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CAPITOLUL 1 - CAPACITATEA MOTRICĂ
1.1. Capacitatea motrică - delimitări conceptuale
După Bota I. şi Colibaba Evuleţ D. (1998, citând pe P.N. Popesacu 1971), „capacităţile
sunt sisteme de însuşiri funcţionale şi operaţionale în uniune cu deprinderile, cunoştinţele şi
experienţa necesară, care duc la acţiuni eficiente şi de performanţă. Capacitatea este întotdeauna
demonstrabilă prin fapte, spre deosebire de aptitudini, care reprezintă un segment al capacităţii".
În Dicţionarul de Terminologie al Educaţie Fizice (1978), capacitatea motrică este
definită ca un „sistem de posibilităţi psihomotrice înăscute şi dobândite, prin care individul
rezolvă, la un anumit grad, diferite sarcini motrice".
Este "o reacţie complexă la stimulii ambianţei. Ea cuprinde într-o unitate caracteristică
mai multe elemente cum sunt: aptitudinile psihomotrice (ca înzestrare naturală psihofizică),
aptitudini motrice - atletice (ca expresie concretă şi specifică a celor de mai sus), toate
influenţate, structurate divers şi potenţate, la niveluri diferite, de maturizarea firească a
funcţiilor, de exersare şi de factori interni motivaţionali" (M. Epuran - 1995).
Definiţia dată de M. Epuran capacităţi motrice, ilustrează caracterul complex al acesteia
şi rolul deosebit pe care-l are în exercitarea diferitelor profesiuni.
Dragnea A. (1999), consideră capacitatea motrică reprezentând „un complex de
manifestări preponderent motrice (priceperi şi deprinderi), condiţionat de nivelul de dezvoltare a
calităţilor motrice, indicii morfo-funcţionali, procesele psihice (cognitive, afective,
motivaţionale) şi procesele biochimice metabolice, toate însumate, corelate şi reciproc
condiţionate, având ca rezultat efectuarea eficientă a acţiunilor şi actelor solicitate de condiţiile
specifice în care sunt practicate activităţile motrice". Capacitatea motrică cuprinde:



componente stabile: aptitudini, calităţi motrice, deprinderi motrice, structuri operaţionale,
cunoştinţe, experienţa;



componente operaţionale: motivaţia, stările emoţionale - toate acestea pot diminua sau
bloca exprimarea capacităţii motrice.
In prezent, din punct de vedere terminologic, teoria educaţiei fizice şi sportului tinde să
înlocuiască termenul "îndemânare" cu cel de "coordonare" sau "capacitate coordinativă".
Prin acest demers terminologic se doreşte să se definească mai bine complexitatea acestui
termen, care în prezent este considerat restrictiv şi prin aceasta, teoria educaţiei fizice şi
sportului se apropie mai mult de teoria ştiinţifică psihologică.
Se apreciază ca o influenţă considerabilă asupra capacităţii de învăţare motrică, o au
aptitudinile motrice, care sunt:

 condiţionale - bazate pe eficienţa mecanismelor energetice;

