úi speciale
preconizate pentru pregătirea fizică la copii să vizeze dezvoltarea fizică
armonioasă, întărirea sănătăĠii, dezvoltarea marilor funcĠiuni ale organismului,
precum úi dezvoltarea calităĠilor motrice de bază úi specifice;
• La juniori úi în special la seniori, pregătirea fizică reprezintă o condiĠie
esenĠială a performanĠei sportive pentru care dezvoltarea calităĠilor motrice
de bază úi speciale se situează pe primul plan. Scopul pregătirii fizice la
seniori poate fi úi de menĠinere úi chiar de compensare;
• Metodele úi mijloacele pentru pregătirea tehnico-tactică trebuie să vizeze
în mod deosebit în primii ani latura clasică a tehnicii de bază úi speciale (la
nivelul copii), după care să se treacă úi latura modernă a execuĠiilor
tehnice, dar aceasta să se realizeze în funcĠie de particularităĠile fiecărui
sportiv în parte úi de gradul de eficientă al acestora în joc;
• Însuúirea úi perfecĠionarea tehnico-tactică trebuie să se axeze pe conĠinutul
tehnic al execuĠiei úi apoi utilizarea lor tactică în contextul fazelor de joc;
• Însuúirea, perfecĠionarea úi utilizarea cu mult discernământ a celor cinci
factori de eficienĠă la lovirea mingii (direcĠie, lungime, efect, traiectorie úi
viteză), în funcĠie de stadiile de pregătire úi particularităĠile sportivului;
• Cunoaúterea, însuúirea úi aplicarea în procesul de pregătire úi joc a
principiilor tehnicii úi tacticii jocului de simplu úi de dublu (proporĠional, în
funcĠie de stadiul de pregătire);
• ConĠinutul úi forma de desfăúurare a lecĠiilor să corespundă etapelor úi stadiilor
de pregătire. Durata acestora poate fi de 90 min la stadiul începători úi
avansaĠi, după care poate creúte până la 140 min pentru celelalte stadii;
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•

•

Toate lecĠiile de instruire să includă aspecte de tratare diferenĠială, după
care să se aplice principiile individualizării cu privire la aspectul tehnicotactic, motric, psihic, a parametrilor efortului, precum úi de refacere a
organismului după efort;
Numărul antrenamentelor la copii, până la 12 ani, poate fi de 3-4 pe
săptămână, iar de la 12 ani, acestea se pot desfăúura zilnic. Cu prilejul
vacanĠelor de iarnă úi de vară se pot desfăúura zilnic 2 antrenamente pe zi,
cu excepĠia zilei de duminică, când se poate desfăúura un singur
antrenament sau joc de verificare. Tabloul de mai jos prezintă volumul úi
durata antrenamentelor pe stadiile de pregătire:
Vârsta
-ani-

Stadiul de
pregătire

Număr
de zile

7-10
11-12
13-14
15-16
17-18 úi
seniori

Începători
AvansaĠi
PerformanĠă
Măiestrie
Înaltă
măiestrie

3-4
5-6
6-7
6-7
6-7

Nr.antren.
pe
săptămână
4
5
6
7
8

Durată

90’
100’
120’
140’
120’

VacanĠăcantonamente
2-1-1
2-1-2
2-1-2
2-2-1
2-2-2

Obs

7-8
9-11
9-11
12
12-14

Pe întregul proces de antrenament úi joc este necesar să se realizeze o serie de
investigaĠii (teste úi probe de control) de natură fiziologică, psihologică,
motrică úi tehnico-tactică, în vederea evaluării corectă a stadiului de pregătire
úi de a se evita o serie de erori ce pot apare pe parcursul pregătirii;
• Deúi în planul pregătirii úi a jocului competiĠional am vorbit de existenĠa a
cinci stadii de pregătire care sunt conforme úi cu regulamentele de
desfăúurare a competiĠiilor oficiale. În cele ce urmează, din considerente
metodice, va fi tratata ponderea factorilor antrenamentului úi a raportului
între pregătire úi joc pe patru stadii, deoarece am reunit stadiul de
începători cu cel de avansaĠi în unul singur. Aceste două stadii nu ridică
probleme deosebite în pregătire úi joc nici în ceea ce priveúte eúalonarea
(planificarea pregătirii).
Tabloul complet al dinamicii dezvoltării, calităĠilor motrice, pe cele patru
stadii de pregătire úi a raportului între aceste calităĠi motrice — orientativ
•

DEZVOLTAREA CALITATILOR MOTRICE IN RAPORT DE VARSTA SI
STADIUL DE MAIESTRIE SPORTIVA-ORIENTATIV
STADIUL DE
MAIESTRIE
SPORTIVA
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MENTINERE-DEZVOLT.CM
VITEZA-REZISTENTA 20%
FORTA-VITEZA 30%
REZIST.-FORTA 30%
INDEM-REZIST 10%
MOBILIT-SUPLETE 10%
17-18 ANI

DEZVOLT. MENTALA CM
VITEZA-FORTA 20%
FORTA-VITEZA 30%
REZIST.-VITEZA 30%
INDEM.-VITEZA 10%
MOB.-SUPLETE 10%
15-16 ANI

DEZVOLTAREA C.M.
VITEZA 25%
FORTA-VITEZA 25%
REZISTENTA 25%
INDEMANARE 15%
MOBILITATE-SUPLETE 10%
13-14 ANI

IMBUNATATIREA C.M.
VITEZA 20%
FORTA 15%
REZISTENTA 15%
INDEMANARE 40%
MOBILITATE 10%
13-14 ANI
VARSTA
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Aceste procentaje pot fi totuúi considerate de bază în privinĠa orientării
metodice de dirijare a pregătirii, precum úi de realizare úi menĠinere a formei sportive.
• O altă caracteristică este cea privitoare la orientarea raportului ce trebuie
păstrat în direcĠia pregătirii úi a competiĠiei pe stadiile de pregătire. De
remarcat că în primele două stadii predomină instruirea faĠă de competiĠie,
iar în următoarele stadii, competiĠia are a pondere crescută faĠă de
pregătire. Factorii antrenamentului se găsesc de asemenea într-un echilibru
corect faĠă de stadiul de pregătire;
• În cadrul tuturor stadiilor de pregătire, antrenorul trebuie să Ġină o legătură
permanentă cu medicul, psihologul úi preparatorul fizic ce se ocupă de
pregătirea grupului de sportivi, iar în primele două stadii (copii) antrenorul
este bire să Ġină o legătură permanentă úi cu părinĠii sportivilor;
• Din punct de vedere al conducerii procesului de antrenament, la vârsta de
7-12 ani este recomandabil ca antrenorul să conducă efectiv instruirea în
mod nemijlocit din teren (lansarea mingii pentru exersare), etapă în care se
pun bazele corecte ale tehnicii ú tacticii de joc.
După această etapă fundamentală în formarea unui tenismen, antrenorul
trebuie să fie prezent cât mai puĠin în teren (dacă se poate deloc) în calitate de
partener sau lansator de mingi, deoarece acesta s-ar confunda cu instructorul sau
antrenorul care dă lecĠii de tenis celor care nu practică tenisul de performanĠă
După această etapă, antrenorul trebuie să conducă procesul de antrenament
din afara terenului de joc, având rolul de a dirija efortul sportivului úi de a evalua
corect munca depusă de către sportiv, prin culegerea de date úi informaĠii utile cu
privire la modul cum sportivul îndep1ineúte sarcinile de antrenament.
Acest mod de a conduce antrenamentul oferă antrenorului confortul úi liniútea
necesare pentru a discerne corect úi rapid modul de îndepIinire a cerinĠelor lecĠiei de
antrenament, contribuind în feIul acesta la dezvoltarea personalităĠii tenismenului. De
asemenea poate depista eventualele erori din desfăúurarea antrenamentului úi interveni
cu soluĠii eficiente pe planul tehnico-tactic, motric sau psihic úi în mod special al
dinamicii parametrilor efortului care trebuie îndepliniĠi de către sportiv.
• În antrenamentul juniorilor, úi în mod deosebit în cel al seniorilor, este
necesară o diversitate de parteneri în procesul de pregătire, cu tipologii
asemănătoare sau diferite, adecvate scopului propus. Acest aspect, după
opinia noastră, întăreúte ideea care limitează la acest nivel prezenĠa
antrenorului în teren ca “dirijor de mingi”.
• Documentele de eúalonare (planificare) a antrenamentului trebuie
concepute úi utilizate în desfăúurarea lui, după cum urmează:
- pentru vârsta de 7-12 ani este necesar să se înlocuiască documentele de
eúalonare a antrenamentului pentru toată grupa (4-6 sportivi), úi
anume: macrociclul (planul anual), microciclul de bază úi special, cu úi
fără concurs;
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-

începând cu vârsta de 12 ani úi până la seniori, se vor întocmi
documentele de eúalonare a pregătirii pentru fiecare sportiv în parte úi
numai la nivelul microciclului, după cum urmează: microciclul de
bază, special, cu úi fără concurs úi de compensare.
Aceste documente operative (microciclul de bază úi cel special cu úi fără
concurs úi de compensare) sunt specifice tenisului de performanĠă datorită în primul
rând structurii sistemului competiĠională marea performanĠă, unde competiĠiile se
desfăúoară aproximativ 11 luni din anul calendaristic, cu o frecvenĠă aproape
săptămânală a competiĠiilor. ConĠinutul acestor documente, la care se adaugă durata
antrenamentelor, precum úi modalităĠi de dirijare a parametrilor efortului úi de refacere
a organismului, aparĠin deciziilor luate de echipa de specialiúti úi în primul rând de
către antrenor úi, de multe ori, de către sportiv.
Un aspect fundamental al procesului de instruire úi joc în tenis, ce trebuie
să traverseze în mod firesc úi dinamic toate stadiile de pregătire, trebuie să fie
abordarea în pregătire, trebuie să fie abordarea în pregătire úi joc a liniei
ofensive a tehnicii úi tacticii jocului actual, de finalizare a punctului în toate
fazele de joc.
B IB LI O GRAF I E
1.
2.
3.
4.

Alexe, N. - Antrenamentul sportive modern. Ed. Editis Bucureúti 1993
Cristea, E. - enis. Ed. Sport-Turism, Bucureúti 1997
Dragnea,A. - Antrenamentul sportive. Ed didactica si pedagogica Bucureúti 1996
Moise. D., Antonescu D. - Teoria tenisului modern vol.I si II. Ed. Printnet
Bucureúti 2002

95

STUDIA UNIVERSITATIS BABEù-BOLYAI, EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE, LIII, 1, 2008

DEMONSTRAğIA SPORTIVĂ DIN CADRUL COLEGIULUI
„BETHLEN GÁBOR” AIUD
FERENC KEREKES1

ABSTRACT. Traditional Sport Activities in Bethlen Gábor High School Aiud. One of the
most important and interesting events in our high school are the yearly sport activities at the
end of each school year.
This event which is a celebration of the whole school, attracts many people from the
town, mostly parents, grandparents, and friends who come to sustain their relatives and
friends: the students and teachers from the high school.
The students manipulate different apparatuses (ribbons, hoops, silk scarves, balloons,
pompons) and execute free exercises on music. All these shape their moral and physical
abilities and cultivate their aesthetic taste.
These activities give a chance to those students who are not so talented in this area, to
prove the contrary and perform with the others the learnt exercises for the delight and
happiness of their parents, relatives and friends.
All the students from the school are mobilized at least a month or sometimes more
than a month with the preparations for the great event. From the nursery school teachers to
high school teachers everybody tries to work together with the students for preparing short
demonstrations which are always a great surprise for the spectators gathered in the beautiful
school garden.
Since 1890 these kind of events are held in our school every year. At the beginning
they were real competitions and tournaments. Nowadays the severe rules of the
competitions are not any more alive, it remained only the artistic side of the sport activities.
The exercises are performed on different kind of music, each year more rhythmical
following the new trends. Even the color of their costumes is chosen together in order to
make more attractive the event.
The common exercises are followed by different activities, such as acrobatic
gymnastics, running and demonstrative matches, usually football or baseball.

DemonstraĠia sportivă de sfârúit de an este de departe pe un meritoriu loc
doi din cadrul manifestărilor organizate în colegiul nostru. Beneficiază de un
interes enorm atât în rândul elevilor, cât úi al întregului colectiv profesoral, dar nu
numai. Evenimentul este o sărbătoare în cadrul colegiului, cu această ocazie foarte
mulĠi spectatori, locuitori ai municipiului Aiud, părinĠi, bunici, prieteni iau parte úi
susĠin elevii în toate activităĠile sportive.

1

Colegiului „Bethlen Gábor” Aiud

FERENC KEREKES

ExerciĠiile sportive executate, cu obiecte úi fără obiecte, au o influenĠă pozitivă asupra elevilor, cultivând totodată
trăsături de caracter, dârzenia, perseverenĠa, precum úi plăcerea pentru
frumos.
Obiectivul principal este ca úi elevii mai
puĠin talentaĠi să poată
învăĠa úi apoi toĠi împreună să execute exerciĠiile cu obiecte úi fără,
pe acompaniament muzical, pentru mulĠumirea úi satisfacĠia părinĠilor.
Deúi pare de necrezut, reuúim să mobilizăm majoritatea elevilor din cadrul
colegiului, demonstraĠiile sportive intrând în viaĠa colegiului de foarte mult timp.
Reuúim, prin eforturi colective úi prin implicarea a cât mai mulĠi elevi în
organizarea úi desfăúurarea acestui eveniment, să mobilizăm de fiecare dată elevii,
deúi pregătirea durează o lună, o lună jumătate.
Sprijinul este atât din partea colegilor, cât úi din partea învăĠătoarelor úi a
educatoarelor, care de fiecare dată reuúesc să pregătească un mic program cu
grupele lor úi să bucure de fiecare dată mulĠimea din incinta grădinii colegiului.
Avem informaĠii că prima demonstraĠie sportivă datează din anii 1890,
atunci demonstraĠia fiind organizată sub formă de întreceri sportive. Odată cu
trecerea timpului accentul s-a pus pe caracterul demonstrativ al evenimentului, fără
prea multe regulamente úi întreceri sportive.
Introducerea muzicii, miúcările tot mai estetice úi mai dinamice au luat
locul celor lente, interesul elevilor fiind Ġinut pentru o astfel de manifestare prin
modificarea formaĠiilor de lucru, prin schimbarea obiectelor úi a exerciĠiilor, dar úi
prin încercarea de a uniformiza echipamentul.
Fiind o activitate de sfârúit de an, nu pot lipsi jocurile de miúcare, útafetele
úi meciurile demonstrative care aduc buna dispoziĠie úi zâmbetul pe buzele tuturor
elevilor. An de an încercăm să aducem îmbunătăĠiri dar úi noutăĠi acestui program,
prezentând mici momente de gimnastică acrobatică pentru fete, sărituri la aparate
de gimnastică, pentru băieĠi, piramide, trasee aplicativ-utilitare pentru cei mici dar
úi jocuri de fotbal între elevi, eleve dar úi părinĠi úi profesori.
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Descrierea sumară a desfăúurării demonstraĠiei sportive
– Adunarea se face în curtea úcolii, de
unde se pleacă spre terenul de sport al
úcolii, pe grupe de 4-5 coloane, alcătuite
din 8-10 elevi
– Defilarea pe platou se face pe
muzică (marú), cu drapelul úcolii
úi drapelul sportiv în faĠă
– Festivitatea se desfăúoară pe un
teren de fotbal de 75x35 m, cu
500-600 elevi
–

–

–

Se efectuează 8 exerciĠii a 8
timpi, cu repetarea lor de 3 ori
(cu faĠa spre spectatori, cu întoarcere spre dreapta úi înapoi
spre stânga)
ExerciĠiile sunt diferite pentru
fete úi băieĠi, la fete folosindu-se
diferite obiecte (eúarfe, baloane,
cercuri, bastoane etc.)
ExerciĠiile se efectuează pe acompaniament muzical, în multe cazuri muzica este aleasă de către
elevi
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Echipamentul este compus din:
- tricou sau maieu alb, úorturi albastre sau de culoare închisă băieĠii
- tricou alb, rochiĠă albă fetele
- în picioare teniúi albi
- mai nou culoarea echipamentului
este aleasă împreună cu elevii
– ExerciĠiile se învaĠă pe clase
în cadrul orelor de educaĠie fizică
(partea pregătitoare) separat pentru
fete úi băieĠi, apoi se exersează cu
două clase, separat fetele úi băieĠii,
se trece apoi pe exersare simultană. ExerciĠiul se învaĠă pe numărătoare, apoi se introduce muzica. La început se
lucrează liber, apoi fetele cu obiecte. In curte se exersează cu toĠi elevii, la început pe
numărătoare, apoi pe muzică, iar proba finală se face pe platou în ziua demonstraĠiei.

Programul demonstraĠiei sportive
1. Deplasarea pe terenul de sport
2. Cuvântul directorului ( deschiderea festivă)
3. ExerciĠiile libere úi cu obiecte
pt. clasele: IX-XII; V-VIII; De úcoală normală
4. Programul grădiniĠei
5. Programul claselor I-IV
6. DemonstraĠia unor clase liceale úi de gimnaziu (dansuri moderne úi de societate etc.)
7. DemonstraĠii individuale úi de grup: exerciĠii acrobatice la sol, sărituri acrobatice
la aparate de gimnastică, piramide
8. Jocuri úi concursuri pentru clasele primare
9. ùtafete: alergare 4x200m
cl. V-VIII fete úi băieĠi
cl IX-XII fete úi băieĠi
10. Meci de fotbal pentru fete: liceul contra claselor de úcoală normală
11. Fotbal: meci tradiĠional între profesori si părinĠi
12. Fotbal: elevii interniúti contra celor locali
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ROLUL TEHNICII ÎN APRECIEREA EXERCIğIILOR LA SOL ùI
PARALELE INEGALE IN GIMNASTICA ARTISTICĂ DUPĂ
CODUL DE PUNCTAJ FIG 2006
GROSU-FLORINA-EMILIA1, GROZA-GOGEAN GINA2
ABSTRACT. Tehnical Role in Judgments of Floor Exercises and Uneven Bars in Artistic
Gymnastics Base on the International Point Code of International Federation of Gymnastics
2006. Artistic Gymnastics has made significant progress in the world and this is why there is a great
increase of the performing level. Starting from the requirements of the code of points of the female
artistic gymnastics in the present work we thought of making a difference between the new code and
the former one and to appreciate and show the role of the technical preparation and the importance
of the technique execution of the gymnasts, evolutions at the uneven bars and floor exercises.
Giving an importance to the technical preparations in the process of training we help the gymnast to
obtain remarkable performance in the competition.
REZUMAT. Gimnastica artistică este considerată disciplina sportivă cu o tehnică foarte bogată úi
variată în conĠinutul ei. Abordăm această lucrare din perspectivele úi cerinĠele noului cod de punctaj
care pune amprenta perfecĠiunii tehnicii de execuĠie în exerciĠiile gimnastelor la aparate. Prin
compararea celor două coduri de punctaj putem evidenĠia creúterea continuă a cerinĠelor
perfecĠionării tehnicii de execuĠie atât la paralele inegale cât úi a elementelor acrobatice úi a
elementelor artistice din compoziĠia exerciĠiilor de la sol.

Introducere
Pregătirea tehnică în gimnastica artistică are o deosebită importanĠă în
procesul de pregătire deoarece este calea spre progres asigurând continuitate în
învăĠarea úi perfecĠionarea elementelor urmate a fi însuúite úi posibilitatea atingerii
rezultatelor performanĠiale.
În poliatlonul gimnasticii fiecare element îúi are tehnica sa de execuĠie
raportată la posibilitaĠile individuale ale fiecărui sportiv, dar care trebuie să
conducă la un înalt grad de perfecĠiune cerută prin prevederile noului cod de
punctaj 2006, de către FederaĠia InternaĠională de Gimnastică. Fiecare element are
o tehnică specială de execuĠie iar numai însuúirea corectă a poziĠiilor, miúcărilor úi
a elementelor de la cele mai simple la cele mai complexe poate asigura premisa
învăĠării úi perfecĠionării elementelor de mare dificultate din gimnastica artistică.
După Dragnea “ tehnica este importanĠă, în primul rând prin economismul
miúcărilor úi eficienĠa acestora fiind condiĠionată în mare măsură de nivelul de
dezvoltare a capacitaĠilor condiĠionale úi coordonative, aflându-se în strânsa relaĠie
cu pregătirea fizică, psihologică úi teoretică” (Dragnea, 2002, p.281).
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Gimnastica artistică este sportul care se caracterizează prin tehnicitate în urma
căruia se analizează úi evaluează elementele úi exerciĠiile într-o competiĠie, aúadar fiind
o componentă importantă a antrenamentului sportiv. Vieru consideră că, pregătirii
tehnice , trebuie să i se acorde o atenĠie corespun zătoare úi să i se aloce cel mai mare
volum de timp úi de muncă.(Vieru, 1997, p. 32). Solul este considerat aparatul care
oferă cea mai mare spectaculozitate, expresivitate , elegantă, stil personal úi măiestrie
sportivă. În compoziĠia exerciĠiilor la sol sunt incluse atât elemente acrobatice cât úi
elemente artistice care trebuie să se ridice la un înalt grad de tehnicitate în exerciĠiile úi
evoluĠiile gimnastelor. Pentru atingerea perfecĠiunii tehnicii de execuĠie a elementelor
este mare nevoie a se respecta cu stricteĠe etapele învăĠării úi perfecĠionării elementelor
plecând de la cerinĠele codului de punctaj.
Obiectivele lucrării
Studierea úi analiza exerciĠiilor din finala de la paralele a Campionatului
Mondial Melbourne 2005, după codul de punctaj anterior cu evaluarea úi notarea
aceloraúi exerciĠii după cerinĠele codului actual de punctaj úi a comparării crescândă a
tehnicii de execuĠie.
Cuprins -CerinĠe
Codul de punctaj – paralele
Schimbarea codului de punctaj a făcut ca dificultatea úi tehnica exerciĠiilor
în gimnastica artistică să crească foarte mult. ÎmbogăĠirea conĠinutului úi a
dificultăĠii noului cod de punctaj solicită o mare acurateĠe tehnică în executarea
elementelor din partea gimnastelor, lucru greu de atins. Un rol important în
aprecierea execuĠiei îl au arbitrii, chiar úi în concursurile care se organizează în
cadrul categoriilor inferioare trebuie să depuncteze cu exigenĠă efectuarea
elementelor incorect executate tehnic, pentru a preveni de la început formarea unor
deprinderi greúite, care ar constitui o stagnare în calea progresului în gimnastică.
Noul cod de punctaj 2006 evidenĠiază tehnica de execuĠie la paralele inegale –
de exemplu , punând accent stăpânirii úi perfecĠionării poziĠiei de “stând pe mâini”
indiferent dacă este vorba doar de o îndreptare cu balans în stând pe mâini sau
gigantici, roĠi libere, stadlere, simple sau cu diferite grade de întoarcere în stând pe
mâini, poziĠia iniĠială úi finală a elementelor fiind poziĠia de “stând pe mâini”, cerută
prin codul de punctaj. Amplitudinea elementelor úi zborurilor, virtuozitatea tehnică performanĠă tehnică de execuĠie, după Cod de punctaj FIG 2006, definesc cerinĠele
tehnice ale acestui aparat spre atingerea înaltei performanĠe.
Prin schimbarea noului cod de punctaj departajarea dintre o execuĠie úi alta se
poate face mult mai clar, mai corect chiar dacă gradul de dificultate este egal prin
execuĠia tehnică a exerciĠiului se poate aprecia úi diferenĠia evoluĠia cea mai bună.
Din analiza competiĠiilor de anvergură din ultimii ani, se evidenĠiază clar
faptul că gimnastica se dezvoltă continuu, mai ales din punct de vedere al
perfecĠionării tehnicii úi măiestriei sportive. Dacă în urmă cu un ciclu olimpic se
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mai puteau trece cu vederea permiĠând ca unele elemente să se execute cu unele
incorectitudini de tehnică, astăzi, noul cod de punctaj scoate în evidenĠă importanĠa
tehnicii în executarea elementelor la aparate trebuind să fie executate perfect,
penalizările fiind mult mai severe .
Am exemplificat în graficelele úi tabelele de mai jos greúelile generale úi
penalizările de tehnică de execuĠie la paralele, (sunt úi greúeli care amplifică úi mai
mult tehnica de execuĠie ele neexistând în codul de punctaj anterior), importanĠa
efectuării elementelor în poziĠia de “stând pe mâini“, penalizările fiind mult mai mari
ceea ce scoate în evidenĠă corectitudinea, amplitudinea, virtuozitatea tehnicii de
execuĠie în exerciĠiile gimnastelor la paralele inegale. Dorim să prezentăm diferenĠa
dintre cele cele două coduri de punctaj din punct de vedere al tehnicii de execuĠie, al
finalizării elementelor simple sau cu întoarceri în poziĠia de ”stând pe mâini” úi a
penalizărilor lor.
Codul de punctaj anterior la elementele: Balans în stând pe mâini úi
elemente cu întoarcere în stând pe mâini úi al schimburilor de priză
RotaĠii ( 180o, 360o, 540o ) în stând pe mâini (în priza
normală, palmară, mixtă, mixtă- cubitală sau cubitală ).
Dacă rotaĠiile sunt mai mici de
> 10o – 30o penalizare 0.05 - 0.10 p
> 30o penalizare 0.20 p

Codul de punctaj actual la elementele: Balans în stând pe mâini
PoziĠia de stând pe mâini se consideră realizată când
întregul corp ajunge ( este plasat ) în interiorul a 10o în
raport cu verticala
VD = Valoarea de dificultate a elementului, în cazul nostru
dacă elementul este finalizat între 10-30 (grade) sau mai
jos de 30( grade) nu se acordă valoarea elementului
- în cele 10o de la verticală – fară penalizare
> 10o – 30o
- Nu VD + 0.10 (Juriul B)
> 30o
- Nu VD + 0.30 (Juriul B)
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Elemente cu întoarcere în stând pe mâini úi schimb de priză prin săritură
Principii: pentru întoarceri de 180o , 360o, 540o terminate în
stând pe mâini
- în cele 10o de la verticala – fără penalizare
> 10o– 30o - 0.10 (Juriul B)
> 30o
- 0.30 (Juriul B)
Codul de punctaj - sol
Dacă după cerinĠele codului de punctaj anterior se permitea acordarea valorii
elementului (elemente acrobatice, elemente artistice) cu o penalizare până la 0,20 p. cu
întoarcere în ax longitudinal chiar dacă i-au lipsit din întoarcere între 0 – 45 (grade) cu o
penalizare de 0,05 si 0,10 puncte úi între 45-90 (grade) cu o penalizare de 0,20 puncte,
noul cod de punctaj nu permite acordarea elementului doar dacă acesta este executat
perfect, întoarcerile sunt finalizate exact, astfel se atribuie o valoare inferioară conform
codului de punctaj. La elementele acrobatice úi săriturile artistice declasarea se face cu o
întoarcere de 180o, iar la piruete cu o întoarcere de 360o. Exedmplu : executarea unui
element acrobatic- salt înapoi cu două întoarceri longitudinale căruia îi lipseúte din
întoarcere 30o devine salt înapoi cu o întoarcere úi jumătate în ax longitudinal.
Un alt punct de vedere important aduse schimbărilor noului cod de punctaj
este cel al aterizărilor din elementele acrobatice evaluarea pozitiei de aterizare
având trei categorii de penalizare : (PoziĠia perfectă fără penalizare este poziĠia cu
umărul drept; aterizarea cu umărul deasupra genunchilor aduce o penalizare de
0,10 p. ; aterizarea cu umărul deasupra gleznelor aduce o penalizare de 0,30 p. ;
aterizare joasă (genoflexiune) aduce o penalizare de 0,50 p.
Aúadar se poate diferenĠia úi compara evoluĠiile mult mai precis úi mai
bine, atingându-se perfecĠiunea tehnicii de execuĠie în exerciĠiile gimnastelor.
Vom demonstra, prin prezentarea graficelor, kinogramelor, tabelelor, rolul úi
importanĠa tehnicii de execuĠie a elementelor.Penalizări specifice de execuĠie / codului
de punctaj anterior
Specificări după codul de punctaj anterior la elementele:
• Piruete
• Sărituri cu întoarcere
• Elemente acrobatice cu întoarcere longitudinală: Pentru rotaĠii incomplete
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> 0o – 45o penalizare 0,05 – 0,10 p
> 45o – 90o penalizare 0,20 p
Dacă lipsesc mai mult de 90o din rotaĠie, se atribuie
elementului o valoare inferioară, conform codului, adică:
- 3/2 întoarcere devine 2/1
- 2/1 întoarcere devine 1/1
- 1/1 întoarcere devine ½
•

•

Sărituri cu deschidere (în sfoara) de 180 o
Deschidere insuficientă sau poziĠie incorectă a picioarelor
0o – 20o penalizare 0,05 – 0,10 p
> 20o – 45o penalizare 0,20 p
> 45o – Valoarea acordată este cea a
elementului executat în realitate
Specificări ale codului de punctaj actual:
Sărituri cu deschiderea picioarelor la 180 o grade, (în sfoară)
Deschidere insuficientă
0o – 20o penalizare 0,10 p.
> 20o– 45o penalizare 0,30 p.
> 45o se atribuie VD cea mai joasa executată
VD= valoarea de dificultate a elementului, fiecare
element este cotat în funcĠie de dificultate de la A
0,10p la G 0,70p.

PoziĠie incorectă a picioarelor
Picioarele neparalele cu solul 0,10 p.
Aterizarea din salturi cu întoarcere longitudinală,
elementele trebuie finalizate exact, astfel se acordă o
valoare de dificultate inferioară, pentru subrotaĠie:
3/1 întoarcere devine 2/1/2
2/1/2 întoarcere devine 2/1
2/1 întoarcere devine 1/1/2
Pirueta trebuie finalizată exact, astfel pentru subrotaĠie:
3/1 întoarcere devine 2/1
2/1 întoarcere devine 1/1
Săriturile artistice trebuie finalizate exact, astfel pentru subrotaĠie:
Săritura cu întoarcere 2/1 devine 1/1/2
Săritura cu întoarcere 1/1 devine 0/1/2
105

GROSU-FLORINA-EMILIA, GROZA-GOGEAN GINA

Săritura cu întoarcere 0/1/2 devine săritură fără întoarcere (cred că ar trebui pus în
paranteză nr de grade – de exemplu la ultima 180*)
PARALELE INEGALE penalizări de execuĠie /codul de punctaj anterior
Greúeli
Ajustarea prizelor
Amplitudinea elementelor
Unghiul de finalizare a elementelor
Întreruperea ritmului în timpul exerciĠiului
ÎnălĠime insuficientă la elementele cu zbor
Lipsa amplitudinii în execuĠie
Atingerea/maturarea
aparatului
sau
saltelei cu picioarele, contrar tehnicii
Lovirea aparatului sau saltelei cu
picioarele, contrar tehnicii
Élan intermediar
BraĠe/picioare îndoite
Picioare sau genunchi depărtaĠi
PoziĠie relaxată sau incorectă a
corpului/picioarelor/trunchiului
Insuficient dinamism
Virtuozitate tehnică
Amplitudinea balansurilor spre stând pe
mâini

0.05/0.10p
x
x
x
x
x
x
x

0.20p.

0.30p.

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

0.50p.

x
x

SOL Penalizări de execuĠie/cod anterior de punctaj
Greúeli
BraĠe úi picioare îndoite
Picioare, genunchi depărtaĠi
Picioare încruciúate la elementele cu întoarecere
ÎnălĠime insuficientă a săriturilor artistice
PoziĠie incorecta a picioarelor în sfoara sau
echer depărtat
Insuficientă exactitate a poziĠiilor
grupat/echer/întins
Insuficientă mobilitate
Insuficientă amplitudine
Insuficient dinamism
ÎnălĠime insuficientă la elementele acrobatice
Depărtarea insuficientă a picioareleor în sfoară
Valoare artistică insuficientă
RotaĠie incompletă la elementele artistice úi
acrobatice
Deviere în raport cu linia elanului
Mică săltare/pas
Aterizare joasa (genoflexiune)
Sprijin pe saltea cu 1-2 braĠe
Cădere pe saltea/genunchi sau bazin
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0.05 p
x
x
x
x
x

0.10 p
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

0.20
x
x

0.30
x

0.50

x

x

x
x

x

x
x
x
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PARALELE INEGALE Penalizări specifice de execuĠie/ codul de punctaj actual
Greúeli

0.10 p.

Ajustarea prizelor
Picioare depărtate înainte de a ajunge în stând pe mâini
Unghiul de finalizare a elementelor
Întreruperea ritmului în timpul exerciĠiului
ÎnălĠime insuficientă la elementele cu zbor
Lipsa amplitudinii în execuĠie
Lipsa extensiei la îndreptare
Amplitudinea balansurilor spre stând pe mâini
Élan intermediar
Brate/picioare îndoite
Picioare sau genunchi depărtaĠi
PoziĠie relaxată sau incorecta a
corpului/picioareleor/trunchiului
Insuficient dinamism
Virtuozitate tehnică
Măturarea/atingerea saltelei cu picioarele
Măturarea/atingerea saltelei cu picioarele
Lovirea saltelei cu picioarele
Lovirea aparatului cu picioarele

0.30 p.

0.50 p.
0.80 p.

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
0.80 p.
x

SOL Penalizări de execuĠie cod actual de punctaj
Greúeli
BraĠe úi picioare îndoite
Picioare, genunchi depărtaĠi
Picioare încruciúate la elementele cu întoarecere
ÎnălĠime insuficientă a săriturilor artistice
PoziĠie incorectă a picioarelor la elementele gimnice
Insuficientă exactitate a poziĠiilor grupat/echer/intins
Insuficientă mobilitate
Insuficientă amplitudine a elementelor
Insuficient dinamism
ÎnălĠime insuficientă a elementelor acrobatice
Precizie (fiecare element are o poziĠie clară de start úi
final), trebuie să demonstreze un control perfect
ğinuta corpului la elemnetele gimnnice
Insuficientă deschidere a ( picioarelor)
Tehnica incorectă în execuĠia săriturilor artistice
Deviere de la direcĠia axei de aterizare
Picioare depărtate la aterizare
Aterizare foarte joasă
Paúi suplimentari, săltare
Pas foarte mare sau săritură
Sprijin pe saltea sau aparat cu 1 sau 2 braĠe
Cădere pe salte/genunchi /úezut
Greúeli de Ġinută a corpului

0,10
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0,30
x
x

0,50
x

0,80

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
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Analiza video a exercitiilor din finala pe aparate de la paralele inegale a C.M.
Melbourne 2005 Speficicări: Pen.= penalizări
Nr
Ctr

Nume
Prenume

Notă obĠinută după codul
de punctaj anterior

Notă de execuĠie obĠinută
după codul de punctaj actual

1.

Anastasia
Liukin
Chellsie
Memmel
Elizabeth
TweddleMayu
Kuroda
Fan Ye
Polina
Miller
Monette
Russo
Severino
Izabelle

Nota 9,662/Pen. 0,338 p.

Nota 8,600/Pen. 1,400 p.

DiferenĠa execuĠiei
tehnice după noul
cod de punctaj în
(puncte)
1,062 p.

Nota 9,587/Pen 0,413 p.

Nota 8,500/Pen. 1,500 p.

1,087 p.

Nota 9,575/Pen. 0,425 p.

Nota 8,500/Pen. 1,500 p.

1,075 p.

Nota 9,525/Pen. 0,475 p.

Nota 8,800/Pen. 1,200 p.

0,725 p.

Nota 9,475/Pen. 0,525 p.
Nota 9,462/Pen 0,538 p.

Nota 8,000/Pen. 2,000 p.
Nota 7,900/Pen 2,100 p.

1,475 p.
1,562 p.

Nota 9,412/Pen. 0,588 p.

Nota 7,600/Pen. 2,400 p.

1,812 p.

Nota 6,787/Pen 3,213 p.

Nota 6,400/Pen 3,600 p.

0,387 p.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analiză video finala pe aparate de la sol C.M. Melbourne 2005
Nr.
Ctr

Nume
Prenume

Notă obĠinută după codul
de punctaj anterior

1.

Alicia Sacramone

2.

Anastasia Liukin

3.

Susanne Hermes

4.
5.

Elena
Zamolodchikova
Monette Russo

6.

Evrika Le Pennec

7.

Daiane Dos Santos

8.

Isabelle Severino

NP. 10,00p./ NF 9,612
/Pen. 0,388 p.
NP. 9,900 - NF 9,425
p./Pen 0,475 p.
NP.10,00p./NF. 9,212
p/Pen 0,788 p.
NP. 9,70 p./ NF. 9,162
p./Pen. 0,538 p.
NP. 9,70 p./ NF. 9,100
p./Pen. 0,600 p.
NP. 9,90 p./NF. 8,887
p./Pen. 1,013 p.
NP.9,80 p./ NF.8,837
p./Pen 0,963 p.
NP. 9,80 p./ NF. 8,625
p./Pen.1,175 p.

Notă de execuĠie
obtinută după codul
de punctaj actual
N.Ex. 8,600 p./Pen.
1,200 p.
N.Ex..8,800 p./Pen.
1,000 p.
N.Ex.8,100 p/Pen.
1,600 p.
N.Ex.7,800 p./ Pen.
1,600 p.
N.Ex.8,000 p/Pen
1,500 p.
N.Ex.8,200 p./ Pen
1,70 p.
N.Ex.8,100 p./Pen
1,900 p.
N.Ex.7,900 p.Pen.
2,000p.

Diferenta execuĠiei
tehnice după noul
cod de punctaj
0,812 p.
0,525 p.
0,812 p.
1,062 p.
0,900 p.
0,687 p
0,937 p.
0,825p.

Ultima coloană reprezintă diferenĠa de puncte a exerciĠiilor evaluate după
noul cod de punctaj, rezul tând execuĠia tehnică, felul executării elementelor, lipsa
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finalizării elementelor simple sau cu întoarceri în stând pe mâini, amplitudinea úi
virtuozitatea tehni că, punându-se mare accent după prevederile noului cod de
punctaj la acest aparat, penalizările fiind foarte mari, se pot observa úi în graficele
prezentate mai sus în lucrarea noastră.
Concluzii
Prin aceasta analiză a notelor obĠinute de gimnastele din Finala pe aparate la
paralele inegale úi la sol, de la Campionatul Mondial Melbourne 2005, s-a demonstrat
rolul úi importanĠa tehnicii de execuĠie în toate etapele învăĠării úi perfecĠionării
elementelor tehnice, chiar dacă antrenorii de multe ori din dorinĠa de a îmbogăĠi
bagajul tehnic al gimnastelor cu un număr cât mai mare de elemente tehnice noi, trec
cu vederea acest aspect. Noile cerinĠe ale codului de punctaj evidenĠiază clar tehnica,
finalizarea elementelor în poziĠia cât mai aproape de perfecĠiune poziĠia de “stând pe
mâini”, precizia , acurateĠea execuĠiei, amplitudinea úi virtuozitatea tehnică în execuĠia
gimnastelor la aparatul: paralele inegale, în gimnastica artistică feminină.
Putem considera că pregatirea tehnică este componentă de bază a procesului de
pregătire care asigură înalta performanĠă, valoarea sportivă în gimnastica artistică feminină
fiind dată de nivelul performanĠei úi a măiestriei tehnice. Noul cod de punctaj punctează
clar tendinĠa atingerii perfecĠiunii tehnice în executarea elementelor tehnice la paralele
inegale úi a exerciĠiilor de la sol. Am demonstrat prin analiza notelor obĠinute de gimnastele
de la Campionatul Mondial diferenĠa de puncte reprezentând tehnica de execuĠie a
elementelor cât úi a impresiei artistice, evaluând acelaúi exerciĠiu în concordanĠă cu
cerinĠele noului cod de punctaj. CerinĠele noului cod de punctaj sunt mult mai clare în aúa
fel încât elementele trebuiesc executate perfect, săriturile artistice, piruetele úi salturile
acrobatice cu întoarceri longitudinale trebuiesc finalizate exact nemaiexistând semnul “?”.
Aceleaúi observaĠii se pot face úi la aterizările din elemente care punctează gradul de
perfecĠiune úi amplitudine. De asemenea compoziĠia exerciĠiului, originalitatea combinării
elementelor úi a miúcărilor în evoluĠia gimnastelor în exerciĠiu.
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ASPECTE ALE TRATAMENTULUI DE REEDUCARE
NEUROMOTORIE LA COPIII CU ENCEFALOPATIE
INFANTILĂ SECHELARĂ
MANIU DRAGOù ADRIAN, MANIU EMESE AGNES,
ZAMORA ELENA1

ABSTRACT. Aspects in Treatment of Patients with Cerebral Palsy. A normal baby’s
development in its totality (Physical, mental, emotional and social) depends on his ability to
move. Cerebral palsy is defined as’a disorder of movment and posture due to a defect or lesion of
the immature brain. The brain lesion is non-progressive and causes variable impairment of the
coordination of muscle action, with resulting inability of the child to maintain normal postures
and perform normal movments.

ConsideraĠii generale
Dezvoltarea motorie de la stadiul de nou născut úi până la adult este
dependentă de maturizarea sistemului nervos central. Desfăúurarea acestei
dezvoltări este determinată de modele de dezvoltare prestabilite genetic precum úi
de stimulii mediului înconjurător asupra organismului. Creierul ca un organ al
integrării úi coordonării, analizei úi sintezei, răspunde la aceúti stimuli preluaĠi de
diferiĠi analizatori prin reacĠii complexe automate.
În funcĠie de vârsta copilului aceste reacĠii sunt diferite dar urmează o
ordine prestabilită úi sunt caracterizate prin dezvoltarea mecanismelor reflexe de
postură úi de menĠinerea posturii, mecanisme care fac posibilă lupta împotriva
gravitaĠiei úi menĠinerea echilibrului.
Miúcarea face posibilă interacĠiunea omului cu mediul înconjurător.
Pentru copilul mic îmbunătăĠirea capacităĠii motrice duce la dobândirea
independenĠei sale úi capacitatea de adaptare la diferite împrejurări sociale.
Există o relaĠie de interacĠiune între procesele motorii úi cele psihice care
se manifestă tot timpul în comportamentul motor: mimică, poziĠia corpului, etc. úi
au astfel rol de semnal pentru mediul înconjurător.
Adoptarea unei posturi, miúcarea úi menĠinerea unei posturi sunt legate de
circuite senzorio-motorii, deci capacitatea de a percepe (sensibilitatea) úi miúcarea
se condiĠionează reciproc, úi trebuiesc privite ca o unitate biologică.
Orice miúcare globală se desfăúoară prin adaptare optimă la stimuli externi, deci
organismul úi mediul înconjurător sunt într-o relaĠie de interdependenĠă în
contextul acestui circuit biologic.
1
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Maturizarea sistemului nervos necesită mai mult timp decât maturizarea
altor sisteme, cum ar fi cel cardio-vascular, respirator, etc.
Sistemul nervos care coordonează miúcarea, nu trece de la un stadiu de
imaturitate la un stadiu de maturitate spontan, ci schemele de miúcare sunt supuse
continuu la schimbare.
La dezvoltarea miúcării úi a schemelor de miúcare contribuie reglarea
tonusului muscular prin inhibiĠia centrilor medulari úi stimularea centrilor corticali
(o continuă interacĠiune a acestora).
Procesele de excitaĠie úi inhibiĠie împreună cu psihicul copilului, cu
capacitatea de a răspunde la stimuli din mediul înconjurător, cu posibilitatea dată
de intelect úi de sistemele senzoriale de a avea o libertate de răspuns a aceleiaúi
reacĠii, duc la ceea ce noi numim dezvoltare.
În cazul unei afecĠiune ale sistemului nervos central lipseúte inhibiĠia
centrilor medulari úi apare astfel o succesiune de situaĠii noi pentru organism care
nu se pot rezolva decât prin adaptări . Schemele de miúcare astfel rezultate nu mai
urmează un plan genetic prestabilit. Astfel sistemul nervos central trebuie să
găsească o soluĠie ca adaptarea să fie pe cât posibil optimă.
Dacă afecĠiunea are loc pe un SNC imatur posibilitatea de adaptare este mai
bună decât pe un SNC matur, la care căile de transmitere sunt deja formate. Acest lucru
se numeúte plasticitatea creierului, care în primele luni de viaĠă e cea mai prezentă.
Reeducare funcĠională
Obiectivul principal în recuperarea acestor copii este obĠinerea independenĠei
lor. Aceasta include: manipularea de obiecte, deplasarea, alimentaĠia, igiena, etc.
În evaluarea acestor copii trebuiesc luate în considerare următoarele aspecte:
• aspectul somatic: tegumente, tonus muscular, mobilitate articulară,
posturi, coordonare, echilibru, durere, etc.
• activităĠile zilnice: spălat, îmbrăcat, transferuri, mâncat, băut, alte
activităĠi pentru îngrijirea proprie, mobilitate în interiorul încăperii, etc.
• aspecte sociale: mobilitate în exterior, siguranĠă în deplasare, relaĠia cu familia,
relaĠie cu colegii, apropiaĠii, comportament, timp liber: hobby, úcoală, etc.
• aspecte psihice: abilitate în învăĠare, inteligenĠa, percepĠia, memoria, puterea
de concentraĠie, emotivitate, aprecierea proprie, motivaĠia, cunoaúterea, etc.
• comunicarea: stimul tactil, înĠelegerea, privirea, vorbirea, scrierea, citirea,
abilitatea în comunicare, etc.
Reeducarea funcĠională se referă la reeducarea tuturor activităĠilor zilnice
posibile, precum úi orice alte activităĠi utile copilului în diferite circumstanĠe:
joacă, activităĠi sociale, sporturi, hobby-uri, etc.
În cadrul recuperării se vor lua în considerare toate aspectele sus menĠionat.
În cazul copiilor mici cu vârsta cuprinsă între 0-3ani, se urmăresc etapele
neuro-dezvoltării copilului sănătos.
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Etapele neuro-dezvoltării copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani
1. Motricitate grosieră: între 0-15 luni
În această perioadă copilul ar trebuii să execute următoarele activităĠi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.1. Întins pe burtă
ReacĠii de îndreptare a gâtului (0-2 luni)
Îúi Ġine capul într-o parte, când se află întins pe burtă (0-2 luni)
Ridică capul, când se află întins pe burtă (0-2 luni)
ğine capul la 45 grade, când se află culcat pe burtă (0-2,5 luni)
Întinde ambele picioare (1,5-2,5luni)
Roteúte úi întinde capul (2-3 luni)
Îúi Ġine pieptul ridicat, când se află culcat pe burtă, greutatea în antebraĠe
ğine capul ridicat la 90 de grade, când se află culcat pe burtă (3-5 luni)
Îúi Ġine greutatea în mâini, când se află culcat pe burtă
Îúi Ġine greutatea într-o singură mână, când se află culcat pe burtă

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.2. Întins pe spate
Întoarce capul în ambele părĠi, întins pe spate (0-2 luni)
Întinde ambele picioare (1,5-2,5 luni)
Dă din picioare (1,5-2,5 luni)
Ia poziĠia de retragere (2-3,5 luni)
Îúi aduce mâinile la linia mediană (1-3,5 luni)
Priveúte Ġinându-úi capul pe linia mediană (4-5 luni)
Aduce picioarele la gură (5-6 luni)
Ridică úoldurile împingând cu labele picioarelor (5-6,5 luni)
Ridică capul (6-8 luni)
Se luptă împotriva poziĠiei culcat pe spate (6-12 luni)

1.3.Statul în úezut
Îúi Ġine bine capul drept în poziĠia úezut sprijinit (3-5 luni)
Stă în úezut uúor sprijinit (3-5 luni)
Îúi miúcă capul când se află în úezut cu sprijin (4-5 luni)
Stă sprijinit pe mâini pentru un moment (5-6 luni)
Îúi Ġine capul ridicat când se apleacă înainte (5-6 luni)
Stă în úezut în mod independent, timp îndelungat, dar îúi poate folosi mâinile
(5-8 luni)
7. Stă în úezut fără sprijinul mâinilor timp de 10 minute 8-9 luni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
2
3

1.4.SusĠinerea propriei greutăĠi când stă în picioare
Îúi Ġine ceva greutate pe picioare (3-5 luni)
Îúi Ġine aproape toată greutatea pe picioare (5-6 luni)
Îúi Ġine mare parte din greutate pe picioare úi sare (6-7 luni9
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4
5
6
7