coordinative- determinate de capacitatea de a
organiza şi regla mişcarea. Analizând delimitările conceptului
de capacitate motrică, realizate de specialiştii citaţi putem afirma că aceasta constă în în
cantitatea, varietatea, complexitatea şi calitatea actelor şi acţiunilor motrice de care este capabil
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în concordanţă cu procesele psihice şi funcţionale.
Capacitatea motrica este un rezultat al proceselor de pregătire raportate la volum,
intensitate şi complexitatea efortului bazat pe adaptarea şi ameliorarea performanţei pe un termen
lung determinat de anumite calităţi ale sportivului, talent, perseverenţă, aptitudine, atitudine,
precum şi ca rezultat al pregătirii generale şi specifice. Are anumite valori pe plan funcţional,
corespunzător vârstei, sexului, psiho-motricitate, pregătire, adaptare.
Motricitate este capacitatea activităţii nervoase superioare de a trece rapid de la un
process de excitaţie la altul, de la un anumit stereotip la altul.
Din punct de vedere al domeniului, educaţie fizică şi sport, este capacitatea organismului
de a executa acţiuni şi activităţi motrice pe baza calităţilor şi deprinderilor motrice ale oamenilor.
Francezii fac o deosebire între motricitate (motricite) şi motilitate (motilite), aceasta din
urma este calitatea de a executa o mişcare (întâlnite la moluşte şi alte organisme vii primare).
1.2. Capacităţile condiţionale
Aptitudinile condiţionale depind de eficacitatea mecanismelor energetice, metabolice a
muşchilor, aparatelor şi sistemelor respirator şi cardiac a organismului uman, în timp ce
aptitudinile coordinative sunt determinate de capacitatea de a organiza şi regla mişcările. In
categoria aptitudinilor condiţionale intră: forţa, rezistenţa, viteza, mobilitatea, supleţea.
Factorii restrictivi în manifestările motrice ale aptitudinilor condiţionale sunt determinaţi
de cantităţile limitate de substanţe energetice (ATP, CP, glicogen) depozitate în ficat, muşchi,
etc., precum şi de mecanismele care reglează şi controlează reacţiile energo-genetice (enzime,
săruri minerale, starea generală a organismului, etc.).
1.3. Capacitatea coordinativă
Oamenii sunt unici prin capacitatea lor de a învăţa o varietate de coordonări complexe şi
noi, aceasta permiţându-le să devină talentaţi în diverse activităţi.
Termenul de coordonare defineşte două sau mai multe componente care funcţionează
împreună într-un mod armonios în vederea producerii rezultatului dorit.
Coordonarea este definită în DEX ca "acţiunea de a coordona", adică "a pune de acord
părţile unui tot" - acest tot nsumând organismul uman, iar acţiunile motrice sunt realizate de
segmentele sale.
Capacităţile coordinative au după V.Tudor (1999), următoarele sinonime: îndemânare,
dexteritate şi iscusinţă. Aceste sinonime sugerează că structura coordinativă se valorifică
inteligent.Capacitatea coordinativă are la bază corelaţia dintre sistemul nervos ca analizator,
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reglator şi simţul muscular, gradul de dezvoltare al analizatorului motric şi echilibrul - ca
efector.
Capacitatea coordinativă "desemnează generic un complex de calităţi preponderent psihomotrice care presupun capacitatea de a învăţa rapid mişcări noi, adaptarea rapidă şi eficientă la
condiţii variate, specifice diferitelor tipuri de activităţi, prin restructurarea fondului motric
existent" (A. Dragnea -1998).
A. Dragnea şi S. Mate Teodorescu (2002), consideră "capacităţile coordinative sunt
determinate genetic, iar exprimarea lor este condiţionată de procesele de maturizare ale
sistemului nervos şi de numărul de deprinderi motrice pe care le stăpâneşte subiectul".
Analizând delimitările expuse mai sus, putem afirma că noţiunea de capacitate
coordinativă reprezintă disponibilitatea individului de a rezolva eficient şi oportun o serie de
situaţii motrice simple şi complexe foarte variate.
D. Blume (1981), analizează influenţele capacităţii coordinative, denumită de el
"capacitate de conducere şi control" (formată din capacitate de legare şi combinare a mişcărilor,
capacitatea de diferenţiere, capacitatea de echilibru, de orientare în spaţiu şi ritm) asupra: ■
capacităţii de adaptare, alcătuită din:
- capacitatea de reacţie motrică;
- capacitatea de transformare şi modificare a
mişcărilor;
- capacitatea de ritm;
- capacitatea de orientare spaţio-temporală;
- capacitatea de echilibru;
- capacitatea de diferenţiere kinestezică;

 capacitatea de învăţare motrică.
Capacităţile coordinative de bază
Toate aceste capacităţi formează un sistem integrator, J. Weineck (1983), consideră că
următoarele sunt capacităţile coordinative de bază:

 capacitatea de învăţare motrică a mişcărilor compusă din factorii:
perceptivi;
cognitivi;
mnezici;
 capacitatea de dirijare şi controlul mişcărilor, alcătuită din:
diferenţiere chinestezică;
capacitate de orientare spaţială;
capacitate de echilibru;
 capacitate de adaptare şi readaptare motrică (pe baza experienţei motrice şi a relaţiei la
cerinţele mediului).
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10
Componentele capacităţii coordinative
După R. Manno (1983), capacitatea coordinativă are următoarele componente:

 capacitatea coordinativă generală, fiind alcătuită din:
- capacitatea de adaptare şi transformare;
- capacitatea de conducere;
- capacitatea de învăţare;
 capacitate coordinativă specială, cuprinzând:
- dexteritatea fină;
- echilibrul;
- elasticitatea mâinii;
- capacitatea de combinare;
- fantezia mişcării;
- alte capacităţi coordinative.
Capacitatea coordinativă poate fi considerată din
următoarele perspective:
■ coordonarea inter-segmentară, presupune corelarea unitară a acţiuniilor segmentelor
implicate în executarea unei manifestări motrice. Ea are un caracter general, fiind cu atât
mai dificilă şi complexă cu cât sunt angrenate în mişcare mai multe segmente, şi cu cât
sarcinile de îndeplinit sunt mai variate. Acest tip de coordonare este determinat de
numărul de „puncte" de excitaţie şi de inhibiţie de pe scoarţa cerebrală („mozaicul
cortical");
■ coordonarea intra-muscularâ implică corelarea unitară a acţiunilor muşchilor antagonişti, şi în
interiorul acestora a tuturor fasciculelor participante la realizarea mişcări respective,
precum şi dominanţa acestora asupra acţiunilor de frânare determinate de tonusul
muşchilor antagonişti. De asemenea, este determinată de puterea şi mobilitatea proceselor
nervoase fundamentale: excitaţia şi inhibiţia, de gradul de iradiere a acestor procese, de
calitatea sinapselor neuronale şi în special de calitatea plăcii neuro- musculare care
asigură transmisia influxului nervos de la nerv spre muşchi.
Putem afirma că importanţa capacităţi coordinative în jocurile sportive este deosebită şi de
aceea considerăm că sistemul capacităţilor coordinative elaborat de D. D. Blume (1981, cit. de
R. Manno - 1996), este complet.
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Fig. 2.Sistemul capacităţiilor coordinative
(după D. D. Blume, 1981; cit. R Manno,
1996)
Obţinerea şi îmbunătăţirea performanţelor coordinative presupune:









spirit de observaţie dezvoltat;
atenţie bună;
capacitatea de formare rapidă a unor deprinderi motrice;
capacitatea de asimilare a cunoştinţelor;
inteligenţa;
spirit de orientare selectivă;

capacitatea de rezolvare a problemelor, etc.
Jocurile sportive prin complexitatea şi varietatea situaţiilor concrete de desfăşurare şi
pregătire, implică un nivel al performanţelor coordinative ridicat, ceea ce se poate realiza doar
printr-un proces sistematic, continuu şi pe baze ştiinţifice, în vederea îmbunătăţirii tuturor
componentelor capacităţii coordinative.
Factorii de condiţionare ai capacităţilor coordinative
Capacitatea coordinativă este condiţionată de următori factori, care ţin de aspectul fizic al
performanţelor sportive, cât şi de particularităţile psihice şi biologice (după A. Dragnea 1996):






nivelul de dezvoltare al celorlalte aptitudini motrice;
volumul şi complexitatea deprinderilor motrice stăpânite de subiect;
validitatea funcţională a analizatorilor care recepţionează informaţia;
plasticitatea scoarţei cerebrale, instanţa superioară cu rol în retro-informaţia corectivă
permanentă a mişcării;
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capacitatea de anticipare rapidă bazată pe experienţa individuală, care are la bază
răspunsurile reflexe, dobândite prin repetare îndelungată;



calitatea proceselor cognitive şi mnezice.



Specialişti consideră că aptitudinile coordinative sunt complet dezvoltate până la
vârsta de 12-13 ani, fără diferenţe semnificative între băieţi şi fete.