Stă în picioare Ġinându-se de ceva (6-10,5 luni)
Stă în picioare pentru o clipă (9,5-11 luni)
Stă în picioare câteva secunde (11-13 luni)
Stă bine singur în picioare (11,5-14 luni)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1.5. Mobilitatea úi miúcări de schimbare
Se răsuceúte din lateral pe spate (1,5-2 luni)
Se răsuceúte de pe burtă pe spate (2-5 luni)
Se răsuceúte de pe spate în lateral (4-5,5 luni)
Se răsuceúte de pe spate pe burtă (5,5-7,5)
Se răsuceúte pe burtă (5-6 luni)
Aduce un genunchi înainte, când se află pe burtă 6-8 luni)
Se târăúte înapoi (7-8 luni)
Se târăúte înainte (8-9,5 luni)
Din úezut trece pe burtă (6-10 luni)
Stă în 4 labe (8-9 luni)
Ajunge în poziĠia úezut fără ajutor (6-10 luni)
Face miúcări de păúire (8-10 luni)
Se trage de mobilă pentru a se ridica în picioare (6-10 luni)
Se lasă jos, în poziĠia úezut (9-10 luni)
Se târăúte în 4 labe (9-11 luni)
Se miúcă Ġinându-se de mobilă (9,5-13 luni)
Se roteúte în poziĠia úezând – se răsuceúte pentru a ridica obiecte ( 10-11 luni)
Se târăúte folosind mâinile úi picioarele (10-12 luni)
Umblă Ġinut de ambele mâini (10-12 luni)
Se ridică în picioare, sprijinindu-se de ceva (11-12 luni)
Îngenunchiază úi-úi menĠine poziĠia (11-13 luni)
Umblă Ġinut de o mână (11-13 luni)
Se lasă în úezut (12-14 luni)
Se ridică de pe spate folosindu-se de cele 4 membre (12,5-15 luni)
Se târăúte sau se împinge în sus pe scări (13,5-15 luni)
Merge fară sprijin (13-15 luni)
Se apleacă úi revine (13-15 luni)

1
2
3
4
5
6
7

1.6. Reflexe/reacĠii/răspunsuri
ReacĠii de îndreptare a gâtului (0-2 luni)
InhibiĠa reflexului de retracĠie (1-2 luni)
InhibiĠia reflexului de extensie (2-4 luni)
InhibiĠia reflexului asimetric al gâtului (4-6 luni)
Se rostogoleúte pentru a-úi îndrepta corpul (4-6 luni)
InhibiĠia reflexului Moro (5-6 luni)
Întinderea protectivă a braĠelor úi picioarelor în jos (4-7 luni)
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8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7

Demonstrează reacĠii de echilibru când se află pe burtă (6-7 luni)
Întindere protectivă a braĠelor în lateral úi în faĠă (6-8 luni)
Demonstrează reacĠii de echilibru când se află în úezut (7-8 luni)
Întinderea protectoare a braĠelor înapoi (9-11 luni)
Demonstrează reacĠii de echilibru când este aúezat în 4 labe (9-11 luni)
Demonstrează reacĠii de echilibru când se află pe genunchi (12-15)
1.7. Răspunsuri anti-gravitaĠionale
Ridică capul când e Ġinut în zona umerilor (0-1 luni)
ğine capul în acelaúi plan cu corpul, când este Ġinut în suspensie ventrală
(1,5-2,5 luni)
ğine capul peste planul corpului când este Ġinut în suspensie ventrală (2,5-3,5 luni)
Întinde capul, spatele úi úoldurile când este în suspensie ventrală (4-6 luni)
Îúi Ġine capul pe linie cu corpul, când este tras pentru a sta în úezut (3-6,5 luni)
Ridică capul úi colaborează când este tras în poziĠia úezut (5,5-7,5 luni)
Întinde capul, spatele, úoldurile úi picioarele când se află în suspensie ventrală
(10-11 luni)
Motricitate grosieră – Control postural avansat 15-36 luni
În acestă perioadă copilul ar trebuii să execute următoarele activităĠi:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.1.Statul în picioare
Se apleacă úi se uită printre picioare (14,5-15,5 luni)
Demonstrează reacĠii de echilibru când se află în picioare (15-18 luni)
Merge spre o minge mare în timp ce încearcă să o lovească cu piciorul (1518 luni)
Stă pe un picior cu ajutor (16-17 luni)
Ia jucăria de pe podea fără să cadă (16-23 luni)
Loveúte mingea înainte cu piciorul (18-24,5 luni)
Stă pe vine la joacă- tălpile plate pe podea, nu foloseúte mâinile pentru
echilibru sau sprijin, capabil să reia poziĠia de ridicat în picioare
Se ridică de pe spate rostogolindu-se pe o parte – decât să se întoarcă total
pe mâini úi genunchi (20-22 luni)
Stă pe vârfuri – voluntar 2 – 3 secunde; nu ar trebui să fie o poziĠie tipică (
23-25,5 luni)
Imită statul pe un picior - momentan fără sprijin, pe fiecare picior (24-30 luni)
Imită miúcări simple bilaterale ale membrelor, capului úi trunchiului (24-36 luni)
Se ridică de pe spate, ghemuindu-se (30-33 luni)
Stă într-un picior 1 – 5 sec. - nici un sprijin, fiecare picior (30-36 luni)
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2.2.Mersul/Alergatul
Merge lateral – fără sprijin, ex. în timp ce trage o jucărie de un únur/sfoară
(14-15 luni)
Merge cu spatele – câĠiva paúi în timp ce priveúte înainte (12,5-21 luni)
Aleargă – merge grăbit (14-18 luni)
Trage jucăria după el în timp ce merge (15-18 luni)
ğine o jucărie mare în timp ce merge – cu o mâna sau două mâini, ex. o
cutie mică de gunoi, o pernă, un animal de pluú (17,5-18 luni)
Împinge sau trage jucării mari sau cutii- un scaun mic, un taburet, o cutie
mare pe o suprafaĠă moale (17-18,5 luni)
Aleargă destul de bine (18-24 luni)
Merge cu picioarele mai apropiate – mers matur; picioarele aliniate sub
linia umerilor (23-25 luni)
Fuge – se opreúte fără să se Ġină de ceva úi evită obstacolele (24-30 luni )
Merge pe vârfuri câĠiva paúi (25,5-30 luni)
Merge înapoi 25 cm- direcĠie generală, privitul înainte (28-29,5 luni)
Merge pe vârfuri 25 cm – voluntar (30-36 luni)
Evită obstacolele din cale – mici úi mari; le ocoleúte sau păúeúte peste ele
(34,5-36 luni)
Aleargă pe vârfurile picioarelor – în mod coordonat; ambele picioare ating
pământul (34,5-36 luni)
În timp ce aleargă, se întoarce rapid când ajunge la colĠuri – se întoarce úi
se opreúte controlat (34,5-36 luni)
2.3.Săritul
Sare pe loc cu ambele picioare (22-30 luni)
Sare pe o distanĠă de 20-35 cm (24-30 luni)
Sare înapoi – aprox. 2,5 cm; ambele picioare împreună (27-29 luni)
Sare lateral – în fiecare direcĠie, aprox. 2,5 cm; ambele picioare împreună
(29-32 luni)
Sare pe trambulină, adultul îl Ġine de mâini – ambele picioare desprinse de
pe suprafaĠă, două sarituri consecutive (29-31 luni)
Sare peste coardă, 5-20 cm în înălĠime – cel puĠin 5 cm, picioarele nu ating
coarda (30-36 luni)
Sare într-un picior - pe fiecare picior 2-3 sărituri consecutive; înainte sau
pe loc (30-36 luni)
Sare pe o distanĠă de 35-60 cm– cea mai lungă din mai multe încercări, un
picior poate fi înainte, îndoaie úi balansează braĠele (30-34,5 luni)
Sare pe o distanĠă de 60-85 cm (34,5-36 luni)
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2.4.CăĠăratul
Se aúează pe un scaun mic sau se strecoară pe lateral (17,5-19 luni)
Se urcă pe un scaun pentru adulĠi, se intoarce úi se aúează – fără ajutor (1821 luni)
Urcă úi coboară toboganul - topogan mic; urcă scara / se lasă să alunece,
fără ajutor (23-26 luni)
Se urcă pe echipamente de gimnastică úi pe scări mobile - se balansează
Ġinându-se de mâini pe o bară joasă úi sare jos (34,5-36 luni)
2.5.Scările
Urcă scările Ġinut de o mână – 3 trepte; o mână liberă, ambele picioare pe
treaptă (17-19 luni)
Urcă scările, Ġinându-se de bară – ambele picioare pe treaptă – 4 trepte;
mâna pe bară sau perete sau zid, ambele picioare pe treaptă, o mână liberă,
se Ġine de bară sau perete (15-18 luni)
Coboară treptele Ġinându-se de bară– cu ambele picioare pe treaptă – în jos
3 trepte, o mână liberă, ambele picioare pe treaptă (15-18 luni)
Coboară treptele susĠinut de o mână – în jos 3 trepte, o mână liberă; ambele
picioare pe treaptă (19-21 luni)
Urcă scările singur - ambele picioare pe treaptă – 4 trepte, fără ajutor;
ambele picioare pe treaptă (24-25,5 luni)
Coboară singur – ambele picioare pe treaptă – 3 trepte, fără sprijin;ambele
picioare pe treaptă (25,5-27 luni)
Urcă scările alternând picioarele – în sus 4 trepte; un picior pe treaptă;
alternând piciorul din faĠă (30-34 luni)
Coboară scările alternând picioarele –în jos 4 trepte, un picior pe treaptă,
alternând piciorul din faĠă (34 + luni)
2.6.Prins/Aruncat
Aruncă mingea în jos, când se află în úezut – minge mică, azvârle hotărât
înainte, din poziĠie în picioare sau úezând (13-16 luni)
Aruncă mingea în jos, când se află în úezut – minge mică, azvârle hotărât
înainte, din poziĠie în picioare sau úezând (15-18 luni)
Aruncă mingea în sus, aceasta căzând la aprox. 7,5 cm de Ġintă – în
picioare; cam la 7,5 cm de fiecare parte (16-22 luni)
Aruncă mingea într-o cutie – în picioare; cutia la aprox. 7,5 cm distanĠă ;
una din trei încercări (18-20 luni)
Prinde o minge mare – în picioare; o prinde cu pieptul (24-26 luni)
Prinde o minge de 20 cm – cu braĠele îndoite; una din două încercări; se
poate să nu aibă loc până la 4 ani
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2.7.Mersul pe tricicletă
Se deplasează folosind “jucării de călărit” fără pedale – încalecă úi se
împinge înainte, fără ajutor (18-24 luni)
Merge pe tricicletă – se deplasează înainte câĠiva cm folosind pedalele;
uneori picioarele împing pe podea (24-30 luni)
Foloseúte pedalele tricicletei în mod alternativ – pedalează aprox. 1,2-1,8
m înainte, poate să nu Ġină ghidonul bine (32-36 luni)

2.8.Mersul în echilibru pe bârnă
Merge cu ajutor pe o bârnă de 20 cm - lăĠime; Ġinut de mâna adultului (1517 luni)
2 Merge independent pe o bârnă de 20 cm –lăĠime; merge independent pe o
bârnă de 15 cm (17,5-19 luni)
3 Încearcă să stea pe o bârnă de 5 cm- păúeúte în sus cu un picior, fără ajutor,
piciorul perpendicular pe bârna (17,5-18,5 luni)
4 Merge câĠiva paúi având un picior pe o bârnă de 5 cm – fără ajutor, un
picior pe bârnă, unul pe podea (20,5-21,5 luni)
5 Merge pe linie într-o direcĠie generală – 25 cm; un picior pe linie sau lângă
linie (24-26 luni)
6 Merge între linii paralele aflate la 20 cm distanĠă una de alta. picioarele pot
fi pe linie dar nu complet în afara liniei (24-30 luni)
7 Stă pe o bară de 5 cm, cu ambele picioare - 2-3 secunde, picioarele în orice
direcĠie (24,5-26 luni)
8 Încearcă să facă paúi pe bârna de 5 cm– încearcă să facă un pas înainte, cu
demonstraĠie (27,5-28,5 luni)
9 Alternează paúii o parte din drum, pe o bară de 5 cm- cel puĠin 2 paúi
alternativ (30-32 luni)
10 Merge pe linie 25 cm – un picior în faĠa celuilalt, nu păúeúte în afara liniei – 2
încercări (30-32 luni)
1

•

În funcĠie de activitatea pe care este capabil sau nu să o execute copilul
vom aprecia nivelul de vârstă motorie úi se va urmării executarea cât
mai aproape de normal úi în succesiune a schemelor de miúcare
efectuate în mod obiúnuit de un copil sănătos.
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RECUPERAREA KINETICĂ
DUPĂ TRAUMATISME SPORTIVE
(studiu pilot)
UGRON ÁGNES
ABSTRACT. Guiding Survey on Sports Injuries (Pilot studies). The purpose of the
present paper is to evaluate sportsmen’s behaviour under post-traumatic recovery. In our
research we used generic surveys and testing methods.
The pilot survey was made on a sample of 10 competitive sportsmen who have
suffered injuries in sporting events.
The investigation has led us to the conclusion that physical therapy programme
after sports injuries can also have negative side-effects in some cases due to the way in
which the treatment is perceived. Moreover, the negative emotional impact adds to the
feeling of isolation, lack of self-confidence and comedown of performance.

1.1. ImportanĠa teoretică úi practică a temei
În condiĠiile societăĠii contemporane, sportul reprezintă una din cele mai
dinamice activităĠi sociale, un fenomen ce poartă amprenta gradului de civilizaĠie, a
nivelului de trai, a gândirii social-politice de la nivelul fiecărei Ġări. Însă Ġinând cont de
caracteristicile sportului bazat pe miúcare practicarea unei ramură de sport poate să aibă
manifestări negative prin accidentări pe terenul de sport sau în ambientul practicat.
Astfel activitatea sportivă competiĠională, desfăúurată în condiĠii de angajare totală în
lupta pentru realizarea celor mai bune performanĠe, situate deseori la limita
posibilităĠilor individuale sau obĠinute printr-un efort colectiv de maximă solicitare,
poate genera, datorită mai multor cauze o gamă variată de accidentări.
Gravitatea traumatismelor care se produc în timpul practicării diferitelor
discipline sportive este determinată nu atât de leziunile rezultate, cât mai ales de
faptul că sportivii traumatizaĠi sunt obligaĠi să renunĠe la activitatea competiĠională
pentru o perioadă variabilă de timp în funcĠie de natura traumatismului.
Recuperarea traumatismelor la sportivi prezintă multiple particularităĠi faĠă
de recuperare leziunilor similare la nesportivi, care impun adaptări substanĠiale ale
managementului recuperării úi metodologiei utilizate, începând de la cunoaúterea
kineziologiei sportului după refacerea mobilităĠii, flexibilităĠii úi echilibrului
muscular, a forĠei utilizând exerciĠii poliometrice sau în lanĠ kinetic, sportivii
trebuie să recâútige agilitatea úi coordonarea optimală pentru revenirea în
activitatea sportivă prin întărirea engramelor1 neuromusculare necesare pentru
1

Engramă (gr. en= în +gramma= scris)- cuvântul de etologie greacă înseamnă înscris cu referire la
orice urmă lăsată de un eveniment în sistemul nervos
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executarea miúcărilor complexe úi de fineĠe din sportul respectiv.
Repartizarea cazurilor traumatice după o statistică din anul 1979 pe primul loc
se afla accidente de circulaĠie, urmat de accidente de muncă, accidente casnice úi numai
apoi urma accidente de sport (0,4%). Însă astăzi aceste cifre au remarcat o creútere
semnificativă, ceea ce reiese úi din statisticile realizate în traumatismele sportive.
Din totalul accidentelor înregistrate în clinicile de specialitate, cele produse în
timpul desfăúurării activităĠii sportive însumeză aproximativ 20%. Prelucrarea statistică
a morbidităĠii traumatologice a sporivilor români pe o perioadă de 15 ani, cuprinsă între
anii 1981-1996, precum úi observaĠiile clinice úi paraclinice, culese din activitatea
Laboratorului de traumatologie úi recuperare al Institutului NaĠional de Medicină
Sportivă din Bucureúti, ne-au oferit o serie de date. S-a observat, că sporturile cu cele
mai numeroase traumatisme sportive au fost: fotbalul14,40%; handbalul 10,40%;
rugby-ul 10,20%; uramat de atletism úi gimnastică, fiecare cu 8,5%.
Ca localizare 2,10% au fost situate la cap úi gât; 21,25% la membrele
superioare; 3,35% la trunchi; 15,60% la abdomen úi 57,70% la nivelul membrelor
inferioare.(3., pag 248.).
Majoritatea specialiútilor indică o strânsă interdependenĠă între numărul úi
felul traumatismelor sportive úi caracteristicile fiecărei discipline sportive. Tipul de
efort, caracteristicile sale biomecanice, specificul regulamentului organizatorice, sunt
printre multiple cauze care fac să varieze nu numai procentajul de traumatisme, ci úi
felul úi localizarea lor.
Scopul principal al tratamentului kinetic după o leziune traumatică
survenită în cursul acestor traumatisme estre recăpătarea calităĠilor de bază ale
articulaĠilor úi musculaturii, precum úi mobilitatea articulară úi forĠa musculară.
Obiectivele recuperării se orientează spre scopuri, ca:
• refacerea stării de sănătate
• redobândirea calităĠilor fizice pierdute
• recâútigarea integrală
• reintegrarea în activitatea sportivă competiĠională.
În construirea recuperării însemna un mare folos ideea profesorului dr.
Tudor Sbenghe: “Recuperarea medicală este un tip de asistenĠă. Este de a III-a
medicină celelalte două fiind profilaxia úi terapia propriu-zisă. Recuperarea se
adresează individului ca entitate complexă. Recuperarea urmăreúte nu numai
ameliorarea stării fizice, ci úi psihice, educaĠionale úi sociale ale bolnavului!”( 15).
1.2. Ipoteza de lucru
Pentru un individ nesportiv un traumatism poate afecta ADL.-urile, iar pentru un
sportiv traumatismul afectează performanĠa. De aceea importanĠa recuperării în ambele
cazuri au un rol prioritar, atât în viaĠa unui individ, cât úi în integrarea ei în societate.
Activitatea de recuperare kinetică úi traumatismul sportiv trebuie analizată
din perspectivele finalităĠilor sale úi a impactului psihosocial asupra sportivului.
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2. Organizarea cercetării
Cercetările, care stau la baza acestui studiu au fost realizate sub forma
studiului de caz, în perioada de 10.05.2004. – 23.03.2006. úi sub formă de anchete
(chestionare) (01.12.2006- 01.04.2007).
După precizarea problemei úi a scopurilor pe care le urmăream, l-am
administrat Testul despre recuperarea kinetică după traumatisme sportive .(anexat)
Studiul pilot a fost realizat cu ajutorul unui eúantion de 10 sportivi de
performanĠă (5 fete úi 5 băieĠi), care practică jocuri sportive (handbal, volei, fotbal,
baschet) úi au avut un traumatism sportiv.
Am ales acest eúantion, útiind faptul că "activitatea în grup are un
randament mult sporit faĠă de activitatea individuală"(9, pag.39) úi fiindcă echipa
reprezintă o parte a sistemului social în ansamblu, în care individul îndeplineúte
activitate comună, scopuri úi sarcini comune, legate de activitate, precum úi
repartizarea funcĠiilor úi rolurilor între membrii echipei. Schimbarea produsă de
traumatismul sportiv afectează în diferite forme atât sănătatea sportivului cât úi
activitatea, sentimentele, comportamentul, comunicarea, motivaĠia acestuia, o serie
de parametrii ai vieĠii de grup, precum úi relaĠiile interpersonale în cadrul echipei.
Astfel traumatismul sportiv îúi pune amprenta pe toate ramurile vieĠii.
3. Analiza rezultatelor úi interpretarea lor
Traumatismul sportiv ca localizare a fost situat la: membrele superioare la
40% úi la membrele inferioare la 60% din cazuri.
În majoritatea traumatismelor sportive cauzele acestora se poate deduce
până la prezenĠa factorilor favorizanĠi, care sunt reprezentate de factori extrinseci úi
factori intrinseci.
Factori extrinseci:
• erori de antreanament – condiĠionare úi pregătire
• condiĠiile climacterice úi aportul de lichide
• kineziologia sportului úi sarcinile specifice
• riscuri inerente în diferite sporturi
• echipamentul
• terenul de joc sau de antrenament
Factori intrinseci:
• malaliniamentul úi variaĠiile anatomice
• discrepante în lungimea picioarelor
• asimetrie de forĠă, asimetrire de flexibilitate
• flexibilitate redusă
• dezechilibre musculare
• deprinderi neuromusculare reduse
• disfuncĠii ale lanĠului kinetic.
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După ultimele cercetări în cazul accidentărilor sportive factorii fizici sunt
cauze primare, dar factorii psihologici pot să aibă mare contribuĠie în accidentări..
După acel studiu factorii de risc în accidentare sunt reprezentate de :
• stressul, ca úi cauză pentru fluctuaĠii ale atenĠiei úi a creúterii tensiunii musculare
• climatul de risc
• dă 110%, comportament dur
• accident = eúti fără valoare..
’’Andersen úi Williams (1988) au creat un model numit’’ Modelul stressaccidentare’’, care este destinat să demonstreze, că majoritatea variabilelor psihosociale
care îl afectează pe sportiv úi crează stres pot creúte predispoziĠia la accidentări. Ipoteza
modelului este că indivizii cu o istorie de viaĠă cu mulĠi stresori úi puĠine resurse coping
, atunci când sunt plaĠi într-o situaĠie stresantă (expl. cerinĠe de performanĠă mari) va
judeca situaĠia mai stresantă úi va avea o activare fiziologică mai ridicată. Acestă
situaĠie solicitantă va predispune sportivul la accidentare.’’ (2, pag.20.).Lângă toate
acestea un rol important are úi experienĠa personală a sportivului cu accidentarea,
precum úi reacĠiile psihologice ale sportivului la accidentare.
Prima reacĠie după accidentare a fost nervozitate la 40%, vinovăĠie la 30% úi
negare la 30% din sportivii traumatizaĠi. Sportivele (60% din fete) se simĠeau
răspunzatoare, vinovate de accidentare, în timp ce sportivii (80% din băieĠi ) erau
nervoúi. Adică la băieĠi se poate constata dintre reacĠiile psihologice mai ales
răspunsuri generale la pierdere, în timp ce la fete răspunsuri specifice la accidentare.
VinovăĠia în accidentări este tradus, ca semn de adaptare inadecvată. Toate aceste
răspunsuri ne ar putea informa úi despre reacĠiile posibile în timpul tratamentului
recuperator kinetic, precum úi despre identificarea rolului în intervalul recuperării.
Cu afirmaĠia, că: Sportivul trebuie să primească cu fruntea-n sus orice
victorie sau înfrângere sportivii în totalitate erau de acord, úi numai un singur
sportiv (care a avut două accidentări într-un singur an) era de acord úi cu afirmaĠia,
că un traumatism sportiv înseamnă mai mult decât o înfrângere. Din afirmaĠia
acestui sportiv reiese, că el a avut experienĠă, trări foarte negative după accidentări,
dar a încercat să reîntoarcă în activitatea sportivă competiĠională, cu orice preĠ.
Aprecierea traumatismului, avea legătura cu perioda de recuperare.
• în timpul recuperării 90% din sportivi a apreciat cu calificativul grav úi
numai 10% cu calificativul ameliorat traumatismul,
• iar după recuperare cei care au avut complicaĠii au dat răspunsul grav,
ceilalĠi a dat calificativul mai puĠin grav;
La întrebarea, că CredeĠi că recuperarea kinetică are un rol important în
scurtarea timpului recuperator? ToĠi sportivii au răspuns cu : da.
După părerea lor recuperarea kinetică după accidentarea sportivă: depinde de
clinica unde sportivul este internat, tratat sau operat, dar numai la 60% dintre cazurile
studiate a fost începută la timp recuperarea. ToĠi dintre subiecĠii interogaĠi crede că
recuperarea kinetică are un rol primordial în scurtarea timpului recuperator.
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Sportivii la care recuperarea a fost începută cu întârziere sau la cei care
recuperarea n-a fost completă (în totalitate de 40%) au accentuat răspunsul úi cu
calificativul în mare măsură úi au acordat un calificativ nesatisfăcător pentru
recuperarea kinetică acordată pentru ei. Însă ceilalĠi sportivi erau satisfăcuĠi cu
recuperarea acordată pentru ei, dintre care 66,6% a accentuat răspunsul úi cu
calificativul foarte bun.
La întrebarea dacă vreodată au refuzat sfatul sau ordinul kinetoterapeutului?cei care au avut o recuperare mai scurtă , adică de 3 luni, 40% din cazuri úi cei care
au avut o recuperare lungă de 1an, 20 % din cazuri - niciodată nu s-au împotrivit
de ordinul sau sfatul kinetoterapeutului, fiindcă au avut încredere plină în
profesionalismul úi experienĠa lui..
Sportivii care necesita o durată de recuperare 6 sau 9 luni, 20- 20 % din
cazuri, au avut îndoieli úi discuĠii contradictorii în legătură cu ordinul
kinetoterapeutului, pâna la refuzarea ordinului. Ei nu au avut încredere plină în
profesionalismul úi experienĠa kinetoterapeutului care coordona reabilitarea,
motivând răspunsul prin fraza următoare: atunci nu credeam în nimeni / nimic.
Credeam că din punct de vedere al durerii constatau aceste răspunsuri, dar
trebuia să mă conving că alte lucruri contribeau la decizia sportivilor. Durerea numai la
30% din cazuri a fost un factor limitator în mare măsură în timpul recuperării.
90% dintre sportivii accidentaĠi au avut opinia, că recuperarea a avut ca
scopuri: redobândirea calităĠilor fizice pierdute úi reintegrarea în activitatea
sportivă competiĠională, úi numai 10% crede că aia era tragere de timp.
Calitatea recuperării kinetice: depinde de onorariul dat pentru kinetoterapeut
după sportivii, care au avut parte de o recuperare incompletă úi care au un sentiment
negativ când aud noĠiunea de „recuperare kinetică”.La ei în reintegrare în activitatea
sportivă competiĠională antrenorul úi coechipierii au însemnat un sprijin.
Majoritatea sportivilor traumatizaĠi au avut opinia că calitatea recuperării
depinde de voinĠa sportivului úi de profesionalismul úi experienĠa
kinetoterapeutului. La ei noĠiunea sus amintită sugerează : sentiment pozitiv.
Pentru sportivii, care avut succes în recuperare antrenorul, coechipierii úi
kinetoterapeutul aveau un rol important în reintegrarea în activitatea sportivă
competiĠională. Numai într-un singur caz a fost menĠionat úi psihologul cu rol
incontestabil. Aceste date relevă o mare lipsă a contribuĠiei psihologice, care este
frecvent întâlnită în activitatea sportivă de performanĠă în Ġara noastră.
Lucrul recuperator în echipă are funcĠia, rolul úi importanĠa ei incontestabilă în
reintegrarea sportivului accidentat în activitatea sportivă competiĠională.
4. Concluzii
Investigarea efectuată ne-a permis să tragem concluzia, că recuperarea
kinetică după traumatisme sportive prezintă úi note dramatice în felul în care este
percepută în unele cazuri, trăirile afective negative le contribuie la instalarea stării
de singurătate, lipsei de încredere, a scăderii performanĠei. Activitatea de
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recuperare kinetică úi traumatismul sportiv trebuie analizată din perspectivele
finalităĠilor sale úi a impactului psihosocial asupra sportivului. Noi, cu toĠii avem
obligaĠia să creem condiĠii favorabile de recuperare pentru toate categoriile de
vârstă, precum úi să acordăm o mare atenĠie pentru sportivii de performanĠă
traumatizaĠi, care uneori sunt abandonaĠi .
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INTERVENğIE TIMPURIE LA COPIII CU DEFICIENğE DE
VEDERE CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 0-6 ANI
MOTRICITATE GROSIERĂ
MANIU DRAGOù ADRIAN, MANIU EMESE AGNES, ELENA ZAMORA1
ABSTRACT. Early Intervention for Visually Impaired Infants, Todllers and Preeschoolers
Gross Motor Development. Young children who are blind or low vision have the same potential
to learn how to move about safely and efficiently in their environment as do children with sight.
However, becouse vision plays a big role in this developmental proces, delays can occur in
certain areas such as crawling and walking.
Therefore, the young child with vision loss will need additional help and patience from
caregivers in this area of development.

Introducere
Copiii nevăzători sau cei cu deficienĠă de vedere au acelaúi potenĠial de a
învăĠa cum să se miúte în siguranĠă úi eficient în mediul lor ca úi cei cu vederea intactă.
Totuúi fiindcă vederea joacă un rol important în procesul de dezvoltare pot
apărea întârzieri în unele segmente cum ar fi târâtul úi mersul. Musculatura poate fi
mai slabă datorită lipsei experienĠei de miúcare într-o varietate mare de poziĠii.
Posturile corpului pot fi incorecte iar abilitatea copilului de ase miúca dintr-o
poziĠie în alta cu uúurinĠă poate fi limitată.
Copilul nu este prea motivat să exploreze mediul datorită faptului că nu
vede úi datorită faptului că se teme de necunoscut. Dacă se miúcă ce garanĠie are că
nu se va răni ? Din această cauză copii cu deficienĠă de vedere sau cei nevăzători
au nevoie de ajutor úi răbdare de la cei care se ocupă de această parte a dezvoltării.
Prima consideraĠie în interacĠiunea cu astfel de copii este obĠinerea unei
relaĠii de încredere. Copilul trebuie să útie că poate conta pe cel care îl ajută úi nu se
poate rănii în activităĠile pe care le desfăúoară. Totodată are nevoia să útie că úi el
este în control în ceea ce i se întâmplă. Uneori vom observa că copilul nu va
permite unele miúcări care vrem să i le impunem, de exemplu îi miúcăm membrele
pentru a învăĠa o miúcare nouă. Trebuie să respectăm úi dorinĠa copilului de a
experimenta spaĠiul după voia lui iar noi să îl ajutăm să nu se rănească. Altfel spus
observăm ce îi place copilului úi ulterior vom folosi acest lucru pentru motivare.
Un alt lucru important este învăĠarea copilului să înveĠe să folosească
sunetele, atingerea, mirosul sau restul de vedere în timpul activităĠilor desfăúurate.
Este foarte important pentru copii cu deficienĠe de vedere sau nevăzători să le placă
experienĠa miúcării úi jocului în cele mai variate poziĠii posibile.
1
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În final când copilul se va aventura singur într-o activitate să fim siguri că
este într-un mediu, loc sigur unde se miúcă. Să apreciem úi să recompensăm aceste
eforturi de miúcare independentă.
Motricitatea grosieră
Pentru a înĠelege dezvoltarea motorie a copiilor nevăzători sau celor cu
deficienĠă de vedere este important să înĠelegem dezvoltarea motorie normală.
Aceasta va da posibilitatea părinĠilor úi specialiútilor de a observa dacă schema
de miúcare a copiilor arat diferit úi ce se poate face pentru a ajuta copilul să le corecteze.
Dezvoltarea motorie ar trebui numită dezvoltare senzorio-motorie ca să
sune mai corect.
Primele miúcări ale nou născuĠilor sunt miúcări dezorganizate úi sunt
miúcări reflexe. Au forte puĠin control asupra miúcărilor. Când obrazul unui nou
născut este atins el va întoarce capul spre acea parte. Acesta este un reflex cauzat
de un stimul tactil. Când copilul aude un sunet brusc úi tare tot corpul va tresări ca
răspuns. Este un reflex de tresărire, Reflexul Moro, provocat de sunet.
Copii achiziĠionează scheme de miúcare ca răspuns la toate aceste simĠuri:
tactil, vizual, auditiv, olfactiv, vestibular, úi proprioceptiv, kinestezic.
Sistemul tactil ne oferă informaĠii tactile, atingeri, senzaĠii de cald, rece etc.
Receptorii tactili sunt localizaĠi în piele úi alcătuiesc cel mai mare organ
senzorial.
Sistemul vizual primeúte informaĠii de la ochi, cel auditiv de la ureche prin
auz, iar sistemul olfactiv ne dă informaĠii despre mirosuri.
Sistemul vestibular ne informează despre poziĠia corpului úi despre cum ne
miúcăm (direcĠie), úi cât de repede. Proprioceptorii ne informează despre starea de
contracĠie a musculaturii, despre poziĠia articulaĠiilor: întinse sau îndoite sau dacă
sunt tracĠionate sau împinse.
Aceúti stimuli informează creierul despre miúcările úi poziĠia corpului.
Receptorii sistemului proprioceptiv sunt situaĠi în articulaĠii, muúchi úi tendoane.
Acest sistem ne permite să útim dacă cotul este întins sau îndoit fără să ne uităm.
Dezvoltarea senzorio-motorie depinde de primirea stimulilor, adaptarea
organismului printr-un răspuns motor la stimulul respectiv úi de un răspuns din
partea sistemului nervos despre acela adaptare.
Dezvoltarea motorie apare într-o ordine bine stabilită: de la cap către
picioare, cefalocaudal de la proximal spre distal adică de la centrul corpului spre
extremităĠi úi de la miúcări grosiere spre miúcări fine.
Asta înseamnă că un copil va avea controlul asupra capului úi trunchiului
înainte să meargă , va avea controlul umerilor înainte să útie să prindă.
Este important să evaluăm úi calitatea schemelor de miúcare. Trebuie de
asemenea să urmărim secvenĠialitatea schemelor de miúcare, ordinea apariĠiei
acestora. Este posibil ca lipsa unei achiziĠii , unei componente a miúcării să fie
problema în dezvoltarea senzorio-motorie.
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PărinĠii trebuie incluúi ca parte a echipei, ei fiind cei mai buni observatori
ai copilului, îndrumaĠi de către un terapeut.
Vârsta de 0-1 an
OBIECTIVE CADRU
Miúcare úi locomoĠie în
decubit dorsal úi în
decubit
ventral
(abilitatea de a miúca
părĠile
corpului
independent)

OBIECTIVE
ACTIVITĂğI,
INDICATOR DE
SPECIFICE
EXERCIğII
EVALUARE
- să îúi poată Ġine capul - aúezaĠi jucării când pe - poate să se odihnească
într-o parte
o parte când pe cealaltă cu capul întors complet
parte a copilului, vorbiĠi, pe o parte
cântaĠi pe ambele părĠi
ale capului copilului,
dacă e nevoie întoarceĠi
capul copilului de pe o
parte pe cealaltă

Să efectueze activităĠi - să ridice capul
din decubit ventral

- puneĠi o pernă sub - faĠa ridicată de pe
pieptul copilului, jucaĠi- suprafaĠă 1-2 sec.
vă cu el Ġinându-l pe
genunchii
dumneavoastră

- să Ġină capul ridicat la
45 grade

- bărbia la 5-9 cm se
suprafaĠă

- să Ġină capul ridicat la
90 grade
- să Ġină pieptul ridicat, - rulaĠi un prosop úi - Ġine pieptul departe de
greutatea în antebraĠe
aúezaĠi-l sub braĠe în suprafaĠă
timp ce copilul se află
pe stomac, ridicaĠi-l de
umeri ,
- să Ġină greutatea în - idem
mâini

- întregul torace este
ridicat de pe suprafaĠa
de sprijin

- să Ġină greutatea într-o - oferiĠii jucării pe o - braĠul întins úi toracele
singură mână
parte în timp ce este în ridicat de pe suprafaĠă
poziĠia pe burtă sprijin
în mâini
Să efectueze activităĠi -să întoarcă capul în - stimulaĠi copilul cu - ar trebui să întoarcă
ambele părĠi
jucării zângănitoare pe capul uúor
din decubit dorsal
ambele părĠi
-să dea din picioare

- miúcaĠi picioarele foloseúte
ambele
copilului ritmic în timp picioare, nu Ġepene sau
ce îi cântaĠi
încruciúate
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- să îúi aducă mâinile pe jucaĠi-vă
jocuri - ambele braĠe se miúcă
linia mediană
împreunând
mâinile simetric spre piept
copilului(bateĠi
din
palme
- să ridice capul

Să se rostogolească

mângâiaĠi
partea - bărbia strânsă scurt
anterioară a gâtului, spre piept
ridicaĠi
uúor
capul
copilului

- se răsuceúte din lateral - aúezaĠi copilul într-un
pe spate
prosop úi cu grijă
rostogoliĠi-l stg, dr.
- se răsuceúte de pe - stimula-Ġi rostogolirea
burtă pe spate
iniĠiind miúcarea de la
cap, umeri.
- se răsuceúte de pe
spate în lateral
- se răsuceúte de pe
spate pe burtă

- iniĠiază rostogolirea
folosind capul, umărul,
úoldul

- se răsuceúte pe burtă,
în ce
- să îúi Ġină capul drept - jucaĠi-vă cu copilul în - capul sus 1 minut fără
Să stea în úezut
braĠe,
stimulând să-l miúte
(echilibru úi mobilitate în úezând sprijinit
ridicarea capului cu
în úezând)
jucării
zângănitoare,
cântece
- să îúi miúte capul în - ĠineĠi copilul între - miúcă liber capul pe
úezând sprijinit
picioarele
linie cu trunchiul
dumneavoastră
sprijinindu-i mâinile pe
genunchii
dumneavoastră, apăsaĠi
uúor de umerii lui în jos
- să stea sprijinit pe
mâini câteva sec.

- mâinile pe podea cu
picioarele uúor flectate

- să stea în úezut - jocuri din úezând - stă sigur úi drept, poate
independent,
timp călare pe un rulou, folosii ambele mâini
îndelungat úi îúi poate stimulând
folosirea
folosii mâinile
mâinilor
oferindu-i
diferite obiecte etc.
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- să îúi Ġină ceva greutate
pe picioare

adultul
asigură
majoritatea sprijinului

Să îúi susĠină propria - să îúi Ġină aproape toată
greutatea pe picioare
greutate în picioare
(echilibru úi mobilitate
- să îúi Ġină mare parte - jocuri de săltat copilul, - Ġopăie activ de câteva
în stând în picioare)
din greutate în picioare exerciĠii în care apăsăm ori sprijinul adultului
úi să sare
piciorul în jos pentru minim
stimularea sprijinului în
picioare
- activităĠi de săltare pe
diferite suprafeĠe, saltele,
pat de apă, etc.
- să stea în picioare -ĠineĠi
copilul
de - sprijin în zona
Ġinându-se de ceva
genunchi úi sprijiniĠi-i pieptului,
foloseúte
spatele, în timp ce el se mâinile doar pentru
Ġine de masă, scaun
echilibru
- să stea în picioare
câteva secunde

picioarele
sunt
depărtate, mâinile ca “în
gardă”

- să stea bine singur în
picioare

- capul úi trunchiul
ridicate, mâinile libere
pentru joacă
- nu este obligatoriu

- să se târască înapoi (7Echilibru úi mobilitate 8 luni)
în timpul deplasării úi - să se târască înainte (89,5 luni)
al mersului

-aúezaĠi copilul pe o - miúcă atât braĠele câ úi
suprafaĠă netedă úi picioarele
stimulaĠi-l cu o jucărie
să încerce să ajungă la
ea
ajutându-l
prin
ridicarea úoldului úi
împingere uúoară în
talpă

- să se târască în patru - puneĠi copilul în patru - înaintează câĠiva cm.
labe (9-11 luni)
labe, balansaĠi-l stg-dr, ,cu
burta
ridicată
pentru a schimba centrul alternând genunchii
de greutate, stimulaĠi-l
ca din această poziĠie să
ajungă la o jucărie
-să umble Ġinut de - ex de mers cu o jucărie - câĠiva paúi
ambele mâini (10-11 de împins, ex cu sprijin drept, mâinile
luni)
în diferite părĠi ale echilibru
corpului: umeri trunchi,
úold etc.

corpul
pentru
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- să umble Ġinut de o - idem, sprijin doar cu o - cel puĠin 4 paúi înainte,
mână (11-13 luni)
mână
mâna pentru sprijin
- să facă singur 2-3 paúi - idem sprijinul venind - braĠele în poziĠia “ în
(11,5-13.5 luni)
de la adult în diferite gardă”
zone ale corpului încet încet renunĠând la el

Vârsta 1- 3 ani - control postural avansat
OBIECTIVE CADRU

OBIECTIVE
ACTIVITĂğI,
INDICATOR DE
SPECIFICE
EXERCIğII
EVALUARE
- să demonstreze reacĠii - ex cu schimbarea - pe un plan înclinat sau
Mersul úi alergatul
Să demonstreze reacĠii de echilibru când se află centrului de greutate , ex saltea înclinată
pe placa de echilibru
de echilibru în timpul în picioare
mersului,
miúcări
- să stea pe un picior cu - ex de păúire peste pe fiecare picior, 2-3
coordonate
ajutor
obstacole, activităĠi în sec, Ġinut de ambele
care să aibă un picior mâini
ridicat pe o
altă
suprafaĠă
- să stea într-un picior 1- - ex care necesită - nici un sprijin
5 sec
folosirea unui picior
astfel copilul este pe un
picior
- să meargă fără sprijin

- să meargă în lateral
- să meargă cu spatele

- ex de mers cu diferite - braĠele lateral, se poate
sarcini, să aducă ceva opri, porni, întoarce
etc., ex de mers pe
diferite suprafeĠe: teren
accidentat, plan înclinat,
saltele
moi,
ajutor
minim încet - încet
renunĠând la el.
- fără sprijin
- ex de mers: între 2 - câĠiva paúi, în timp ce
bări, ajutat, susĠinut de priveúte înainte
úolduri
imprimându-i
miúcarea, etc

- să alerge, să meargă - alergaĠi deodată cu el, - un picior mereu pe sol,
grăbit
mergeĠi repede pe un plan poziĠia în „gardă”
înclinat în jos aceasta va
încuraja alergatul
să
meargă
cu - ex de mers: pe un coridor - mers matur, picioarele
picioarele mai apropiate îngust, pe o scândură etc. aliniate sub linia umerilor
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- să fugă – să se - ex de alergare cu - ex. se opreúte înaintea
oprească fără să se Ġină trasee cu obstacole
peretelui, nu foloseúte
de
ceva
úi
evită
mâinile
obstacolele
-să meargă pe vârfuri - ex de mers
câĠiva paúi
- alergă pe
picioarelor
Aptitudini de joc:
- Să sară

- genunchii úi úoldurile
ar trebui să fie drepte

vârful - ex de alergat pe diferite - în mod coordonat,
suprafeĠe
încurajând ambele picioare ating
copilul să alerge pe vârfuri pământul

- să sară pe loc cu
ambele picioare

- picioarele părăsesc
simultan podeaua

- să sară pe o distanĠă de - jocuri de săltat pe - săritură în extensie,
20-35 cm.
diferite suprafeĠe,
ambele picioare se
- ex de sărit
ridică
deodată
úi
aterizează împreună
- să sară de pe treapta de
jos

- treapta de 15-17 cm. ,
ambele picioare deodată

- să sară înapoi

- idem

- aproximativ 2,5 cm.
Ambele
picioare
împreună

- să sară lateral

- idem

- în ambele direcĠii,
ambele
picioare
împreună

- să sară pe trambulină

- idem

- Ġinut de mână, ambele
picioare desprinse, 2
sărituri consecutive

- să sară într-un picior

- fiecare picior 2-3
sărituri
consecutive,
înainte sau pe loc

- să sară pe o distanĠă - ĠopăiĠi împreună cu el - relativ scurtă
mai lungă

- Să se caĠere

- să se urce pe un scaun
de adulĠi, să se întoarcă
úi să se aúeze

- Să meargă pe scări

-să urce scările Ġinut de - folosim la început - 3 trepte, o mână liberă,
o mână (17-19 luni)
scări mai mici decât cele ambele picioare pe treaptă
standard
- să coboare treptele

- fără ajutor

- idem
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susĠinut de o mână
- să coboare
treptele

singur

- idem

- să urce singur treptele
- să urce singur treptele - idem, putem arăta - idem
alternând picioarele
miúcarea , putem să o
imprimăm cu mâinile
noastre
- să coboare singur
treptele
alternând
picioarele

- Să prindă
arunce

úi

- să arunce mingea în - începem cu rostogolirea - minge mică, palma
jos când se află în úezut mingii, apoi ajungem la Ġinută în sus
aruncare
să
- să arunce
înainte

mingea

- să prindă o minge
mare

- o prinde cu pieptul

- să se deplaseze - imprimăm miúcarea - încalecă úi se împinge
folosind
jucării
de picioarelor, folosim mai înainte, fără ajutor
călărit
multe feluri de jucării
- să meargă pe tricicletă

- se deplasează înainte
câĠiva cm. Folosind
pedalele,
uneori
picioarele împing pe
podea

- să folosească pedalele
tricicletei
în
mod
alternativ

- pedalează aroximativ
1-2 m. Înainte, poate să
nu Ġină ghidonul bine

- Să meargă pe
tricicletă

- să meargă cu ajutor pe - ex cu ajutor, sprijinul
o bârnă de 20cm.
fiind la nivele diferite:
umeri úold, mâini
meargă
- Să
echilibru

în
- să meargă independent
pe o bârnă de 20 cm.
- să meargă pe o linie
într-o direcĠie generală
să stea pe o bară de 5
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- 25 cm. Un picior pe
linie sau lângă
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cm, cu ambele picioare
- să alterneze paúii o - idem
parte din drum pe o bară
de 5 cm

- cel puĠin
alternativi

2

paúi
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STILUL DE VIAğÃ ùI SPORTUL LA TÂNĂRA GENERAğIE
LIFESTYLE AND PHYSICAL ACTIVITY AT YOUTH
NEGRU IOAN NICULAIE1
ABSTRACT. Lifestyle and Physical Actvity at Youth. The present article is focused on theoretical
aspects represented by the two concepts, like lifestyle and physical activities. All the recent studies
in this domain emphasize the links between lifestyle behavior and health; is a general consensus that
physical activity influence positive the everyday life and the lifestyle behavior. Regular participation
in physical activity is of current interest to public health, medicine and education.
REZUMAT. În societatea contemporană auzim, în limbajul cotidian, tot mai frecvent, următoarele
sintagme „stil de viaĠă” úi „calitatea vieĠii”. Interesul faĠă de aceste aspecte, trebuie precizat, nu
sunt o noutate, dar odată cu modernizarea societăĠilor, tot mai mulĠi indivizi devin preocupaĠi de
felul în care arată, de felul în care trăiesc úi nu în ultimul rănd de starea lor de sănătate. Articolul
realizat este doar un cadru teoretic care abordeaza principalele concepte prezentate în titlu, existând
posibilitatea ca în viitorul apropiat să reprezinte bazele unui amplu studiu asupra stilului de viată úi a
preocupărilor tinerei generaĠii, în special a studenĠilor, faĠă de activităĠile motrice.

Introducere
Trăim intr-o lume care se dezvoltă într-un ritm ameĠitor, timpul dă
impresia că se comprimă, iar populaĠia, face faĠă cu destulă dificultate provocărilor
cotidiene. Progresele realizate în domeniul sănătăĠii nu reuúesc, întotdeauna, să Ġină
pasul cu cele din sfera tehnologică care au o dinamică impresionantă. Lipsa
practicarii in mod regulat a mijloacelor activităĠilor fizice, fumatul, alimentaĠia
neadecvată, consumul de alcool, timpul excesiv petrecut în faĠa calculatorului (sau
al televizorului), afectează considerabil starea de sănătate a indivizilor.
1. Obiectivele lucrării
Efectele progreselor tehnologice, din Ġările puternic industrializate, încep
să se resimtă úi în România. Orientarea spre alimentele de tip fast-food,
ieftinirea mijloacelor elctronice, promovează în rândul tinerilor un
comportament sedentar, toate acestea cu efecte negative asupra sănătăĠii, pe
termen mediu úi lung.
Prin această lucrare dorim să creionăm, oarecum, ideea unui stil de viaĠă
sănătos, úi să scoatem în evidenĠă implicaĠiile pe care activităĠile motrice le au
asupra adoptării acestuia de către tânăra generaĠie.