Factorii de natură psihologică care condiţionează aptitudinile coordinative sunt:







receptarea informaţilor şi transmiterea în vederea analizării situaţiei;
anticiparea desfăşurării mişcării;
reprezentarea corectă a mişcărilor ce urmează a fi învăţate;
memoria de lungă şi de scurtă durată;

gândirea convergentă şi divergentă, mai ales gândirea creativă.
Aceşti factori se găsesc într-un model simplificat de coordonare motrică, propus de
Meinel Schnabel în "Teoria mişcării" (Roma -1984), care parcurge următoarele etape:



execuţia mişcării propriu-zise, de către musculatura scheletică - componentă activă a
aparatului motor (supusă controlului şi reglării);



programarea desfăşurării mişcării permite: achiziţionarea sau transmiterea informaţilor cu
privire la rezultatele actului motor, anticiparea rezultatelor mişcării;



compararea informaţiei la intrare (valoare reală) cu programul acţiunii şi obiectivul
prevăzut (valoare nominală);



controlarea şi reglarea propriu-zisă a mişcării (controlul execuţiei se face prin intermediul
mecanismelor de feed-back);



memorarea programului de mişcare efectuat (memoria motrică), cu rol esenţial în
învăţarea mişcării.
După R. Manno (1996), o bună capacitate coordinativă reprezintă "condiţia necesară
execuţiei cât mai fidelă" a modelului (programului) motric stabilit şi depinde de precizia
informaţilor sosite de la analizatori care servesc la formarea unei "imagini motrice" şi a unei
secvenţe clare de mişcare. Lipsa unei reprezentări clare duce la execuţii imprecise.
Capacitatea coordinativă se exercită sistematic de la simplitate la complexitate.
întregul complex de mişcări umane este organizat într-un sistem controlabil, care implică
următoarele structuri:





structurile coordinative (Bernstein -1967, Turvei - 1977);
muşchi sinergici (Ferrier, 1878; Gelfand, Gurfinkel, Tsetlin, Shik, 1971);
programul motor (Brook - 1979, 1986, Schmidt - 1988).

Clasificarea aptitudinilor coordinative şi condiţionale
Clasificarea aptitudinilor motrice a constituit întotdeauna o preocupare a
specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului, de aceea prezentăm în continuare o
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selecţie din sistematizarea lui Roth, citat de Manno (1975), pentru a reliefa legătura dintre
aptitudinile coordinative şi cele condiţionale.
Tabel 1. Sistematizarea aptitudinilor coordinative şi condiţionale (după Roth, cit. De
Manno, 1975).
Autor

Denumire

Continut

Guilford (1957)

Capacităţi
psihomotrice

Forţa, precizie, viteză, precizie
statică,
precizie
dinamică,
coordonare, mobilitate.

ale Coordonare
ochi-mână,
putere
motrice musculară, agilitate, forţa musculară,
rezistenţa musculară, mobilitate,
viteză, coordonare ochi-picior.
Koch(1967) Dassel; Bazele fizice ale
Forţa, viteza, rezistenţa, îndemânare,
Haag (1968)
performanţei
abilitate în mişcare, agilitate motrică,
supleţe, elasticitate.
Gundlach (1968)
Capacităţi condiţionale Forţa, viteza, rezistenţa, îndemânare,
(energetice); Capacităţi capacitate de întindere musculară,
de coordonare
capacitate de reacţie. Capacitate de
învăţare, precizia mişcării, simţul
mişcării, orientare spaţio-temporală.
Clarke (1967)

Componente
capacităţi
generale

Forţa
musculară,
rezistenţa
musculară, supleţe, funcţionalitate
cardiorespiratorie,
coordonare
neuromusculară.
Supleţe în întindere, elasticitate
dinamică, forţa explozivă, forţa
statică,
forţa
dinamică,
forţa
trunchiului, coordonare generală,
echilibru
general,
rezistenţa
cardiovasculară.
Forţa, viteza, rezistenţa, mobilitate,
îndemânare, coordonare

Mathews (1969)

Componentele
condiţiei fizice

Fleishmann (1972)

Componentele
performanţei fizice

Rapp; Schroder
(1977)

Calităţi motrice de
bază

Frey (1977)

Capacităţi motrice.
Forţa, viteza, rezistenţa, agilitatea
Factori ai performanţei motrică/îndemânare, capacitate de
fizice
coordonare,
Componente ale
Putere musculară, agilitate, forţa
performanţei motrice musculară, rezistenţa musculară,
funcţionalitate
respiratorie,
mobilitate, viteză.