1

Facultatea de EducaĠie Fizică úi Sport, Cluj-Napoca; e-mail: innegru@yahoo.com

NEGRU IOAN NICULAIE

2. RelevanĠa socială a temei
Gradul de sănătate al unei populaĠii, nivelul de dezvoltare din punct de
vedere socio-economic, este furnizat, si de numărul celor care practică, în mod
regulat, mijloacele educaĠiei fizice úi sportului.
Cine ar trebui să fie interesaĠi de adoptarea unui stil de viaĠă sănătos?
În acest caz avem doi actori, pe de o parte, instituĠiile statului, care printr-o serie
de campanii trebuie să promoveze, informaĠii, cunoútinĠe despre stilul de viaĠă úi
importanĠa acestuia în menĠinerea sănătăĠii, úi să pună la dispoziĠie infrastructura
necesară pentru desfăúurarea activităĠilor motrice. De cealaltă parte se află
individul, care la rândul său trebuie să ia o serie de decizii, în concordanĠă cu
adoptarea unui comportament propice menĠinerii sănătăĠii.
Astfel de campanii, cu rezultate favorabile, au început, cu mulĠi ani în
urmă, în Ġarile dezvoltate, din Europa de vest úi S.U.A.
2.1 Argumentele care susĠin practicarea sportului
Practicarea activităĠilor motrice, oferă individului bucuria de a exersa, de a
depăúi o serie de limite, de a descoperi noi senzaĠii, de a-Ġi dezvolta o serie de abilităti.
Exersarea regulată, duce la îmbunătăĠirea marilor funcĠii ale oragnismului, amplificănd
dorinĠa de a fi sănătos. A face ceea ce-ti place, ceea ce Ġi se potriveúte, favorizează
recreerea, reduce stresul, toate acestea cu efecte pozitive la nivelul eficientei
individului in activitatile cotidiene. Efortul depus pe parcursul activitătii fizice, conferă
individului o formă fizică superioară, cu implicaĠii asupra prelungirii duratei de viaĠă.
Sportul, úi miúcarea în general, contribuie la îmbunătăĠirea imaginii de sine,
conferind o mai bună încredere în forĠele proprii. Sportul stimulează curajul,
dorinĠa de a persevera, de a încerca din nou în caz de eúec. Sportul permite
căutarea excelenĠei, depăúirea cotidianului pentru a atinge noi obiective, noi
recorduri personale. Sportul, presupune contacte sociale, îmbunătăĠind coeziunea
grupului. Pentru practicarea anumitor sporturi, individul este nevoit să-úi insuúească o
serie de deprinderi, în acest demers, implicarea proceselor cognitive fiind esenĠială.
Nu trebuie să omitem fenomenul -competiĠiei, activitatea desfăúurată pe parcursul
antrenamentelor, fiind valorificată prin intermediul competiĠiei.
2.2 Sportul ca fenomen socio-cultural
Omul este o fiinĠă socială úi culturală, care se raportează la cei din jur, constituiĠi
într-un sistem în care relaĠiile interpersonale sunt indispensabile (Weiss, 2006). Individul
crează cultura, el insuúi devenind o fiinĠă culturală. Percepe fenomenul cultural ca o
extensie (creaĠie) a fiinĠei umane. Acestă idee, poate fi extrapolată úi domeniului
sportului, în care omul este cel care crează cadrul sportului, crează un mediu special,
reprezentat de tehnici, organizaĠii, regulamente úi infrastructură. Pornind de la această
analogie, rezultă că sportul este un produs social úi implicit cultural.
Ce este cultura?- poate fi definită ca fiind, „ansamblul structurat al
valorilor materiale úi spirituale creat de umanitate în procesul practicii social136
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istorice. Prin cultură, omul dobândeúte o esenĠă proprie, care îl distinge de celelate
fiinĠe vii, desprinzându-l totodată de natură”. (Marolicaru, 2004 p.12). Cultura,
reprezintă toate achiziĠiile sociale, transmise de la o generaĠie la alta, printre
acestea fiind incluse, noĠiuni úi simboluri, obiecte, unelte sau computere, forme de
organizare a instituĠiilor, aspecte ale familiei úi sportului, etc. (Weiss, 2006). Ce
sunt valorile úi normele sociale?, ele determină socializarea individului.
Realizând o incursiune în lumea sportului (Roman úi Batali, 2006) ,
putem observa că úi aici precum în alte domenii, întălnim valori (tradiĠii sportive,
sporturi naĠionale), norme (Olimpism, Fair-play, organizaĠii, federaĠii),
semnificaĠii úi simboluri (steagul olimpic, flacăra olimpică, etc). Pornind de la
aceste prmise, putem sublinia că sportul este creator de cultură.
EducaĠia, prin toate formele ei, are ca obiectiv principal socializarea
indivizilor, pregătirea lor pentru a fi utili societăĠii. Prin socializare înĠelegem, un
proces complex de dezvoltare, prin care, individul acumulează cunoútinĠe, valori úi
norme, utile pentru participarea la viaĠa socială (McPherson,1993).
Oamenii, nu se nasc pentru a fi competitivi sau colaboratori, agresivi sau
pasivi, buni sau răi, dar devin într-un fel sau altul, datorită culturii (Weiss, 2006).
Fiecare grup, are valori úi norme proprii, care formează defapt regulile acelui grup,
de aici rezultă, că fiecare grup are o cultură proprie.
O societate bazată pe competiĠie, în care totul se rezumă la relaĠia dintre
succes úi eúec, îúi va creúte copiii în acest spirit. Învingătorul fiind mereu glorificat,
în acest sens grupul de apartenenĠă va încerca să imprime copiilor o mentalitate de
învingător. Însă, nu trebuie să omitem, că sportul susĠine munca de echipă,
formează caracterul încă de la o vârstă fragedă, indiferent de potenĠialul copilului.
Pentru unii, momentul devenirii membru al unei echipe de sport, sau debutul în
paracticarea unei activităĠi fizice, poate constitui o etapă marcantă a copilăriei, sau
naúterea unor prietenii de durată.
3. RelevanĠa útiinĠifică a temei
Pentru a determina gradul de interes, pe care îl prezintă tinerii vis a vis de
activitatea sportivă úi stilul de viaĠă sănătos, în unele Ġări dezvoltate (din Europa úi
S.U.A), s-au realizat o serie de studii. Studiile arată că fumatul, alimentaĠia
bogată în grăsimi, lipsa activităĠii sportive, au consecinĠe devastatoare, crescând
alarmant numărul deceselor în rândul populaĠiei. Dacă, in cel mai scurt timp, nu se
vor lua măsuri de promovare a miúcării sportive în rândul tinerilor, atunci vom
avea o societate cu reale probleme de sănătate publică.
Studiul realizat în (S.U.A, Butler úi colab, 2000), cu privire la stilul de
viaĠa úi starea de sănătate, avea la bază două mari provocări:
• cum să susĠină, de-a lungul timpului, adoptarea unui stil de viaĠă optim;
• cum să cuprindă toĠi americanii, úi în mod special pe cei cu probleme de
sănătate;
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În acest studiu, s-a pus accent pe trei componente importante ale stilului de
viaĠă sănătos, úi anume activitatea fizică, fumatul úi alimentaĠia. AcĠionând asupra
acestor trei factori, cercetătorii americani, au ajuns la concluzia că pot influenĠa,
pozitiv, stilul de viaĠă al cetăĠenilor, contribuind în acest fel la, îmbunătăĠirea
sănătăĠii publice, úi implicit la economisirea unor sume importante din bugetele
alocate ministerelor de resort. Ce úi-au propus aceúti cercetători? Să convingă
populaĠia să-úi amelioreze stilul de viaĠă, prin intensificarea activitătilor motrice
de tip aerobic, prin modificarea dietei, úi prin eliminarea fumatului. În mod
evident, toate aceste lucruri, depind úi de implicarea motivaĠională a indivizilor.
3.1 Conceptul de stil de viaĠă
În literatura de specialitate, vorbind aici de domeniul sociologiei, conceptul
de stil de viaĠă este utilizat pentru a descrie trei mari direcĠii de studiu : sociologia
claselor sociale úi a consumatorului, sociologia sănătăĠii, úi deasemenea cea de
recreere úi de petrecere a timpului liber. (Beaulieu, 2004). Acest mod de
prezentare a conceptului, permite teoretizarea (condiĠiilor de viaĠă, a stilului de
viaĠă) făcând trimitere la teoriile de bază ale sociologiei.
Teoria socială a lui Bourdieu este aplicată la mai multe niveluri, de
exemplu conceptul de habitus, de stiluri de viaĠă úi de clase sociale se aplică
studiului consumatorului (Secondulfo, 1994).
Conceptul de stil de viaĠă este deasemenea, compatibil cu teoria
modernismului, avansată de Giddens, (Watier, 1995), ce permite aprofundarea
experienĠei indivizilor, a relaĠiilor sociale dintre aceútia, úi a relaĠiilor cu instituĠiile.
Pentru a studia, condiĠiile de viaĠă raportate la sănătate, într-un context
modern, (COCKERHAM úi colab., 1997), elaborează un concept de stil de viaĠă care
are la bază teoriile lui Weber, Bourdeau úi Giddens. În centrul acestui concept, este
situat actorul, pus în faĠa dialecticii reprezentată de alegere úi posibilităĠi, stilul de viaĠă
fiind definit ca un model de comportamente, raportate la noĠiunea de sănătate,
bazat pe alegeri care pornesc de la un ansamblu de posibilităĠi obiective.
3.2 Stilul de viaĠă úi sănătatea
Conceptul de sănătate, este definit, ca fiind absenĠa bolii sau a stării de
boală (Hasse, 2005) CondiĠia pentru „starea de bine”, este prezenĠa unei stări
optime, la nivel fizic, intelectual, social, úi nu doar absenĠa bolii sau a infirmităĠii
(Hasse, 2005). Starea de sănătate depinde de o serie de factori, printre care, úi
stilul de viaĠă al individului, cu rol determinant în menĠinerea sănătăĠii.
Legătura dintre starea de sănătate, úi stilul de viaĠă este indiscutabilă.
Factorii de risc, precum fumatul, lipsa activităĠii fizice, obezitatea, consumul, de
grăsimi, de fructe úi legume, inadecvat, sunt factori determinanĠi ai morbidităĠii,
respectiv ai decesului. Stilul de viaĠă este un promotor al stării de sănătate pe tot
parcursul vieĠii, nefiind niciodată prea târziu să-l adoptăm úi prea devreme ca să
renunĠăm la el. (Butler úi colab., 2000),
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Stilul de viaĠă are la bază o subcomponentă, reprezentată de viaĠa de zi cu
zi. Numărul úi tipul contactelor sociale cu ceilalĠi, úi cu particularităĠile
mediului înconjurător, influenĠează funcĠiile organismului úi comportamentul
individului vis-a-vis de starea de sănătate. (Butler úi colab., 2000).
Un stil de viaĠă sănătos, depinde de interacĠiunea dintre capacităĠile
individului úi resursele prezente în viata de zi cu zi. ùansele pentru implementatrea
unui stil de viaĠă sănătos, cresc, considerabil, atunci când factorii sociali úi mediul
înconjurător, inspiră individului un comportament sănătos.
Conceptul de stil de viaĠă-raporat la starea de sănătate, defineúte
totalitatea deciziilor úi acĠiunilor voluntare care influenĠează starea de
sănătate. Factorii determinanĠi ai stilului de viaĠă se pot constitui în: factori de risc
pentru îmbolnăviri (fumat, consum de alcool, substanĠe, sedentarism) úi factori
protectori ai stării de sănătate (ex: practicarea regulată a exerciĠiilor fizice,
alimentaĠie raĠională, relaĠiile sociale etc.).
3.3 Conceptul de sport
Ce este sportul ?
ğinând cont de valenĠele sportului, de rolul său în, dezvolatrea relaĠiilor interumane, úi de mentinere a sanătăĠii populaĠiei, Consiliul Europei, prin organismele
abilitate, consideră imperativă, acordarea unei atenĠii deosebite fenomenului sportiv. În
acest sens CE adoptă, la 24 septembrie 1976, „Charta Europeana sportul pentru toti”.
Se editeaza, treptat, o serie de teste, denumite „ EUROFIT” utilizate pentru
determinarea nivelului de dezvoltare al aptitudinilor motrice la nivelul populaĠiei. Sunt
promovate o serie de exerciĠii fizice, deosebit de utile, care au ca scop conútientizarea
indivizilor, că activitatea fizică, induce o bună formă fizică, mentine sanătatea, starea
de bine úi influentează pozitiv calitatea vietii.
Trebuie să subliniem că sportul nu înseamnă doar performanĠă, prin sport
„intelegem toate formele de activitate fizică, organizate sau nu, care au ca
obiectiv ameliorarea condiĠiei fizice si psihice, dezvoltarea relatiilor sociale,
sau obĠinerea de rezultate in cadrul competiĠiilor de toate nivelurile”. (Charta
European a Sportului, 1992).
4. ObservaĠii
Cele prezentate în rândurile anterioare reprezintă doar un punct de plecare úi o
încercare concisă de teoretizare a conceptelor prezentate în titlul lucrării. Cu siguranĠă,
această lucrare va fi dezvoltată úi îmbunătăĠită în urma analizării mai multor studii, care
au ca tema principala stilul de viaĠă al tinerilor úi preocupările acestora vis-a vis de
activităĠile motrice. Se doreúte, în viitorul apropiat, a fi baza unui important studiu cu
privire la stilul de viată al tinerilor din Ġara noastră, în special al studenĠilor.
Studiile efectuate în Ġara noastră până la ora actulă, asupra celor care
practică mijloacele activităĠilor motrice, chiar dacă nu sunt numeroase, scot în
evidenĠă numărul scăzut a celor care practică în mod regulat o activitate motrică.
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Mai multe studii relevă că tinerii, în general, fac sport regulat, doar până prin clasa
a XII, apreciind beneficiile acestuia, însă numărul lor scade simĠitor odată cu
absolvirea liceului. Majoritatea dintre elevii participanĠi la studiile respective
invocă lipsa timpului liber.
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TENDINğE ÎN ANTRENAMENTUL JUCĂTORILOR DE
PERFORMANğĂ
ORMENIùAN SEPTIMIU1

ABSTRACT. Tendencies in the Training of Professional Players. In the preparation of
the players it is started from the premises that the athlete is trainable, that it is possible to
increase his performance capacity.
The sport games where the players replacing is forbidden or very limited impose,
even more, the use of some scientific criteria for team elaboration, especially if the coach
has at his disposal a numerous lot of players (which is the case of representative teams).
Like in other areas of sports activity, the data given by the scientifically researches
explain the validity of some consecrated criteria in coaches practice, to complete them with other
valuable practices and in the same time to correct at least a part of the committed errors.
In the collective sport games frequently appear exceptional players, whose
efficiency in the game overcomes the average of the other player’s efficiency, considered as
being very good. They become national and international celebrities. These players, which
are remarkable in the game are characterized, besides efficiency, by creativity, a large
technical and tactical virtuosity which comes near the borders of art, thus bringing valuable
personal contributions to the technical and tactical development of the game.

În pregătirea jucătorilor se pleacă de la premisa că sportivul este antrenabil,
că i se poate modifica în sens pozitiv nivelul capacităĠii de performanĠă.
1. Antrenamentul în domeniul jocului sportiv este considerat ca un proces
specializat de dezvoltare úi formare a personalităĠii jucătorului considerat
individual, cit úi integrat în echipă sub aspectul perfecĠionării sale fizico-sportive,
în vederea realizării unei capacităĠi maxime de performanĠă, a unei disponibilităĠi
pentru performanĠe optime, cu caracter permanent.
2. Prin antrenament se realizează modificări în organism, adaptări ale
personalităĠii sportivului, concretizate printr-o stare calitativ nouă, determinată de
acumulările sistematice efectuate într-o anumită perioadă de pregătire.
3. Activitatea de pregătire acĠionează în direcĠia hipertrofierii capacităĠii de
performanĠă a jucătorului, capacitate considerată atât integral, cât úi separat, pe
componentele (factorii) performanĠei:
¾ componentele biologice;
¾ componentele biomecanice;
¾ componentele motrice;
¾ componentele psihologice;
1
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Caracteristici úi tendinĠe ale antrenamentului
1. Scăderea longevităĠii sportive (a devenit mai scurtă durata capacităĠii de
performanĠă maximă), în favoarea creúterii perioadei de pregătire, care se realizează prin:
¾ pregătirea precoce;
¾ programarea multianuală a pregătirii;
¾ 700-1.000 ore de antrenament anual, ceea ce implică 2-3 lecĠii de antrenament
pe zi.
2. SelecĠia sportivilor efectuată după criterii útiinĠifice; dintre criteriile
consacrate a crescut ponderea următoarelor:
¾ tipul constituĠional, condiĠie úi, sub unele aspecte, efect al antrenamentului
úi performanĠei sportive; în afară de talie, de la un joc sportiv la altul, se au
în vedere dimensiunile braĠelor, mâinilor úi ale picioarelor;
¾ complexul calităĠilor motrice corespunzător caracteristicilor efortului din meci;
¾ personalitatea sportivului; calităĠii dominante: combativitate (fără
violenĠă), voinĠă, stabilitatea proceselor psihice (rezistenĠă la factorii de
perturbare), gândire tactică.
3. Apropierea condiĠiilor úi conĠinutului pregătirii de cele ale meciului,
respectiv „modelarea" antrenamentului în baza componentelor performanĠei:
biologice, biomecanice, motrice, psihologice úi sociale.
4. Maximalizarea importanĠei úi rolului pregătirii fizice în antrenament.
5. ObĠinerea unei rezistenĠe în tempo de joc maxim, prelungită peste
limitele duratei meciului úi ale competiĠiei.
6. Volum (cantitate mare de muncă úi efort) în regim de intensitate.
7. ObĠinerea unei disponibilităĠi continue pentru performanĠă, (formă
sportivă superioară); pe fondul acestei disponibilităĠi continue, etape de formă
sportivă maximă.
8. Explorarea úi valorificarea pentru performanĠă a oricăror rezerve de
energie (fizică, psihică).
9. Respectarea principiului corelării gradării eforturilor cu utilizarea
eforturilor maximale în antrenament precum úi al unităĠii úi continuităĠii pregătirii
fizice generale úi speciale.
10. Utilizarea úi adaptarea unor mijloace úi metode de antrenament
caracteristice altor sporturi, ca elemente adjuvante ale antrenamentului specific.
11. Număr relativ redus de exerciĠii, cu eficienĠă selectivă úi cumulativă,
dar repetate de foarte multe ori.
12. Mixarea metodelor de antrenament „în circuit" úi „cu intervale", aplicarea
lor extinzându-se úi la pregătirea tehnico-tactică (nu numai la pregătirea fizică).
13. Refacerea (recuperarea) rapidă fizică úi psihică imediat după
antrenament úi meci ceea ce permite desfăúurarea a 1-3 lecĠii pe zi.
14. ConĠinutul úi raĠionalizarea odihnei după antrenament si meci. cu
accent pe recuperare (funcĠională úi psihică), au caracter prioritar în programarea
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antrenamentului în comparaĠie cu solicitarea la efort, care este permanent intensă.
Această caracteristică se concretizează prin:
15. Utilizarea aparaturii de antrenament (fizic, tehnic, tactic).
16. Folosirea elementelor de cibernetică (modelare, programare) úi
matematizare în programarea úi controlul antrenamentului; dirijarea dinamicii
efortului spre realizarea unor niveluri de formă sportivă prestabilite úi controlul
sistematic al acestei dinamici prin probe úi norme de control (teste), precum úi prin
controlul dinamicii funcĠionale a organismului; asistenĠă úi supraveghere útiinĠifică
interdisciplinară a antrenamentului, constând din control, din informare asupra
reacĠiei organismului, a personalităĠii sportivului la eforturile solicitate. Echipa de
specialiúti: antrenor, medic sportiv specialist în explorări funcĠionale, psiholog,
metodist, biochimist, dietetician (specialitate care poate fi cumulată de medic).
Personajul central rămâne antrenorul. El trebuie să coreleze rezultatele
determinărilor făcute de ceilalĠi specialiúti, să selecĠioneze, să prelucreze úi chiar să
elaboreze mijloacele úi metodele (exerciĠii, dozarea efortului) de valorificare a
datelor furnizate prin investigaĠiile celorlalĠi specialiúti, în final, să conducă antrenamentul în baza rezultatelor activităĠii de control úi informare cu privire la reacĠia
organismului, a personalităĠii sportivului la efortul solicitat.
17. Ridicarea la rang de principiu a individualizării pregătirii úi tehnicii.
18. Combinarea abordării simultane (a simultaneităĠii) a factorilor
antrenamentului (pregătire fizică, tehnică, tactică, psihologică, teoretică, politicomorală) cu abordarea lor succesivă.
Abordarea succesivă a factorilor antrenamentului se poate realiza:
¾
În cadrul unei părĠi (etape) a perioadei, se prevăd subetape (cicluri)
succesive având fiecare ca obiectiv câte un singur factor al antrenamentului; se
utilizează în special pentru pregătirea fizică generală organizată iarna, la munte, úi
pentru odihnă - refacere, vara, la mare, în perioada de tranziĠie.
¾
În cadrul unei etape se prevăd cicluri (sau microcicluri) având fiecare ca
obiectiv câte un singur factor al antrenamentului.
¾
În cadrul anumitor cicluri se prevăd zile de antrenament separat pentru
pregătirea fizică, tehnică sau tactică.
19. Creúterea importanĠei pregătirii psihologice úi teoretice
Metodica alcătuirii formaĠiei úi metodica utilizării jucătorului de superclasă
Jocurile sportive la care schimbările de jucători sunt interzise sau foarte
limitate impun, cu atât mai mult, utilizarea unor criterii útiinĠifice de alcătuire a
formaĠiei, mai ales dacă antrenorul are la dispoziĠie un lot numeros de jucători
(cum este cazul, de exemplu, la echipele reprezentative).
Desigur că experienĠa antrenorilor, a jucătorilor úi altor practicieni a
condus la formularea úi stabilirea unor criterii valoroase privind alcătuirea echipei;
eficienĠa lor este totuúi infirmată uneori de practică, deoarece multe din aceste
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criterii, bazate pe experienĠă úi pe intuiĠie, au nu numai o doză de subiectivism
destul de importantă, ci sunt incomplete, insuficient sistematizate úi explicate.
Aceste carenĠe, ca úi absenĠa unei metodologii privind aplicarea lor conduc la erori,
la lipsă de operativitate úi la creúterea ponderii elementului cunoscut sub denumirea
gazetărească de „inspiraĠie".
Ca úi în alte domenii de activitate sportivă, datele furnizate de cercetările
útiinĠifice vin să explice valabilitatea unora dintre criteriile consacrate în practica
antrenorilor, să le completeze cu altele necesare úi tot atât de valoroase úi în acelaúi
timp să corecteze cel puĠin o parte din erorile comise.
ExigenĠele activităĠii competiĠionale moderne impun o creútere a eficienĠei
acĠiunilor individuale úi colective {acĠiuni individuale coordonate). Această
creútere se obĠine prin raĠionalizarea úi optimizarea acĠiunilor colective în cadrul lor
úi corelate cu acestea prin raĠionalizarea, diversificarea úi optimizarea acĠiunilor
individuale. RaĠionalizarea úi optimizarea acĠiunilor individuale úi colective nu sunt
posibile dacă în prealabil nu s-a realizat o cunoaútere reală a structurii jocului, a
sistemului care se creează în mod necesar, ca urmare a influenĠelor reciproce dintre
acĠiunile jucătorilor. Este vorba, deci, de realizarea unui „model" al jocului, care să
reproducă sistemul de relaĠii úi interrelaĠii dintre jucătorii echipei proprii (respectiv
dintre acĠiunile lor), care să funcĠioneze adaptat la raportul de adversitate
concretizat în sistemul de relaĠii pe care îl constituie, la rândul ei, echipa adversă.
Reproducerea acestui sistem de relaĠii a modelului jocului permite
studierea jocului în intimitatea lui úi oferă posibilităĠi de elaborare a noi structuri,
mai raĠionalizate, optimizate, denumite concepĠii (sau concepte) úi sisteme de joc.
Cunoaúterea jocului în intimitatea lui, deúi realizată pe baze empirice, a condus la
raĠionalizarea acĠiunilor jucătorilor, la imaginarea unor structuri ale echipei,
concretizate în sistemele de joc. Se útie că regulamentul de fotbal nu prevede
aplicarea sistemelor 1—4—4—2, 1—4—3—3, 1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-2-3-1-2 sau a
altora. Totuúi ele au fost imaginate teoretic, reprezentând o necesitate de creútere a
funcĠionalităĠii úi eficienĠei jucătorilor.
Echipa se construieúte pornind de la conceptul că aceasta reprezintă „un
microsistem social", stabil numericeúte úi alcătuit din jucători specializaĠi, complex
úi dinamic, cu o funcĠionalitate generală (constantă, realizată în baza unor principii
úi reguli de coordonare a acĠiunilor) úi o alta specială {variabilă, pentru fiecare
meci, adversar, condiĠii diverse de joc etc.), antedeterminante.
Echipa presupune o modelare a interacĠiunilor jucătorilor care să conducă la
integrarea într-un sistem, a acestor interacĠiuni. In consecinĠă, jocul de ansamblu este
determinat calitativ de nivelul pregătirii úi de alte particularităĠi ale jucătorilor; în
acelaúi timp însă jucătorii (cu calităĠile lor tehnico-tactice, motrice etc.) sunt supuúi
unei puternice acĠiuni a întregului care-l prezintă echipa, ca sistem funcĠional.
Pornind de la baza teoretică de mai sus, reĠinem că „echipa" este analogă unui
microsistem social, complex úi dinamic, cu o funcĠionalitate generală úi cu una specifică.
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FuncĠionalitatea generală, ca úi cea specială, se realizează printr-o anumită
programare a acĠiunilor individuale úi colective ale jucătorilor, conform unui
„model" tactic. Deci, în esenĠă, tactica constă dintr-un sistem de relaĠii úi
interrelaĠii, din interacĠiuni dinamice (nu statice) ale jucătorilor, desfăúurate úi
coordonate după anumite principii úi reguli (tactice).
Modelul pentru funcĠionalitatea generală îl constituie sistemul úi concepĠia
tactică de bază ale echipei (pentru atac úi pentru apărare).
Modelul pentru funcĠionalitatea generală se realizează prin antrenament
sistematic úi reprezintă modul diferenĠiat în funcĠie de particularităĠile jucătorilor în
care echipa aplică un program de acĠiuni care reproduce „modelul" general al
jocului. Acest model general al jocului, reprodus diferenĠiat, în funcĠie de
particularităĠile jucătorilor, constituie tactica de bază a „echipei".
Pe parcursul fazelor de atac úi de apărare acĠiunile colective úi individuale
se desfăúoară articulându-se úi autoreglându-se conform principiilor úi unor reguli
tactice generale, dar care sunt specifice fiecărui joc sportiv. În concluzie, se poate
reĠine-că fiecare joc sportiv are un anumit conĠinut general, cu o anumită structură
tactică, structură care îi conferă calitatea de-sistem.
Structura tactică reprezentând un „tot" organizat, presupune o anumită
organizare a acĠiunilor individuale, cuplarea úi coordonarea lor. Rezultatul acestui
proces de organizare conduce la apariĠia posturilor din echipă (fundaú, mijlocaú,
înaintaú central etc.), precum úi la constituirea lor în subansamble, denumite
compartimente sau linii..
Această structură tactică este supusă de teorie úi practică unui continuu proces
de optimizare, al cărui rezultat îl constituie noi soluĠii de structurare a acĠiunilor
individuale úi colective. Fiecare dintre soluĠiile noi, care úi-au dovedit eficienĠa,
constituie un nou sistem 'tactic (sistem de joc). Din numeroasele sisteme tactice
antrenorul alege pe cel mai convenabil echipei sale, el constituind tactica de bază
(sistemul tactic) a respectivei echipe. Tactica de bază aleasă urmăreúte să realizeze o
programare a acĠiunilor individuale úi colective ale jucătorilor, care să aibă valabilitate
generală, împotriva fiecărui adversar. Această tactică de bază este supusă unui proces
planificat de optimizare, realizată prin programul de antrenament.
Din cele arătate reiese că pentru alegerea jucătorilor care compun formaĠia
echipei pentru un anumit joc, un prim criteriu îl constituie asigurarea
funcĠionalităĠii tacticii de bază a echipei. Alegerea constă din distribuirea
jucătorilor pe posturi, în cadrul compartimentelor echipei.
Dacă prin tactica de bază (sistemul de joc ales) se asigură funcĠionalitatea
generală a microsistemului social pe care-l constituie echipa, pentru fiecare meci în
funcĠie de caracteristicile echipei adverse este necesară o adaptare a acestei tactici de
bază, adaptare care conferă echipei o funcĠionalitate specifică pentru jocul respectiv.
Această funcĠionalitate specifică reprezintă o reprogramare a unora dintre acĠiunile
jucătorilor, o modificare a structurii tacticii echipei, respectiv a jocului pe care aceasta
urmează să-l presteze. Desigur că modificările aduse nu trebuie să deregleze, să
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constituie factori de perturbare a funcĠionalităĠii generale a echipei. Dimpotrivă, aceste
modificări trebuie să constituie un proces de optimizare a funcĠionalităĠii echipei, care
să-i imprime o calitate nouă, considerată prin prisma eficienĠei.
În concluzie, deúi cu un caracter temporar, această funcĠionalitate nouă,
specifică, construită pe fondul funcĠionalităĠii generale, de bază, reprezintă un criteriu
important pentru selecĠionarea jucătorilor capabili să o aplice în meciul respectiv.
Cele două aspecte ale funcĠionalităĠii trebuie să aibă caracter prioritar în
alcătuirea formaĠiei. Pornind de la această funcĠionalitate úi prin prisma ei la
selecĠia jucătorilor se iau în consideraĠie úi celelalte componente ale capacităĠii de
performantă: forma sportivă, profilul morfofuncĠional etc.
În meci, personalitatea de jucător a componentului formaĠiei trebuie să se
concretizeze printr-un comportament adecvat, care să conducă la o eficienĠă
maximă. ğinând seama de cele arătate mai sus, respectiv funcĠionalitatea úi
personalitatea jucătorului considerat prin comportamentul său pe teren, nu trebuie
să uităm că echipa poate fi asimilată unui microsistem social. În consecinĠă, fiind
vorba de relaĠii úi interrelaĠii între jucători, aspectele psihologice úi psihosociologice capătă o pondere crescută pentru asigurarea funcĠionalităĠii. Î
În
anumite cazuri ele vin să întărească, să consolideze funcĠionalitatea. Nu-i mai puĠin
adevărat că, având de-a face cu personalităĠi umane bine conturate (de exemplu
jucătorii de superclasă), relaĠiile psiho-sociologice cu caracter negativ pot să
constituie un factor de perturbare a funcĠionalităĠii. RelaĠiile dintre jucători, úi mai
ales manifestările acestora în timpul jocului, având uneori implicaĠii decisive,
considerăm că trebuie să fie însumate funcĠionalităĠii.
Tot din acest unghi de vedere trebuie considerate „cuplurile de jucători"
care, în afara unor afinităĠi tehnico-tactice, se caracterizează prin anumite afinităĠi
de ordin personal úi exercită alături de jucătorul de superclasă o influenĠă decisivă
asupra funcĠionalităĠii echipei úi implicit asupra eficienĠei, a rezultatului.
Necesarul de jucători specializaĠi pe posturi care să asigure funcĠionalitatea
generală úi specială a echipei (exemple din baschet úi handbal).
Având drept criteriu funcĠionalitatea echipei, în formaĠia care joacă pe
teren trebuie să existe în permanenĠă minimum următorii jucători specializaĠi pe
posturi, necesari fazelor atacului úi apărării:
Pentru atac:
¾ un vârf de contraatac;
¾ un specialist în lansarea contraatacului;
¾ un coordonator al atacului (conducător de joc);
¾ un dribler (specialist în dribling);
¾ un cuplu de atacanĠi
Pentru apărare:
¾ un specialist în oprirea contraatacului;
¾ un specialist în jocul la intercepĠie;
¾ un specialist în conducerea apărării;
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un specialist în dublarea apărătorilor;
un portar
un jucător totdeauna lucid;
un jucător cu calităĠi úi experienĠă corespunzătoare, care útie să-úi
mobilizeze coechipierii;
¾ un jucător curajos care útie să-úi asume riscul raĠional în situaĠii grele
(dramatice);
¾ un jucător cu spirit de sacrificiu;
Din simpla lecturare a necesarului de funcĠii din echipă remarcăm că
numărul lor depăúeúte cu mult numărul regulamentar al formaĠiei care joacă pe
teren. Desigur că soluĠia o constituie cumulul de calităĠi úi de sarcini care trebuie să
caracterizeze jucătorii. Minimalul în realizarea acestui cumul îl constituie cuplarea
unei sarcini de atac cu o sarcină de apărare úi cu o calitate psihică corespunzătoare.
Foarte important de reĠinut este, în esenĠă, că pe teren trebuie să existe
jucători care să asigure prin caracteristicile lor prezenĠa calităĠilor enumerate,
calităĠi care garantează funcĠionalitatea sistemului. Cumularea de către un singur
jucător a majorităĠii sarcinilor care asigură funcĠionalitatea echipei, chiar dacă este
vorba de jucători de superclasă nu este suficientă pentru victorie, decât în cazuri
destul de rare; în plus, randamentul jucătorului de superclasă este mai scăzut
datorită suprasolicitărilor úi a măsurilor adverse de anihilare, cel puĠin parĠială, a
capacităĠilor pe care le deĠine.
¾
¾
¾
¾