Kemper (1979)

9

Parametrii spaţiali, temporali şi dinamici ai capacităţii coordinative
Clasificarea capacităţii coordinative pe criterii unitare permite analizarea parametrilor
spaţiali, temporali şi dinamici ai mişcărilor.



Parametrii spaţiali sunt determinaţi de:
capacitatea de apreciere şi reglare a parametrilor spaţiali;
capacitatea de orientare,
capacitatea de transformare a mişcărilor;
capacitatea de înlănţuire şi combinare a mişcărilor;
schema corporală.





Pentru parametrii temporali avem:

-

capacitatea de apreciere şi reglare a parametrilor de timp;
simţul ritmului;

-

capacitatea de reacţie motrică.

Parametrii dinamici sunt următorii:
echilibrul static şi dinamic;
coordonarea;
simţurile speciale.

Executarea acţiunilor specifice jocurilor sportive implică toate cele trei categorii de
parametrii ai capacităţii motrice. Jocurile sportive se caracterizează prin varietatea şi
complexitatea situaţiilor tehnico-tactice, la care se adaugă acţiunile partenerilor şi adversarilor,
ceea ce necesită din partea jucătorilor o adaptare continuă şi eficienţă a întregului comportament
motric. Modul de desfăşurare a pregătirii generale şi specifice şi a activităţii competiţionale
reclamă din partea jucătorilor un nivel ridicat al capacităţii coordinative, ceea ce permite o
adaptare eficientă a posibilităţiilor tehnico-tactice la condiţiile concrete de desfăşurare a
jocurilor.
Modul de pregătire şi desfăşurare specifică jocului de handbal, determină selectarea acelor
jucători care posedă o bună capacitate de apreciere şi reglare, o bună capacitatea de orientare a
acţiunilor specifice în funcţie de parametrii spaţiali, temporali şi dimanici, precum şi un simţ al
ritmului, al mingii şi al porţii deosebit.
Procedee metodice de dezvoltare a capacităţilor coordinative
După L. P. Matveev citat de D. Harre şi completat de A. Dragnea şi colaboratorii (1996),
procedeele metodice de dezvoltare a capacităţilor cordinative sunt prezentate schematic în
tabelul următor.
Tabel 2. Procedeele metodice de dezvoltare a capacităţii coordinative (după L. P.
Matveev cit. de D. Harre, completat de A. Dragnea şi colab. 1996)
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Nr Procedeul metodic Exerciţii
1

2

3

4

5

6

7

Folosirea unor poziţii - săritura în lungime din poziţia stând cu
de
spatele
plecare neobişnuite spre direcţia efectuării acesteia;
pentru efectuarea
- start cu spatele spre direcţia de alergare
din
exerciţiilor
poziţii variate (ghemuit, culcat, etc.).
Efectuarea
- aruncarea mingii cu mâna opusă celei
exerciţiilor
preferate;
cu segmentul
- conducerea mingii în dribling cu
segmentul opus
neîndemânatic (braţ, celui preferat;
picior)
- efectuarea exerciţiilor de gimnastică de
bază în oglindă sau invers de cum
demonstrează profesorul.
Schimbarea
- alergări în tempo variat şi cu variante de
tempoului şi
a sistemului de
alergare;
execuţie
- desfăşurarea acţiunilor de atac sau a altor
structuri de joc, în tempo variat sau cu
accelerare treptată până la faza de
finalizare.
Limitarea spaţiului în - structuri de joc pe teren redus;
care se efectuează
- jocuri pregătitoare şi dinamice pe terenuri
exerciţiul
reduse.
Efectuarea
- exerciţii sau jocuri fără dribling sau cu un
procedeelor
singur
tehnice şi a
dribling;
înlănţuirilor
acestora cu restricţii - exerciţii pentru corectarea tehnicii.
Schimbarea
- săritură în lungime prin diferite procedee;
procedeelor
de execuţie
aruncare la poartă prin diferite
procedee;
şutarea la poartă prin diferite procedee;
pasarea mingii prin diferite procedee.
Efectuarea exerciţilor - lovirea mingii cu racheta de tenis din
diferite
prin creşterea
poziţii: cu spatele, pe sub picior; efectuarea
complexităţii
unor mişcări suplimentare la săriturile din
acestora
gimnastică,
11înainte de aterizare.

Hirtz M. (1985) şi Roth (1989), s-au ocupat şi ei de problemele antrenamentului
capacităţii coordinative şi recomandă respectarea următoarelor principii metodice:




executarea unor mişcări simple, cunoscute perfect, în condiţii îngreuiate;

executarea unor mişcări simple, cunoscute perfect în condiţii variate.
In mod fundamental, o creştere a dificultăţi capacităţi coordinative poate fi obţinută prin:
creşterea exigenţelor de precizie (presiunea datorată preciziei), creşterea presiunii temporale
pentru executarea mişcării, creşterea exigenţelor de complexitate, antrenarea în condiţii
variabile, care să necesite o adaptare continuă a mişcării la mediul care variază, adăugarea de
sarcini condiţionale anterioare sau combinarea de exerciţii solicitante din punct de vedere
condiţional şi de sarcini psihice suplimentare.
Exerciţile cu o variaţie a sarcinii motrice (Hirtz M., 1985), se poate obţine prin: variaţia
distanţelor, a poziţilor iniţiale sau finale, a direcţiei mişcării, a solicitărilor de forţă, viteză,
rezistenţă, eliminarea controlului vizual, execuţia lor cu sgmentul dreapt şi cu cel stâng etc.
Exerciţiile cu diferite obiecte şi de diferite dimensiuni, exerciţiile la aparate, exerciţiile
specifice gimnasticii şi cele de dezvoltare fizică generală, precum şi cele specifice jocurilor
sportive, executate atât cu segmentul dominat, cât şi cu cel nondominant sunt importante pentru
îmbunătăţirea capacităţii cordinative a acestora, dar nu numai, ele putând constitui şi mijloace de
acţionare foarte importante în vederea simetrizării şi a altor ramuri de sport cum ar fi, de
exemplu, boxul, judoul.
In efectuarea exerciţile coordinative este necesar ca analizatorii respectivi să varieze în
solicitarea respectivă. Treptat, va fi privilegiată antrenarea analizatorilor determinanţi pentru
performanţă din sportul sau grupa respectiva de sporturi.
Performanţa sportivă este condiţionată şi determinată de nivelul de dezvoltare a
aptitudinilor psihomotrice alături de celelalte aptitudini umane.
In concluzie putem afirma că psihomotricitatea deţine un rol deosebit de important în
cadrul sistemului psihocomportamental al sportivului.
CAPITOLUL 2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR MOTRICE
Teme de actualitate privind evoluţia capacităţilor motrice în decursul vieţii
Este prezentată o sinteză a rezultatelor ultimelor cercetări abordând o serie de teme
privind dezvoltarea capacităţilor motrice: (1) vârsta propice obţinerii celor mai bune rezultate în
sport; (2) posibilitatea de antrenare a capacităţilor motrice în decurstri vieţii; _(3)_antrenamentat adecvat particularităţilor dezvoltării. în ceea ce priveşte vârsta la care pot fi
obţinute performanţe sportive maxime, este demonstrată existenţa unei ample perioade de timp
în care acestea pot fi atinse. Explicaţia acestui fapt rezidă, în special, în marea plasticitate a
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capacităţilor motrice pe toată perioada vieţii şi influenţa mai redusă a proceselor de îmbătrânire
biologică la începutul vârstei adulte şi la maturitate.
În prezent, nu sunt disponibile nici informaţii exacte asupra felului în care se modifică
antrenabilitatea capacităţilor motrice, nici detalii privind fazele sensibile.Dupa cum se
demonstrează în partea finală de orientare practică, pentru organizarea unui antrenament care să
ţină cont de fazele dezvoltării, nu e necesară o cunoaştere precisă a fazelor sensibile, întrucât
alegerea unor conţinuturi adecvate acestora depinde de diferite criterii, nu numai de aceste
(posibile) faze sensibileProgramarea unui antrenament sau a unei lecţii de educaţie fizică care să
ţină cont de particularităţile dezvoltării necesită o serie de cunoştinţe detaliate privind evoluţia
capacităţilor motrice in decursul vieţii. Observaţiile pe această temă, bazate pe teoria dezvoltării,
se raportează la descrierea, explicarea şi prevederea dezvoltării umane (în cazul de faţă, a
dezvoltării motrice). Este vorba despre o tematică foarte complexă şi amplă, din care cauză, în
cadrul unui articol ca acesta, adresat în special antrenorilor şi profesorilor de educaţie fizică, nu