Valorificarea jucătorului de superclasă (superjucătorului).
În jocurile sportive colective apar tot mai frecvent jucători excepĠionali, a căror
eficienĠă în meci depăúeúte media eficienĠei celorlalĠi jucători, consideraĠi ca foarte
buni. Ei devin celebrităĠi pe plan naĠional úi internaĠional. Aceúti jucători, personalităĠi
remarcabile în joc, se caracterizează. în afară de eficienĠă, prin creativitate, printr-o
mare virtuozitate tehnico-tactică ce se apropie de graniĠele artei, aducând astfel
contribuĠii personale valoroase la dezvoltarea tehnicii úi tacticii jocului. În limbajul
curent, folosit úi difuzat de reporteri, aceúti sportivi poartă denumiri convenĠionale
diferite, preluate din viaĠa úi activitatea artistică, cum sunt cele de: vedetă, star,
superjucător ú.a. Toate aceste denumiri încearcă să exprime plastic ceea ce sunt ei în
realitate, respectiv mari personalităĠi, mari talente.
ApariĠia úi creúterea numărului acestor jucători, mari personalităĠi, se
datorează — între altele valorificării aptitudinilor, a talentului úi calităĠilor motrice
ale acestora printr-o selecĠie úi pregătire útiinĠifică, la care se adaugă enorma
cantitate de muncă pe care ei o depun în antrenament.
PrezenĠa acestor jucători într-o echipă ridică două probleme mai importante:
¾ valorificarea lor maximă (din punct de vedere tactic) în vederea obĠinerii
victoriei;
¾ alcătuirea formaĠiei.
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În ceea ce priveúte valorificarea lor în timpul meciului, aceasta depinde de
.postul pe care este specializat respectivul jucător. Dacă jucătorul de superclasă
este atacant poate fi utilizat fie ca finalizator, fie ca jucător ce creează situaĠii
favorabile pentru coechipieri. Când jucătorul de superclasă are calităĠi de
finalizator se va porni de la realitatea că, în principal, el trebuie să-úi folosească
întregul potenĠial motric, tehnico-tactic úi nervos pentru acĠiunile de finalizare.
În consecinĠă, o parte dintre atacanĠi vor executa combinaĠii tactice adecvate, la
care jucătorul de superclasă va participa numai în faza finală. Sarcina acestor
coechipieri este într-un fel uúurată de faptul că jucătorul de superclasă va fi
supravegheat úi apărat supranumeric (de mai mulĠi adversari), ceea ce determină o
slăbire a organizării apărării respective împotriva celorlalĠi jucători care „construiesc"
pentru al valorifica pe finalizator. Aceasta presupune, deci, ca întreaga tactică a
atacului să fie subordonată valorificării atacantului. In general, prin manevrele
executate de aceúti jucători „albină" se urmăreúte ca atacantul să primească mingea
într-o situaĠie în care să aibă în faĠă cel puĠin două soluĠii de a pasa sau de a finaliza.
În cazul în care jucătorul de superclasă este un „creator" (deci numai ocazional
finalizator) sarcina lui constă în a juca mingea pe culoarele lăsate libere de către
ceilalĠi atacanĠi. El trebuie să aibă o rezistenĠă excepĠională, să se afle în continuă
miúcare, acĠionând pe o zonă foarte mare, să controleze majoritatea mingilor, ca un
adevărat „dispecer", mingi care-i vor fi transmise de către majoritatea coechipierilor.
Dacă jucătorul de superclasă este un apărător, în funcĠie de caracteristicile
echipei adverse el poate fi valorificat după cum urmează:
¾ pentru a anihila pe cel mai bun atacant advers, mai ales «dacă jocul este
concentrat pe atacantul respectiv;
¾ pentru a marca un atacant oarecare (de regulă pe cel mai puĠin periculos úi
mai timid) úi a dubla în acelaúi timp restul apărătorilor sau când aceútia
sunt angajaĠi în luptă cu adversarul direct. În ambele cazuri jucătorul de
superclasă acĠionează de regulă, înapoia celorlalĠi apărători, revenindu-i úi
sarcina de coordonator al apărării;
¾ pentru a acoperi o zonă situată în faĠa dispozitivului de apărare (în faĠa celorlalĠi
apărători), de obicei zona cea mai periclitată, cu sarcina de a dezorganiza atacul
adversarilor. În acest caz el face legătura dintre apărători úi atacanĠi.
Desigur că ideal ar fi ca o echipă să posede 3-4 jucători de superclasă,
distribuiĠi în fiecare compartiment. PrezenĠa acestor jucători conduce la o
funcĠionalitate aparte, care de obicei se dereglează foarte uúor, dacă din diverse
motive ei lipsesc din echipa de bază. În acelaúi timp însă există úi multe cazuri când
jucătorul de superclasă, devenit „model" pentru jucătorii tineri, îi ajută direct în
ascensiunea lor rapidă. Mai există, de asemenea, pericolul creării unor relaĠii încordate în cadrul echipei, când jucătorul de superclasă, conútient de valoarea lui, îúi
arogă drepturi dictatoriale (mai ales în alcătuirea formaĠiei), fapt ce se repercutează
negativ asupra coeziunii morale, a ataúamentului jucătorilor faĠă de culorile echipei
úi implicit asupra eficienĠei jocului.
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RELATIA DINTRE PREGATIREA FIZICA SI CALITATILE
BIOMOTRICE IN ANTRENAMENTUL SPORTIV – JUDO
POP IOAN NELU1, VODĂ STEFAN1, PRODEA COSMIN1

ABSTRACT The Specific Physical Training and Biomotility Qualities Relation in Sports
Training – Judo. The specific physical training enlarges its self in the field of simple and
combined abilities, regarding its objectives. The means used for specific physical training is
diversified a lot in all directions of training. Therefore, every specialist uses methods to
attain the objectives regarding with individual experience that marks his career.
In relation with every specific period of training there are some prescriptions:
- the selection of exercises (individual exercises, exercises with training partner, exercises at
the machines, exercises at the gymnastic apparatus) has to be done starting from the
technical pattern of the movement and in relation with the type of effort.
- the means used in technical training are effective to be used in specific physical training.
There are many phases of physical training that may be completed with resources that
belongs to technical training.

CompetiĠiile sportive supun sportivii la solicitări mari atât fizic cât úi
psihic. Pregătirea fizică, ca úi componenta a antrenamentului sportiv, deĠine o
pondere mare în pregătirea sportivilor, ea constituind de fapt condiĠia hotărâtoare în
realizarea performanĠelor înalte. Ea constituie pivotul pentru toate celelalte
componente ale antrenamentului fiind chiar baza de plecare pentru întregul proces
de pregătire (A. Dragnea citat de I. Hantău, 1998 ).
În totalitatea sa, pregătirea fizică presupune, în primul rând, formarea,
dezvoltarea úi perfecĠionarea calităĠilor motrice la un nivel cât mai înalt, impus de
cerinĠele participării cu succes în competiĠii. CerinĠele amintite solicită sportivilor
indici morfologici úi funcĠionali ai organismului la parametrii cât mai ridicaĠi,
aceútia întregind, la rândul lor, conĠinutul pregătirii fizice.
Pe parcursul întregului proces de antrenament, ponderea pregătirii fizice
este diferita, în raport cu celelalte componente ale antrenamentului.
Pregătirea fizică a sportivilor cuprinde două aspecte:
9 pregătirea fizică generală (PFG);
9 pregătirea fizică specifică (PFS);
9 un nivel înalt al calităĠii biomotrice.
Sportivii dezvoltă primele două faze în timpul perioadei pregătitoare, când
îúi construiesc o bază solidă. A treia fază este specifică perioadei competiĠionale,
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când obiectivul este menĠinerea a ceea ce s-a câútigat anterior úi perfecĠionarea
calităĠilor necesare.
Fazele pregătirii
Faza de dezvolta4re
Obiectiv

Faza pregătitoare
Faza competiĠională
1
2
3
Pregătire fizică
PerfecĠionare specifică a
Pregătire fizică specifică
generală
calităĠii biomotrice

Abordarea secvenĠială a dezvoltării pregătirii fizice în planul anual
Cu cât este mai lungă prima fază, cu atât este mai bună performanĠa în
următoarea. În prima fază, trebuia să predomine un volum mare de antrenament, de
intensitate moderată. Pe măsură ce programul avansează, creúte intensitatea în
funcĠie de nevoile sportului. În unele cazuri, caracteristicile dinamice ale sportului
impun accentuarea intensităĠii la început. Durata acestor etape depinde de nevoile
sportului úi de programul competiĠional.
ReĠineĠi, de asemenea, abordarea în trei etape pentru planificarea pe termen
lung, în special la tinerii sportivi. Dezvoltarea se concentrează asupra bazelor
pregătirii, adică o PFG solidă în primii ani de performanĠă sportivă (2-4). Această
etapă poate fi urmată de o alta, mai scurtă (un an), când pregătirea se specializează
(PFS). Programul întreg se termină cu cea de-a treia etapă (6-8 luni), când se
perfecĠionează calităĠile biomotrice specifice.
Sportivii dezvoltă primele două faze în perioada pregătitoare, când îúi
construiesc o bază solidă. A treia fază este specifică perioadei competiĠionale, când
obiectivul este menĠinerea a cea ce s-a câútigat anterior úi perfecĠionarea calităĠilor
necesare.
Pregătirea fizică generală
Pregătirea fizică generală realizează parametrii bazali de referinĠă, motrici
úi funcĠionali, în antrenamentul sportiv.
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2.
3.
4.
5.
6.

Obiectivele pregătirii fizice generale :
îmbunătăĠirea stării de sănătate ;
asigurarea suportului fizic general al calităĠilor motrice ;
susĠinerea dezvoltării armonioase a indicilor morfo-funcĠionali ;
adaptare treptată la cerinĠele bazale ale efortului ;
îmbogăĠirea fondului general de deprinderi ;
ameliorarea suportului de bază al pregătirii fizice specifice.

9
9
9
9

Momente de acĠionare :
pregătirea iniĠială a începătorilor ;
perioada pregătitoare a unui nou ciclu de antrenament ;
pregătirea iniĠială după recuperare în urma unei accidentări ;
pregătirea parĠială , segmentară în perioada accidentărilor ;
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9 în timpul perioadei de refacere activă la mare sau la munte ;
9 în timpul vacanĠelor .
9
9
9
9
9

Strategia de aplicare
armonizarea procentuală permanentă cu pregătirea fizică specifică în raport
de nivelul úi momentul aplicării;
susĠinerea specificului sportului;
selecĠionarea mijloacelor úi stabilirea parametrilor efortului în raport cu
datele oferite de probele úi normele de control iniĠiale conform legilor
obiective de dezvoltare ale calităĠilor motrice úi a sportivilor ;
omogenizarea valorii grupelor de lucru ;
asigurarea conĠinutului diferenĠiat pentru fete úi băieĠi .

Mijloace
Mijloacele úi metodele de prelucrare ale acestor calităĠi generale vor fi
selecĠionate din gimnastică, atletism, înot, schi, jocuri sportive: baschet, fotbal,
volei. Necesitatea diversificării mijloacelor de antrenament ar putea determina
realizarea unor combinaĠii ingenioase úi eficiente.
Metode adecvate recomandate:
Metodele specifice acestor obiective vor fi selecĠionate în raport cu
direcĠiile de acĠionare.
Metoda în circuit

Metoda frontală

Jocul

9
9
9
9
9

Pregătirea fizică specifică
Obiectivele pregătirii fizice specifice:
susĠinerea úi ameliorarea valorilor optimale ale indicatorilor morfologici;
realizarea unei capacităĠi funcĠionale ridicate;
adaptarea funcĠională, motrică, energetică specifică;
asigurarea suportului fundamental al pregătirii tehnice;
dezvoltarea calităĠilor motrice combinate, specifice.
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Momente de acĠionare
Pregătirea fizică specifică, trebuie să fie prezentă permanent, în procente
diferite, cu mijloace adecvate, în toate perioadele de pregătire. ImportanĠa
asigurării continuităĠii în obĠinerea dar úi menĠinerea nivelului optimal al suportului
ne obliga la astfel de măsuri. În evoluĠia pregătiri pe nivele, marea performanĠă
impune accentual o creútere semnificativă a acestui parametru.
Pregătirea fizică specifică are o importanĠă deosebită în:
9 a doua úi a treia treime a perioadei pregătitoare;
9 perioada precompetiĠională;
9 perioada competiĠională.
Strategie de aplicare
9 este obligatorie aplicarea unui sistem de probe úi norme de control fizic úi
tehnic pe baza căruia să se regleze permanent intensitatea efortului úi să se
selecĠioneze conĠinutul mijloacelor factorilor de performanĠă;
9 modificarea procentuală a parametrilor pregătirii fizice specifice în antrenament,
pe nivele de instruire úi acumulare, în raport cu etapele planificate;
9 respectarea principiilor de gradare a efortului úi a celor ce asigură acumularea
(principiul încărcării - descărcării, al alternanĠei, etc.)
Mijloace
Pregătirea fizică specifică, îúi extinde aria de acĠionare conform
obiectivelor, în sfera aptitudinilor simple úi combinate. Gama mijloacelor de
realizare a pregătirii fizice specifice este foarte diversificată pentru fiecare direcĠie
în parte. De aceea, căile de realizare ale obiectivelor propuse în acest sens, depind
în mare măsură de experienĠa acumulărilor fiecărui specialist.
În funcĠie de perioada, proba nivel de acumulare se recomandă:
9 selecĠionarea exerciĠiilor, individuale, cu partener, la aparate speciale, la
aparate de gimnastică, conform structurilor tehnice úi ale solicitărilor efortului;
9 folosirea mijloacelor pregătirii tehnice, în pregătirea fizică specifică; în
multe momente ale antrenamentului, pregătirea fizică specifica trebuie
completată prin aportul conĠinutului pregătirii tehnice.
PerfecĠionarea calităĠilor biomotrice
Deúi această fază predomină în timpul perioade competiĠionale, dezvoltarea
calităĠilor biomotrice specifice poate încete la sfârúitul fazei pregătitoare. Obiectivul
este perfecĠionarea calităĠilor biomotrice specifice ale sportului respectiv. Metodele
principale de antrenament vor deriva din însuúi sportul respectiv úi vor fi aplicate în
condiĠii de creútere sau descreútere a condiĠiilor de încărcare. Crescând sarcina, se
va dezvolta forĠa sau puterea úi scăzând-o, se măreúte viteza. Intensitatea unui
exerciĠiu ar putea fi egală cu cerinĠele competiĠiei, uúor mai scăzută în condiĠii de
încărcare mai mică sau uúor mai crescută în condiĠii de încărcare mai mare.
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Durata variază în funcĠie de programul competiĠional. Sporturile cu o
perioadă competiĠională lungă (soccer, hochei, baschet) au o fază mai scurtă decât
sporturile cu o perioada competiĠională mai scurtă (schi fond, patinaj artistic). În
sporturile cu o perioadă competiĠională lungă, se vor perfecĠiona calităĠile
biomotrice în cadrul pregătirii de bază (la sfârúitul lecĠiei de antrenament), în
sporturile cu o perioadă competiĠională scurtă se va folosi sfârúitul fazei
pregătitoare úi începutul fazei competiĠionale.
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I NDI CATO RI I P SI H O - CO MPO RTAM EN TALI A
JUCĂTO RI LO R DE F O TB AL
ORMENIùAN SEPTIMIU1
ABSTRACT. The Psycho-Behavioral Indices of The Football Players. The best players
are characterized by the desire of competition and victory, the capacity of controlling the
emotions, self-confidence, all these being doubled by football’s specific skills. Most of the
studies axiomatically start from a model of player, which indicate his qualities (the entire
profile) and thus recommending a selection adjusted to this profile. For a better
understanding in time of the football player’s training, from about 8-10 years old to 30-35
years old, in his all football activity, I will present the main stages of his development. The
athletic performances that these players will have or have not obtain, are also conditioned
by going through the necessary stages in their sport’s development. Fist of all, the game of
football is no longer just an activity without social and sport responsibility, is no longer just
a leisure activity, and second of all the reconsideration of the game and practice conceptions
impose the elaboration of a new sports strategy without which the greater performance is
not possible in our modern time.