poate fi tratată decât o parte, foarte limitată, a ansamblului temelor referitoare la această
dezvoltare.
Dintre acestea au fost selectate trei:
(1) vârsta propice obţinerii performanţelor sportive maxime - interpretări biologice şi
nebiologice;
(2) posibilitatea de antrenare a capacităţilor motrice in decursul vieţii - cercetarea (inutilă?) a
fazelor sensibile(3) antrenamentul adecvat fazelor şi particularităţilor dezvoltării conceptul de "perioade favorabile antrenamentului".
2.1. Vârsta obţinerii performantelor maxime în sport - interpretări biologice si
nebioloqice
Gradul de manifestare a capacităţilor motrice se schimbă pe măsura înaintării în vârstă.
Simplificând la maximum, pot fi enunţate trei perioade ale dezvoltării: o fază de creştere (relativ
rapidă) a capacităţilor motrice la vârsta copilăriei şi a adolescenţei, o fază "platou" şi una de
regres treptat al acestora în decursul ulterior al vârstei adulte.
Aceste date nu sunt însă foarte precise nici în ceea ce priveşte programarea unui
antrenament sau a unei lecţii de educaţie fizică care să ţină cont de particularităţile dezvoltării,
nici pentru o planificare pe termen lung a antrenamentului în sportul de performanţă. în
consecinţă, vom aborda rezultatele actuale raportate la problema vârstei propice obţinerii
performanţelor maxime în sport, axându-ne, în primul rând, pe dezvoltarea capacităţilor motrice
la subiecţii neantrenaţi.
Dacă se sintetizează rezultatele numeroaselor cercetări, care nu pot fi aprofundate aici
(de exemplu, Bos,
1994, Winter, 1984; Winter, 1987), se poate afirma că in copilărie (12-13 ani) şi (parţial) la
vârsta adolescenţei se înregistrează o creştere continuă a tuturor capacităţilor fizice. Vârful
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dezvoltării capacităţii de performanţă se situează la adolescenţă sau în prima parte a vârstei
adulte, ulterior înregistrându-se un regres treptat al performanţelor motrice. în ceea ce priveşte
forţa, capacitatea maximă de performanţă este atinsă la începutul vârstei adulte. Ulterior, la
mijlocul şi în perioada târzie a vârstei adulte, regresul capacităţii de forţă este relativ lent.
Spre deosebire de forţă, nivelul maxim de performanţă raportat la rezistenţa aerobă, la
mobilitatea articulară şi la viteză este atins deja la vârsta adolescenţei şi, ulterior, foarte devreme
(încă de la vârsta adolescenţei) se înregistrează un regres al performanţelor. La femei,
performanţele maxime sunt obţinute la o vârstă mai timpurie decât la bărbaţi. Pentru tot
ansamblul vieţii, în cazul forţei şi rezistenţei aerobe, există diferenţe evidente la nivel de
performanţă în favoarea bărbaţilor, în timp ce, independent de vârstă, femeile au o mai bună
mobilitate articulară.
În orice caz, dacă, pentru a determina care este vârsta propice obţinerii performanţelor
maxime umane, se abordează procesul evoluţiei motrice la subiecţi neantrenaţi, se pune
problema în ce măsură desfăşurarea sa poate conduce la procese de îmbătrânire. De fapt, în
tendinţele evolutive privind mişcarea la subiecţii fizic inactivi există problema că efectele
îmbătrânirii şi cele ale lipsei de mişcare (sedentarismul) se confundă între ele. La subiecţii
inactivi la nivel sportiv, încă de la începutul vârstei adulte, trebuie să se ia în considerare faptul
că respectivele curbe ale randamentului motric sunt determinate nu numai de procesele de
îmbătrânire, ci şi de nişte fenomene negative de adaptare datorate lipsei de mişcare (Conzelmann
1997; Israel 1982; Israel, Weidner, 1988). Prin urmare, în scopul urmărit de noi este mai bine să
se ia în consideraţie subiecţi antrenaţi la nivel sportiv.
Se pune deci problema stabilirii vârstei obţinerii randamentului maxim la sportivi; Schulz,
Curnow (1988) au studiat această vârstă în cazul atletismului şi înotului, determinând vârsta
medie a câştigătorilor Jocurilor Olimpice în perioada 1896 -1980 în respectivele discipline
sportive (tabelul 1; pentru confruntare, a se vedea Ericsson, 1990).
1 - Vârsta randamentului maxim în înot şi atletism: vârsta medaliaţilor cu aur la Jocurile
Olimpice în perioada 1896-1980 (as = abatere standard) (Schulz, Curnow, 1988)
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ATLETISM
BĂRBAŢI