Studiile făcute asupra structurii de personalitate a unor mari sportivi
confirmă faptul că performanĠele lor sunt condiĠionate de:
- aptitudini de ordin perceptiv-decizional;
- aptitudini ce Ġin de structura personalităĠii: din domeniul temperamental, caracterial úi
al capacităĠii de autorealizare (motivaĠia de performanĠă).
Cei mai buni jucători se caracterizează prin dorinĠa de întrecere úi de
victorie, capacitatea de stăpânire a emoĠiilor, încredere în forĠele proprii, toate
acestea dublate de aptitudinile specifice fotbalului.
Majoritatea studiilor pornesc axiomatic de la un model de jucător, indicându-i
calităĠile (întregul profil) úi recomandând deci o selecĠie în raport cu acestea.
Pentru fotbal, temporar este accesibilă următoarea structură a selecĠiei:
- indicatori biologici;
- antropometrici;
- fiziologici;
- motrici (calităĠi motrice de bază examinate analitic);
- indicatori tehnici úi tactici;

- indicatori psihologici úi sociologici.
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Aptitudinile psiho-comportamentale sportive
Se prezintă ca un sistem a cărui funcĠionalitate depinde de eficienĠa fiecărui
compartiment úi de modul cum sunt armonizate úi integrate acestea în structura de
ansamblu a personalităĠii.
M. Epuran propune un model complex de selecĠie úi control (model
sistematic al aptitudinilor comportamentale sportive) care evidenĠiază larga
implicare a factorilor psihici úi toĠi parametrii performanĠei sportive astfel:
- aptitudinile generale psiho-comportamentale sportive (inteligenĠă sportivă,
capacitatea mobilizării resurselor energetice, capacitatea refacerii după succes,
insucces, efort, etc);
- aptitudinile motrice (viteza, forĠa, îndemânarea, elasticitatea sau supleĠea);
- aptitudinile psiho-motrice (kinestezia, ideomotricitatea, coordonările senzoriale
motrice, viteza de anticipare, schema corporală, echilibrul, etc);
- aptitudinile reglatorii adaptative de tip cognitiv (atenĠie, capacităĠile senzoriale úi
perceptive, capacitatea de gândire în interpretarea situaĠiilor, imaginaĠia úi
creativitatea), de tip volitiv (perseverenĠa, dârzenia, urmărirea scopului,
combativitatea, rezistenĠa la oboseală úi durere), de tip afectiv (echilibrul afectiv,
capacitatea de refacere psihică, capacitatea de stăpânire, rezistenĠa la factorii
stresanĠi, ataúamentul faĠă de club);
- aptitudinile atitudinale úi temperamentale (colaborarea, subordonarea intereselor
individuale celor colective, spiritul de echipă, capacitatea de adaptare uúoară, etc);
Fiecare antrenor este obligat să le adopte, având libertatea de a folosi în plus úi alte
criterii de selecĠie, perfecĠionare sau promovare care îi aparĠin.
Tabel 1.
Sistemul aptitudinilor psihocomportamentale
1.

Aptitudini generale

3.

Aptitudinile reglatorii adaptative:
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InteligenĠa motrică
Capacitatea de învăĠare úi execuĠie
Capacitatea de mobilizare a energiei
Capacitatea de refacere fizică úi psihică
Motrice:
viteza
forĠa
rezistenĠa
Psihomotrice:
Coordonarea (îndemânarea)
Echilibrul
Kinestezia
PercepĠii spaĠio-temporale
Lateralitatea
Cognitive:
atenĠia
percepĠiile specializate
memoria
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Afective:
-

imaginaĠia
creativitatea

echilibrul afectiv
stăpânirea emoĠiilor
refacerea după succes-eúec,
accident
rezistenĠa la stress
Atitudinal úi comportamentale:
motivaĠia de victorie
interes pentru fotbal
răspundere
disciplină
spirit critic úi autocritic
temperament vioi, puternic,
echilibrat
caracter deschis
Volitive:
-

energie
dârzenie
perseverenĠă
combativitatea
rezistenĠa la oboseală úi durere

Sociale:
-

colaborarea
spirit de echipă
capacitatea de comunicare
capacitatea de autoapreciere

Ciclul vieĠii unui jucător de performanĠă (Stănculescu, 1998)
Pentru o mai bună înĠelegere în timp a pregătirii unui jucător de fotbal, de
la cca. 8-10 ani la 30-35 ani, în toată activitatea sa competiĠională fotbalistică, voi
prezenta principalele etape ale formării lui. PerformanĠele sportive ulterioare pe
care aceúti jucători le vor obĠine sau nu, sunt condiĠionate úi de parcurgerea
etapelor respective necesare în dezvoltarea lor sportivă.
I. Etapa adaptării naturale la minge úi la joc (5-10 ani)
Dacă în trecut selecĠia pentru fotbal la marile echipe se realiza la varsta de
12-13 ani, astăzi, datorită multor factori (necesitatea unei pregătiri mai îndelungate,
selecĠionarea copiilor de la o vârstă mai mică pentru a nu fii atraúi de alte sporturi,
plasticitatea mare a scoarĠei cerebrale a copiilor de a executa cele mai complicate úi
mai grele exerciĠii-procedee legate între ele numai prin iniĠiale etc.) selecĠia a
coborât sub 10 ani la mai toate echipele úi cluburile care se ocupă de copii.
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În această perioadă dinaintea vârstei de 10 ani, selecĠia se realizează în
grădiniĠele pentru copii, pe stradă, pe plajă, în locurile virane, oriunde sunt mai
mult de doi copii úi o minge.
Totul se desfaúoară liber, fără indicaĠii speciale, realizându-se întreceri
pentru diferite procedee tehnice úi tactice sub formă de concurs, lăsând copiii să se
adapteze natural la minge úi la joc prin talentul lor pentru fotbal. Deci cel mai
important principiu-metodă úi mijloc este jocul.
II. Etapa primei instruiri organizate (iniĠierea, învăĠarea ABC-ului
jocului de fotbal), perioada de vârstă 5-12 ani.
Fiecare club, asociaĠie, úcoală, clasă specială, echipă de stradă, cartier,
tabară úcolară organizează instruirea úi învăĠarea ABC-ului jocului de fotbal.
Pentru perioada de învăĠare a ABC-ului jocului de fotbal trebuie realizată o
bună orientare a copiilor prin imitarea jocului marilor echipe, cerându-le să joace pe cât
posibil ca marii campioni ( útiut fiind faptul că la această vârstă imitaĠia dupa modele
este determinantă). Aceasta instruire se bazează de fapt pe trei componente de baza:
1. Dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor prin practicarea în această
perioadă a mai multor sporturi care dau transferuri pozitive jocului de
fotbal (handbal, baschet, înot, alergare, sărituri, etc.) úi prin practicarea
curentă “acasă” a unor programe de dezvoltare fizică generală cu
învingerea greutăĠii proprii pe care copilul să le realizeze zilnic (flotări,
genoflexiuni, sărituri etc.).
2. Pregătirea tehnică prin concursuri pentru fiecare procedeu în parte,
executată deasemenea acasă, pe stradă, oriunde poate copilul (cu o minge
de cauciuc), urmărindu-se autodepaúirea zilnică.
3. Pregătirea tactică (globală) prin jocurile pe care le organizăm, unde copii
să se manifeste liber (trebuie acordată libertate totală copiilor de a se
manifesta), cerându-le să respecte legile fundamentale ale jocului ( pe care
le cunosc de la TV, stadion, din stradă, úcoală etc.).
4. În acelaúi timp, din activitatea pe care am descris-o se pot úi trebuie să se
dezvolte úi aspectele psihologice( voinĠa, motivaĠia în joc, agresivitatea,
dăruirea, spiritul individual, colectiv, dorinĠa de victorie etc.), care ne
conduc în final la selecĠia naturală a copiilor pentru marea performanĠă.
5. Cel mai important aspect la această vârstă este răbdarea, înĠelegerea,
confruntarea antrenorului cu viaĠa copiilor, pe care acesta trebuie să o
realizeze total, în fiecare moment al activităĠii sale.
III. Etapa marilor performanĠe ale copiilor
PerfecĠionarea ABC-ului, perioada performanĠelor pubertare, este perioada
cea mai importantă, deoarece fotbalul selecĠionează natural talentele sale iar
pubertatea le decide activitatea viitoare de mari performeri. În aceasta etapă se
realizează o repetare logică la nivelul ABC-ului început în perioada 10-12 ani. Din
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experienĠa practică a lucrului cu copii úi juniorii, consider că la 12-14 ani se
realizează prima mare etapă importantă din viaĠa viitorului performer în fotbal.
Trecerea copiilor prin cele două etape importante de învăĠare, perfecĠionare úi
măiestrie până dincolo de limitele superioare ale posibilităĠilor organismului ne dă
certitudinea realizării marilor performanĠe naĠionale úi internaĠionale viitoare. În
această perioadă este necesar să realizăm o concordanĠă între vârsta cronologică úi
cea psiho-fizică sportivă, între vârsta socială de la úcoală úi cea sportivă de mare
performanĠa, obĠinând ceea ce de fapt urmărim ca obiectiv important: pregătirea
marilor talente pentru fotbalul de mare performanĠă.
IV. Etapa învăĠării abc-ului la vârsta junioratului
Pubertatea, cu toate capriciile ei úi regulile psiho-morfo-fiziologice
specifice fotbalului, ne obligă să realizăm o repetare a celor învăĠate în perioada
dintre 10-12 ani, adică întreaga pregătire trebuie repetată úi adaptată la vârsta
junioratului(14-16 ani).
Pentru că marea majoritate a adolescenĠilor care trec prin pubertate au
transformări úi schimbări fundamentale care îi fac pe tinerii fotbaliúti să pară
“stângaci”, este necesar ca antrenorii să acorde juniorilor o perioadă de
reclimatizare cu aceleaúi probleme metodice ca la 10-12 ani, după care copii vor
“exploda” din punct de vedere fotbalistic în perioada următoare, de la 16-18 ani úi
mai ales după 18 ani, la vârsta senioratului.
V. Etapa marilor performanĠe ale juniorilor (16-18 ani)
Are aceleaúi obiective ca úi perioada dintre 12-14 ani, adică a marilor
performanĠe ale ABC-ului, adaptate vârstei pubertare.
Cele două perioade ale pregătirii viitorilor mari performeri în fotbal sunt
sensibil asemănatare. Perioada de vârsta 10-12 ani, prepubertară, cu cea de 14-16
ani, postpubertară realizează învăĠarea ABC-ului fotbalului de performanĠă; iar
perioadele 12-14 ani, prepubertară, cu cea de 16-18 ani, postpubertară, realizează
cele mai importante aspecte ale măiestriei ABC-ului fotbalului, fiind etape
necesare úi obligatorii pentru marile performanĠe ale copilăriei úi adolescenĠei.
Există úcoli naĠionale de fotbal cu mai puĠini juniori buni pe plan
internaĠional(Germania, Spania, Brazilia etc.) dar care la vârsta senioratului sunt
adevărate stele naĠionale.
Ce se întâmplă cu ei? De ce nu “forĠează”să câútige competiĠii internaĠionale
cu copii úi juniorii? Pentru aceleaúi motive psiho-fiziologice, specifice fotbalului.
Marile performanĠe ale fotbalului sunt la vârsta senioratului. Toate marile
úcoli de fotbal din lume acceptă repetarea celor două etape de învăĠare úi
perfecĠionare de câte 4 ani înainte de pubertate úi 4 ani după, din 8 ani de pregătire
útiinĠifică. Ele realizează la vârsta senioratului( atât din punct de vedere al
cunoútinĠelor fotbalistice, cât mai ales al pregătirii útiinĠifice a organismului
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viitorilor jucători de performanĠă) pregătirea “motorului” jucătorilor úi adaptarea
lui la eforturile următorilor 10 ani de mare performanĠă naĠională úi internaĠională.
VI. Perioada-etapa acumulărilor competiĠionale (18-21 ani)
Este perioada în care fostul junior úi actualul tânăr, promovat în echipele de
seniori sau tineret, în liga naĠională a I-a sau a II-a, acumulează experienĠa
competiĠională pentru consolidarea poziĠiei în echipele de seniori.
De asemenea, în această perioadă de timp, tânărul alege profesiunea de
bază, se stabileúte într-un club de performanĠă, îúi defineúte viitoarea activitate
profesională, de studii, opĠiuni importante pentru viaĠa sportivă úi socială viitoare.
VII. Etapa afirmării pe plan naĠional úi internaĠional (21-23 ani)
Este perioada de afirmare în echipa de seniori, în care se consolidează
poziĠia viitorului jucător de bază din echipele divizionare úi naĠionale, pentru
acumularea experienĠei competiĠionale naĠionale úi internaĠionale.
VIII. Etapa adevăratelor performanĠe din fotbal (23-32/35 ani)
Fără să ne oprim asupra acestei etape, trebuie să menĠionăm numai că cele
mai mari performanĠe în fotbalul intern úi internaĠional sunt posibile úi necesare în
această perioadă de vârstă.
În cadrul schemei strategiei jocului – ciclul complet al vieĠii sportive a unui
jucător de fotbal – am prezentat o serie de aspecte metodice împărĠite în etape
necesare úi obligatorii pentru orice jucător de fotbal de performanĠă.
Verificările efectuate de noi úi confirmate de rezultatele practice ne
îndreptăĠesc să afirmăm că nerespectarea acestor perioade de pregătire din viaĠa
unui jucător de fotbal duc la neconfirmarea marilor talente la seniorat. Saltul
calitativ după 18 ani este prea târziu. Cine nu a realizat ABC-ul fizic, tehnic, tactic
în timp util, nu poate realiza deprinderi, automatisme úi virtuozităĠi tehnice după
pubertate. Tot ceea ce se încearcă să se realizeze după pubertate úi, mai ales între
18-21 ani, nu face decât să forĠeze organismul peste limitele sale. ForĠarea
jucătorilor la seniorat nu poate aduce mari performanĠe naĠionale (fără să mai
vorbim de cele internaĠionale).
Numai corelându-se perioadele vârstei cronologice cu cele ale vârstei
fiziologice( specifice fotbalului), psihologice, úcolare, sociale, fotbalistice se va
obĠine o concepĠie de antrenament útiinĠifică, care asigură realizarea marilor
performanĠe naĠionale úi internaĠionale.
Este important să menĠionăm încă un aspect de mare profesionalitate
pentru antrenorul de fotbal modern. Este vorba de corelarea vârstelor
organismului jucătorilor de fotbal, care didactic sunt împărĠite astfel:
1. Vârsta cronologică este numărată în anii jucătorului de la naútere până la
momentul respectiv.
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2. Vârsta psiho-fizică-morfologică. În ultimele timp, generaĠiile de copii au o
dezvoltare calitativă din toate punctele de vedere, cum ar fi de exemplu:
- din punct de vedere psihic, datorită exploziei informaĠionale din:
reviste, TV, radio, familie, societate, copiii au cunoútinĠe mai multe úi
mai ample despre toate fenomenele vieĠii, societăĠii, sportului etc.;
- din punct de vedere fizic, studiul raportului dintre greutate,
înălĠime sau dezvoltare scheletică úi musculară arată că ele sunt
superioare în ultimii decenii.
3. Conduita social-úcolară. În condiĠiile vieĠii noastre actuale, conduita socialúcolară este de necomparat cu cea din trecut:
- din punct de vedere social, copiii au asigurate condiĠii de confort
bune, alimentaĠie, cameră separată în apartament etc., ceea ce pe de o
parte ajută la dezvoltarea copiilor, iar pe de altă parte, locuinĠele din
blocuri reduc posibilitatea jocului în pauzele lecĠiilor, înainte úi după
úcoală etc.;
- din punct de vedere úcolar, toĠi copiii sunt elevi, iar elevii au un
program úcolar foarte greu (multe obiecte de studiu, teme pentru
acasă, activităĠi extraúcolare etc.), care fac ca timpul liber al
elevilor să fie cât mai redus úi desigur úi mai redus pentru fotbal.
4. CondiĠia marilor performanĠe. FaĠă de ceea ce a fost acum 20-30 ani, marea
performanĠă în fotbal impune o altă condiĠie, care o face accesibilă numai celor
care reuúesc să se adapteze acesteia (2-3 antrenamente pe zi, 2-3 jocuri pe
săptămână, eforturi zilnice maximale, confruntarea anului calendaristic cu cel
competiĠional etc.), la care se adaugă úi perioada de refacere úi recuperare, ce
impun cel puĠin acelaúi număr de ore, úi pregătirea care fac ca orice mare
sportiv să fie în activitate continuă 8-10-12 ore pe zi.
Fotbalul de mare performanĠă este un maraton de rezistenĠă psihică úi fizică. În
Brazilia, spre exemplu, echipele mari joacă cca. 70-80 jocuri oficiale pe an, ceea ce ar
însemna în 8 luni de activitate competiĠională 8x30 zile = 240 zile; adică 3 chiar 4
jocuri pe săptămână, ceea ce nu este cu mult mai mult decât a fost până acum.
Ce înseamnă aceasta?
Mai întâi, fotbalul nu mai este de mult o activitate fără responsabilitate socială
úi sportivă, nu mai este o distracĠie sau activitate care poate fi socotită recreativă, apoi,
reconsiderarea concepĠiilor de joc úi antrenament impune realizarea unei noi strategii
sportive fără de care marea performanĠă nu este posibilă astăzi.
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PLIOMETRIA SI ROLUL EI IN OPTIMIZAREA INVATARII
TEHNICII JUDO-ULUI
POP IOAN NELU1, VODĂ STEFAN1, PRODEA COSMIN1
ABSTRACT. The Role of Plyometrics in Judo’s Technical Learning Optimization. The human
body is under continual stress generated by external forces that obligate the muscles to contract as
a response to their actions. These contractions can be classified in two categories: negative
contractions also called eccentric contractions and positive contractions also called concentric
contractions. During an eccentric contraction, the muscle elongates while under tension due to an
opposing force being greater than the force generated by the muscle. A concentric contraction is a
type of muscle contraction in which the muscles shorten while generating force.
A plyometric contraction involves first a rapid eccentric movement, followed by a
short amortization phase, then an explosive concentric movement. The eccentric contraction is
the main movement in plyometrics. The external force applied to a muscle, in eccentric
movements, is grater than the tension generated by that muscle. Therefore, the muscle will
elongate. Eccentric contractions normally occur as a braking force in opposition to a concentric
contraction to protect joints from damage. They assist in keeping motions smooth, but can also
slow rapid movements such as a punch or throw. The eccentric contraction allows to the muscles
to support grater tension than in an isometric contraction.A muscle during eccentric contraction
elongates while producing tension. To point out, every move that oppose to gravity is under the
control of an eccentric contraction. The metabolic consumption during an eccentric contraction
is less than metabolic consumption for a concentric contraction. There are less motor units
activated during an eccentric contraction and, the muscle needs less oxygen for maintaining an
eccentric contraction as opposed to performing concentric contraction. To conclude, there is a
higher motile effectiveness in an eccentric exercise opposed to a concentric exercise.

“Pliometria este o metodă de dezvoltare a puterii explozive”, úi reprezintă
astfel un element important în majoritatea performanĠelor sportive. (Radcliffe, J.,
Farentinos, R., 2005 )
Pe măsură ce au fost recunoscute în practică posibilele îmbunătăĠiri pe care
pliometria le poate aduce performanĠei, acest tip de antrenament a fost integrat în
pregătirea generală úi i s-a acordat un rol important în dezvoltarea sportivilor.
Puterea este esenĠială în practicarea majorităĠii sporturilor, în efectuarea
tuturor deprinderilor din sport, de la tenis la judo. Nu este surprinzător astfel că au
fost dezvoltate exerciĠii speciale pentru creúterea rapidă a miúcărilor explozive.
Cu toate acestea însă, doar în ultimele decenii s-au dezvoltat programe care să
pună accentul pe puterea explozivă ca reacĠie.
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Principii úi mecanisme ale eficienĠei pliometriei (Radcliffe, J., Farentinos,
R., 2005 )
La baza pliometriei stau câteva principii care asigură eficienĠa
antrenamentului:
1. folosirea la maxim a avantajului pe care îl obĠine puterea datorită
contracĠiilor excentrice.
2. avantajul obĠinut prin exersarea ciclului de solicitare întindere – scurtare
(SSC „stretch – shortening cycle”) úi puterea explosivă disponibilă din
componentele musculare elastice.
3. adaptarea programelor de exerciĠii pliometrice la condiĠiile optime fundamentale
ale principiilor specifice antrenamentului de suprasolicitare progresivă.
1. Avantajul contracĠiilor musculare excentrice
Corpul uman este supus continuu la forĠe externe úi impacturi împotriva
cărora musculatura se contractă. Aceste contracĠii sunt negative (excentrice) úi
pozitive (concentrice). În timpul contracĠiilor excentrice muúchii trec printr-o fază
de lungire úi elasticitate sau întindere (acĠiune negativ); în timpul contracĠiilor
concentrice muúchii trec printr-o fază de scurtare úi elasticitate ( acĠiune pozitivă).
ContracĠia excentrică este tipul esenĠial de contracĠie în exerciĠiile pliometrice.
ForĠa externă experimentată de un muúchi care este mai mare decât forĠa
internă a acestuia, permite lungirea într-o contracĠie excentrică. Acest tip de
contracĠie permite muúchiului să frâneze miúcările scheletice, să reducă viteza
miúcării.. O contracĠie excentrică permite muúchiului să suporte o tensiune mai
mare decât se poate dezvolta într-o poziĠie izometrică. Atunci când muúchii se
contractă excentric, suferă o lungire úi simultan produc forĠă. Solicitarea externă
este mai mare decât poate aplica forĠa musculară internă. În esenĠă, fiecare miúcare
efectuată în direcĠia gravitaĠiei se află sub controlul unei contracĠii excentrice.
Energia consumată în timpul acĠiunii negative este mai mică decât în
timpul acĠiunii pozitive. Corpul necesită mai puĠină activare a unui muúchi motor úi
consumul de oxigen este mai mic în timpul contracĠiilor excentrice úi al
exerciĠiului, în comparaĠie cu contracĠiile concentrice. În acest fel, există o relaĠie
diferită între consumul úi producerea energiei - o mai mare eficacitate motrică în
exerciĠiul excentric decât în exerciĠiul concentric.
În timpul acĠiunilor excentrice executate la viteze variind între mediu úi
mare, muúchii apelează la unităĠile motorii rapide, care au frecvenĠe de descărcare
mai mari úi au fibrele mai mari, produc mai multă forĠă pe unitatea motorie decât
alte tipuri de fibre musculare. ForĠa produsă în timpul contracĠiei excentrice este
mai mare decât cea produsă în timpul contracĠiei concentrice deoarece corpul, la
momentul intercalării muúchilor, generează o tensiune mai mare.
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ContracĠia excentrică „ produce cea mai mare forĠă úi oferă posibilitatea
muúchiului scheletic de a produce putere, datorită factorilor chimici, mecanici úi
neurologici care influenĠează forĠa úi rigiditatea muúchiului contractat ” (Komi 1973).
2. Ciclul de întindere – scurtare
AcĠiunile musculare excentrice au loc în combinaĠie cu funcĠia musculară
denumită ciclul de întindere – scurtare (SSC). ContracĠia excentrică măreúte lungimea
muúchiului (întinde) úi contracĠia concentrică o scurtează. Majoritatea miúcărilor
rezultă din acĠiuni concentrice precedate de miúcări excentrice în sens retrograd.
Definirea principiilor ciclului de întindere – scurtare este folositoare în
planificarea antrenamentului de exerciĠii pliometrice.
PerformanĠa abilităĠilor sportive umane nu este niciodată rezultatul sumei unor
factori cum ar fi forĠa, viteza, solicitarea úi întinderea, ci reprezintă integrarea tuturor
muúchilor scheletici. În dezvoltarea puterii umane, mecanisme multiple pot conduce úi
coordona musculatura scheletică. Intensificarea controlului muscular úi a puterii de
reacĠie, asociate cu exerciĠiul ciclului de întindere – scurtare, se raportează la
modificările în structura complexă neuromusculară úi traiectoria motrică senzorială.
Probabil că cel mai elocvent termen pentru a descrie timpul de la miúcarea
excentrică sau faza de întindere a ciclului prin schimbarea la miúcarea concentrică
sau faza de scurtare, este elastic – reactiv, un concept pe care Vern Gambetta l-a
descris în 1986. Ceea ce are importanĠă în reactivitatea elastică este impulsul sau
forĠa care pune corpul în miúcare úi miúcarea pe care această forĠă o produce. Un
impuls mai puternic se asociază unei mai bune eficacităĠi. Atunci când o întindere
musculară mai mare este precedată de exerciĠiu (lucru) pozitiv, se produce o
eficienĠă mecanică crescută. Numită potenĠare (vezi Komi, 1986), activitatea
motrică explică creúterea sinergică a sistemelor energetice úi eficienĠa sporită.
Elementul de bază al ambelor procese motrice, voluntare úi involuntare,
implicat în ciclul de întindere – scurtare este aúa numitul reflex de întindere, care mai
este cunoscut úi sub denumirea de reflexul de întindere musculară sau reflexul miotatic.
Sistemul de întindere úi reflexul de întindere sunt componente vitale ale întregului
sistem nervos care controlează miúcarea corpului. În executarea celor mai multe
miúcări, muúchii primesc un tip de solicitare. Întinderea (solicitarea) rapidă, bruscă a
acestor muúchi activează reflexul de întindere, care prin măduva spinării trimite stimuli
puternici la muúchi. Aceúti stimuli cauzează contracĠii musculare puternice.
Cum funcĠionează ciclul de întindere – scurtare? În esenĠă ciclul combină o
contracĠie excentrică, în care muúchii implicaĠi sunt supuúi unei tensiuni datorită
lungirii sau întinderii (lucru negativ) úi o contracĠie concentrică, în care muúchii se
scurtează (lucru pozitiv).
3. Suprasolicitarea progresivă
Prima este o regulă de bază a antrenamentului este suprasolicitare
progresivă. Folosirea acestei reguli a dus la dezvoltarea cu succes a forĠei, puterii úi
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anduranĠei. RelaĠia dintre forĠa musculară crescută úi suprasolicitarea în ridicarea
greutăĠilor este bine cunoscută. Repetările exerciĠiului se execută cel puĠin până la
nivelul unei suprasolicitări de anduranĠă musculară accentuată – nu forĠă.
Deoarece punem accent pe dezvoltarea puterii úi deoarece puterea este
funcĠia forĠei înmulĠită cu distanĠa supra timp, puteĠi folosi mai multe metode de
suprasolicitare. În orice caz, mai exact decât definiĠia comună a puterii, forĠa x
viteza, regula suprasolicitării exemplifică adevărata formulă a puterii în
planificarea sesiunilor de antrenament.
Un termen folosit adesea în locul antrenamentului de viteză este viteză – forĠă.
Acest termen indică „abilitatea de a ajunge la maximum de forĠă în timpul miúcării întrun timp foarte scurt – un raport al forĠei maxime într-o miúcare úi durata de timp în care
se ajunge la aceasta” (Matveyev, 1977). Mai mulĠi oameni de útiinĠă din domeniul
sportului au folosit termenul pentru a descrie mai multe elemente ale forĠei puse în
corelaĠie: în primul rând, acestea sunt absolut, exploziv, de start úi recreativ. Probabil că
o divizare într-o formulă mai explicită este mai adecvată, aúa încât permiteĠi-ne să
privim puterea din altă perspectivă. O abordare simplă a puterii din punctul de vedere
al fizicii întotdeauna va oferi următoarea formulă, cu aceste aplicaĠii:
P=

Fxd
—
t

F = aplicarea forĠei
d = aplicarea pe cea mai lungă distanĠă
t = aplicarea în cel mai scurt timp

Să analizăm pe larg acest aspect:
F = forĠa aplicată ( acest lucru este forĠa úi impulsul)
d = distanĠa de tranziĠie (acest lucru este agilitatea úi coordonarea)
t = reducerea de timp (acest lucru este viteza úi acceleraĠia)
Unii antrenori ar putea să nu fie de acord cu ideea că pentru a aplica o forĠă
mai mare (F) trebuie să vă îmbunătăĠiĠi puterea. De asemenea, unii ar putea ignora
că reducerea factorului de timp (t) necesită miúcări accelerate. În orice caz, în mod
surprinzător mai mulĠi antrenori neglijează incorporarea formulei în altă ecuaĠie –
agilitatea úi coordonarea trebuie să aibă o perioadă de tranziĠie adecvată (d).
Caracteristicile corpului (dimensiunea úi forma, de exemplu) întotdeauna stabilesc
anumite limite, bineînĠeles. Deoarece toate trei componentele sunt necesare (fiecare
reprezintă un element important), în antrenamentul exerciĠiilor pliometrice trebuie
planificată introducerea suprasolicitărilor care pot realiza ceea ce vă doriĠi în toate
aceste domenii.
În încheierea acestui capitol trebuie sa facem câteva precizări privind
implicaĠiile antrenamentului pliometric în modificări ale comenzilor SNC úi ale
execuĠiei sistemului muscular. Sistemul nervos central (SNC) este de importanĠă
majoră în exercitarea úi dezvoltarea forĠei musculare. ForĠa musculară este determinată
nu numai de cantitatea de masă musculară implicată, dar úi de măsura în care fibrele
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dintr-un muúchi sunt activate voluntar (prin coordonare intramusculară). Exercitarea
forĠei maximale este o acĠiune însuúită, în care numeroúi muúchi trebuie activaĠi
corespunzător. Această coordonare activată a mai multor grupe musculare se numeúte
coordonare intermusculară. Ca rezultat al adaptării nervoase, indus de antrenamentul
pliometric, sportivii de elită îúi pot coordona mai bine activarea fibrelor în muúchi
singulari dar úi în grupe mari musculare. Cu alte cuvinte, aceútia posedă o mai bună
coordonare intramusculară úi intermusculară.
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CREATINA – SUPLIMENT NUTRITIV CONTROVERSAT
POP NICOLAE HORAğIU1

ABSTRACT. Creatine – Controvertial Supplement. Creatine is one of the most common
and at the same time controvertial supplements used by sportspeople in the various forms
provided by the different producers. The climax of creatine intake has been reached in 1996
at the Olimpic Games in Atlanta, also called The Creatine Games. Together with the
glycogen – lactic acid system and the aerobe one, the phosphate system (made up of ATP
and phosphocreatine PC) provides the necessary energy for the body to maintain the
homeostatic balance and thus ensures the good handling of every-day-life by individuals.

Creatina este una dintre cele mai des întâlnite úi în acelaúi timp
controversate substanĠe folosite de sportivi în diferitele formule oferite de
producători. Apogeul folosirii acestei substanĠe a fost la J.O. de la Atlanta 1996,
numite The Creatine Games.
Începând cu anul 1927 când a fost evidenĠiată pentru prima dată
fosfocreatina (PCr) úi apoi 1934 (3, 21), când importanĠa reacĠiilor creatinkinazei
(CK) au fost subliniate, eforturile cercetătorilor s-au îndreptat spre aspectele
biochimce, fiziologice úi patologice ale reacĠiilor CK úi implicaĠiile acesteia în
metabolismul legăturilor fosfat macroergice din Ġesuturile cu consum enegetic
ridicat. Spre deosebire de CK, metabolismul Cr a fost mai puĠin investigat, însă
recentele descoperiri notabile au atras atenĠia asupra acesteia din urmă.
Aúadar s-a evidenĠiat că substanĠe cu acĠiune similară cu cea a Cr, au rol
anticancerigen; alte studii arată rolul PCr în prevenĠia ischemiei, aceasta fiind deci
importantă în transplantul de organe; numeroase cercetări au subliniat legatura
dintre modificările în metabolismul Cr úi afecĠiunile musculare úi/sau
neuromusculare, iar administrarea orală de Cr în aceste cazuri a avut efecte
ameliorante; de asemenea s-a demonstrat experimental o îmbunătăĠire a
performanĠelor fizice după administrarea de Cr.
Creatina este un nitrogen acid organic, cu formula chimică C4H9N3O2 úi
care, în mod normal, este sintetizată în organismul vertebratelor. Conform
ultimelor cercetări care arată că biosinteza Cr este redusă considerabil în urma
nefrectomiei la animale (4, 5, 15), s-a postulat úi este larg acceptat că biosinteza Cr
la mamifere cuprinde două etape. Astfel prima etapă corespunde formării acidului
guanidinoacetic (GAA) úi a L-ornitinei în rinichi prin transferul grupării amidino
1
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de la arginină (Arg) spre glicină (Gli). Formarea GAA este catalizată de enzima Larginină:glicină amidinotransferază (AGAT). A doua etapă se materializează prin
transportul úi metilarea GAA în Cr sub acĠiunea enzimei S-adenozil Lmetionină:N-guadinoacetat metiltransferazei (GAMT) în ficat (1).
Deúi acest postulat este larg acceptat, unele studii infirmă această axiomă (17,
22, 19). În acest sens diferite ipoteze au fost emise: în ciuda faptului că activitatea
AGAT a fost inhibată artificial în rinichiul de úobolan, s-a constatat un nivel crescut de
Cr în ficatul úi musculatura scheletică a acestuia (17), ficatul joacă deci un rol crucial în
sinteza GAA úi Cr, în vreme ce rinichiul are un rol secundar (22); în concordanĠă cu
cele de mai sus, investigaĠiile microscopiei imunoflorescente au evidenĠiat cantităĠi
semnificative de AGAT nu numai în rinichii úi pancreasul de úobolan, dar úi în ficatul
acestuia (19); un alt studiu arată că după administrarea unei substanĠe inhibitoare
(GPA) a Cr, nivelul Cr úi PCr din miocard úi musculatura scheletică scade treptat, în
timp ce nivelul acestora în creier a rămas constant (10), aúadar unii cercetători afirmă
că probabil creierul posedă un echipament propriu de sinteză a Cr.
Nivelul Cr úi a PCr în organe diferă de la ridicat în musculatura scheletică,
miocard, spermă úi celulele fotoreceptoare din retină, la mediu în creier, în celulele
endoteliale úi în celulele macrofage, úi scăzut în plămâni, splină, rinichi, ficat, în
celulele sanguine (2, 13, 14, 16, 23). Distribuirea Cr úi PCr expusă mai sus, este
confirmată úi de nivelul concentraĠiei de mRNA (transportor al Cr) úi activitatea CK.
Împreună cu sistemul glicogen-acid lactic úi cel aerob, sistemul fosfaĠilor
(reprezentat de ATP úi fosfocreatină PC) asigură energia necesară organismului pentru
menĠinerea echilibrului homeostatic úi desfăúurarea în bune condiĠii a vieĠii fiecărui
individ. Sistemul fosfaĠilor susĠine eforturile de scurtă durată (până la 8-10s.) úi de
intensitate mare, specifice fibrelor musculare albe sau fast twitch (FT) (20).
ATP (adenozin trifosfat) este un nucleotid format din adenină, riboză úi
trei radicali fosfat. Ultimii doi radicali fosfat prezintă legături macroergice labile
(6). Fiecare din aceste legături conĠine aproximativ 7.3 kcal/mol de ATP în condiĠii
standard úi/sau 12 kcal/mol în condiĠii fizologice (8).
Fosfocreatina (PC) este un compus format din creatină úi un radical
fosfat. Această legătură macroergică are un coeficient energetic mai ridicat (8.5
kcal/mol în condiĠii standard úi/sau 13 kcal/mol în condiĠii fiziologice) decât în
cazul legăturilor ATP (6). Raportul intracelular ATP/PC este de ¼, iar relaĠia dintre
cei doi compuúi este complementară.
Scindarea fiecarei legături fosfat - ATP în ADP si apoi în AMP se
realizează cu eliberare de energie: 12 kcal/legătură fosfat (PO4), în reacĠiile
fiziologice necesare pentru menĠinerii echilibrului homeostatic.
ATP
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Resinteza ATP se realizează prin fosforilarea ADP sau AMP. Gruparea
fosfat (PO4) úi energia necesară acestei reacĠii sunt asigurate prin desfacerea
legaturii fosfat a PC:
PC + ADP
ĹĻ

ATP + Creatină

PC nu poate transfera energie de la alimentele ingerate spre celulă, ca úi în
cazul ATP, dar poate transfera energie spre ATP. Deci, când în celulă există o
cantitate crescută de ATP, o mare parte din energia acestuia va fi folosită în sinteza
PC. Apoi când ATP începe sa fie folosit, energia este transferată înapoi pentru a
asigura energia necesară activităĠii celulare. Transferul de energie de la PC spre
ADP se face instantaneu, relatia reversibilă dintre PC úi ATP menĠine constant
nivelul ridicat de ATP cât timp PC este disponibilă.
Disponibilitatea Cr în organism este influenĠată de nivelul pH-ului. Studiile
arată că în cazul unei valori a pH-ului mai mică de 6, Cr este convertită în
creatinină (Crn) într-un ritm mai crescut, spre deosebire de situaĠiile în care pH-ul
este neutru sau bazic, când Cr este stabilă. In vivo Cr este convertită în Crn, iar
aceasta din urmă este eliminată prin urină.
Consumul de creatină a fost asociat cu scurtarea perioadei de refacere a
energiei musculare. Plecând de la această afirmaĠie Harris et all. (7) a emis ipoteza
că prin suplimentare cu Cr ar fi posibilă îmbunătăĠirea parametrilor de dezvoltare
musculară. Nota controversată legată de Cr úi de suplimentarea orală a acestei
substanĠe rezidă în rezultatele contradictorii înregistrate în numeroasele studii
desfăúurate atât pe subiecĠi animali, cât úi pe subiecĠi umani; studii în care s-a
urmărit evoluĠia performanĠei fizice în eforturile intense úi de scurtă durată după
suplimentarea cu Cr. Rezultatele au fost contradictorii: dacă în unele studii ipoteza
a fost verificată, în altele (9) subiecĠii nu au reacĠionat (parametrii efortului nu s-au
schimbat, fie că a fost vorba de exerciĠii de extensie a genunchiului – knee
extention – sau de presă – bench presses).
Suplimentarea cu Cr nu va îmbunătăĠi însă performanĠa în cazul eforturilor
de anduranĠă', ar fi continuarea ipotezei. Adică: un atlet care este specializat pe
probe scurte îúi va îmbunătăĠi performanĠele, în timp ce un maratonist nu. Aceasta
se explică prin perioada de timp în care sistemul ATP + PCr poate asigura energia
musculară – până la 10s de la începerea efortului. După această perioadă ATP-ul
este asigurat prin glicoliză úi glicogenoliză.
Ca úi în situaĠia anterioară, alte studii infirmă această explicaĠie, arătând că prin
suplimentarea cu Cr s-au îmbunătăĠit performanĠele în cazul eforturilor aerobe (18).
În cazul efectelor asupra performanĠei fizice, literatura de specialitate nu
oferă încă elemente certe care să confirme sau sa infirme ipotezele în mod
categoric. Nici în cazul efectelor (negative sau pozitive) pe care le-ar putea avea
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suplimentarea cu Cr asupra metabolismului, úi implicit asupra stării de
homeostazie, nu s-au găsit încă informaĠii (bazate pe studii mai clare).
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JOCURI INEDITE DE LOISIR
„PETITE PELOTE” - JOC CU MÂNA GOALĂ
ELEMENTE TEHNICE SI PEDAGOGICE
CÂMPEANU MELANIA1, CÂMPEANU IOANA DEBEURRE2
ABSTRACT. Loisir Sports "Petite Pelote" - Goal Hand Tehnical and Pedagogical Elements.
La petite pelote est un jeu qui peut être aisément pratiquée en milieu scolaire du fait de
l’adaptabilité du terrain, de la flexibilité des règles de jeu et de son faible coèût en matériel. La
petite pelote ne nécessite que l’usage de la main. Elle développe la capacité à utiliser
indistinctement les deux mains. Le fair-play représente, dans ce jeu traditionnel basque, une
notion morale et éducative qui implique le respect de l’adversaire en simple et de son partenaire en
double. Ce sport est connu à l’ecole comme Le jeu à main nue. C’est un jeu très actif et très vivant.
REZUMAT. „Petite pelote”este un joc desprins din PELOTE BASQUE, un joc tradiĠional
francez . Dimensiunile terenului úi regulile de joc sunt adaptate pentru a se putea desfăúuta
in úcoli, cu atât mai mult cu cât costurile materialelor necesare practicarii jocului „Petite
pelote” sunt fiabile. Spiritul profund de fair-play al jocul tradiĠional basc este însă păstrat
viu ca o noĠiune morală úi educativă care implica respectul faĠă de adversar atât în jocul de
simplu cât úi în cel de dublu. Acest joc inedit de loisir dezvoltă capacitatea de a utiliza
mâinile într-o ambidextrie aproape perfectă. În desfaúurarea lui nu este nevoie de nimic
alceva decât de măinile goale (de unde îi vine úi denumirea populară „Le jeu à main nue”,
jocul cu mâinile goale).
Cuvinte cheie: petite pelote, jocul cu mâinile goale, regulament, tehnică de bază.

În ideea diversificării mijloacelor oferite elevilor úi studenĠilor în cadrul
lectiilor de educaĠie fizică precum úi în cadrul activităĠilor de loisir, dorim prin
intermediul acestui articol să facem cunoscut jocului „Petite pelote” sau „Jocul cu
mâinile goale”.
Acest joc se adresează copiilor începând de la vârsta de 15-16 ani deoarece
este un joc ce necesită coordonare, viteză de reacĠie, plasament în funcĠie de
traiectoria úi viteza mingii, ambidextrie, vivacitate. Este de fapt un mini squash sau
tenis la perete cu mîinile goale, fără rachetă, care se poate juca atât în spaĠii închise
căt úi în spaĠii deschise. Pentru desfăúurarea lui este nevoie de o minge de tenis, un
teren úi un perete care să respingă mingea lovită. Peretele poate fi de cele mai
multe ori o latuta a cladirii scolii, a sălii de gimnastică sau special amenajat.
( http://pagesperso-orange.fr/vignes64.classe@wanadoo.fr)
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Principiul jocului este simplu; se loveúte, cu mâna goală, mingea către un
perete de unde aceasta ricoúază pentru a fi lovită din nou. Mingea nu trbuie să cadă
decât o singură dată pe sol înainte ca adversarul să o preia. El se desfăúură sub
formă de meci, de simplu sau meci de dublu.
Terenul: Un perete pe care se trasează:
– linie orizontală la 0,60m de sol úi lungă de 7m;
– două linii verticale care încadrează linia orizontală;
– limita superioară o constituie linia plafonului dacă se joacă în spaĠii
închise.
Teren pe sol pe care se trasează:
– două linii paralele lungi de 10m trasate în prelungirea liniilor
verticale de pe perete
– linie de începere, echivalentă cu linia de serviciu, trasată la 4m de
perete paralel cu acesta.
– linie paralelă cu peretele trasată la 10m de acesta, având o lungime
de 7m. linia de fund.(http://www.ffpb.net/Activites/articles.)
– Liniile ce delimitează terenul nu aparĠin terenului.(Fig. 1.)

Fig. 1. Mingea úi dimensiunile terenului de petite pelote

–
–
–
–
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Regulamentul de joc:
jucătorii pot lovi mingea ce ricoúază din perete, din vole sau după ce
mingea atinge o singură dată solul,
mingea trebuie să cadă în interiorul terenului, a zonelor trasate pe sol,
la jocul de simplu, jucătorii lovesc alternativ mingea,
la jocul de dublu fiecare echipă loveúte alternativ mingea dar membrii
aceleiaúi echipe pot lovi de mai multe ori consecutiv mingea.
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–
–

pentru angajarea mingii este obligatoriu să se execute serviciul din spatele
liniei de 4m iar mingea ricoúată din perete trebuie să cadă de asemenea în
spatele liniei de 4m. Numai aúa se validează serviciul.
înainte de serviciu jucătorul avertizează adversarul că angajază mingea
strigând: DIO! iar adversarul răspunde cu acelaúi strigăt: DIO! ca semn că este
pregătit de preluare. (Fig.2.) (R. Belly, J.Larisson, M.C.Rolet, P.Salémi 2000)

Fig.2. Serviciul de la linia de 4 m úi mingea corecta dupa serviciu.

–
–
–

Mingii greúite:
mingiile care ating peretele sub limita de 0.60 m de sol,
mingiile care ies în afara terenului de joc,
mingiile care ating liniile de delimitare a terenului de joc.

Scorul:
O partidă se joacă până ce un jucător, respectiv o echipă marchează 20 puncte.
Serviciul revine întotdeauna jucătorului, respectiv echipei care a marcat. Arbitrul
anunĠă prima dată scorul acelui jucător, respectiv acelei echipe care serveúte.
Tehnica de bază.
Lovirea mingii: Mingea utilizată este o minge normală de tenis. Pentru
începători se poate folosi o minge puĠin uzată, pentru a limita retururile prea puternice.
Mingea poate fi lovită prin două tehnici:
- lovirea directă a mingii, care reprezintă o înlănĠuire de lovituri dintr-o
singura bucată efectuate alternativ de cei doi, respectiv patru jucatori. Aceste
lovituri conferă jocului dinamism úi cursivitate úi este specific jucătorilor avansaĠi,
familiarizaĠi cu jocul.
- lovirea indirectă amingii, se desfăúoară în doi timpi úi anume, realizarea
unei preluări de control, care are drept scop amortizarea mingii înainte de lovire úi
realizarea lovirii propriuzise. Acest tip de lovitură este folosită de către începători
ea avînd următoarele avantaje: simplifică reîntoarcerea mingii, dă posibilitatea
pregătirii mâini pentru lovire, oferă mai mult timp jucătorului pentru alegerea
loviturii úi efectelor date mingii, precizia loviturilor este mai bună.
Lovirea mingii se efectuează cu palma la nivelul articulaĠiilor falangelor II
úi III.(Fig.1)
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Lovirea mingii de jos (Fig.3)
Se efectuează prin ducerea mâinii mult înapoi jos apoi se face un pas
înainte cu piciorul opus, se loveúte mingea cu falangele II úi III mai jos de nivelul
úoldului. Ca tehnică este ca un serviciu de jos la badminton. Ea se foloseúte cu
prioritate pentru înscrierea mingii pe o traectorie înaltă úi lungă. (R. Belly,
J.Larisson, M.C.Rolet, P.Salémi 2000)

Fig.3. Lovirea mingii de jos.

Lovirea mingii din lateral (Fig.4)
Se efectuează cu ambele mâini în funcĠie de direcĠiile laterale pe care
dorim să inscriem mingea. Se duce mâna mult înapoi úi lateral iar apoi se face un
pas înainte cu piciorul opus, se loveúte mingea cu falangele II úi III la nivelul
úoldului. Această lovire a mingii se foloseúte cu prioritate pentru înscrierea mingii
pe o traectorie laterală.

Fig. 4. Lovirea mingii din lateral

Lovirea mingii de sus (Fig. 5.)
Se efectuează ducând mâna mult înapoi sus apoi facând un pas înainte cu
piciorul opus, se loveúte mingea cu falangele II úi III de la nivelul capului. Ca
tehnică este ca un serviciu de sus la tenis. Ea se foloseúte în special pentru
înscrierea mingii pe o traectorie în jos úi scurtă.
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Fig. 5. Lovirea mingii de sus

Pentru început se va învăĠa jocul de simplu (unu la unu) pentru familiarizarea
jucătorilor cu circulaĠia mingii úi poziĠionarea lor in raport cu traiectoriile mingiilor.
Jucatorii trebuie să fie atenĠi la:
- plasamentul lor în raport cu mingea,
- tipul de lovitură, de jos, de sus sau din lateral,
- mâna cu care se loveúte mingea, dreapta sau stânga, in funcĠie de cerinĠele
fazelor de joc.
La începători lovirea se recomandă executarea lovirilor indirecte, iar la
avansaĠi lovirile directe.
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