FEMEI
Disciplina Media
100
200
800
1500
5000
10 000
Maraton
Săritura în
lungime
Săritura in
înălţime
Aruncarea
greutăţii

21,42
22,11
24,00
24,44

As tendinţ a Media
3,68
3.52
2,25
-

18
20
25

as

tendinţa

2,28
2,12
2,71
2,86
3,91
4,17
4,54
2,20

23
24
22
22
27
29
29
22

2,45

24

22,85
23,56
23,75
24,80
27,20
27,53
27,85
23,05

22,75 4,02

18

23,15

2,70

22

26.11 3,92

27

24,00

3,64

23

100 m liber 19,40 2,90
400 m liber 17,57 1.91
800/1500 m 16,00 1.41

17
16
15

21,42
19,94
20,35

3.15
2,23
3,48

23
19
17

-

ÎNOT

liber

Sintetizând, se obţin următoarele rezultate: - în atletism, valorile medii de vârstă în toate
probele se situează în al treilea deceniu de viaţă. Nu se înregistrează nici o tendinţă evidentă în
confruntarea celor două sexe. Există totuşi diferenţe între probele respective, in generai, în
probele de alergare, prin mărirea distanţei de parcurs, creşte şi vârsta medie a câştigătorilor sau
câştigătoarelor. - în înot, se înregistrează o situaţie destul de diferită: vârsta medie pentru
obţinerea performanţelor maxime la sportive se situează la sfârşitul celui de-al doilea deceniu de
viaţă, impresionant, In acest caz, fiind faptul că tendinţa este ca vârsta câştigătoarelor să scadă o
dată cu creşterea distanţei. La bărbaţi, vârsta medie pentru obţinerea performanţelor maxime se
situează la aproximativ 20 de ani.
Oare aceste rezultate oglindesc vârsta obţinerii performanţelor maxime, determinată de
procesele biologice de dezvoltare şi de regres, sau cauzele sunt altele? Pentru a răspunde la
această întrebare, vom lua în consideraţie unele dintre datele actuale din atletism. Tabelul 2
prezintă vârsta câştigătorilor de la Campionatele mondiale de atletism de la Atena din 1997.
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Vârsta majorităţii actualilor campioni din acest sport (după cum era previzibilă, date
fiind rezultatele actuale) se situează în al treilea deceniu de viaţă. Impresionant însă faptul că la
Atena, in mod excepţional, în cursele de fond (de exemplu, 10.000 m femei şi 5000m bărbaţi) au
existat o serie de câştigători/câştigătoare mai tinere. în mod special însă, au existat câştigători
mai mari ca vârstă în unele probe de forţă viteză care până nu de mult au fost considerate stabile
in ceea ce priveşte vârsta (de exemplu, săritura în înălţime, săritura cu prăjina, 100m garduri
feminin şi heptatlon). De asemenea, impresionant este faptul că, în medie, în toate probele - spre
deosebire de rezultatele obţinute la subiecţii neantrenaţi - nu există nici o diferenţă între bărbaţi
şi femei.
În general, aceste rezultate ne demonstrează că există o categorie de vârstă foarte amplă
în care pot fi obţinute performanţe sportive ridicate (în acest caz, în atletism). în mod special, se
impune atenţiei faptul că, în ultimii ani, se poate observa o deplasare în "sus" a vârstei obţinerii
performanţelor maxime. Este evidentă existenţa unui număr tot mai mare de sportivi de vârstă
relativ ridicată care se menţin în vârfurile mondiale, după cum se poate observa, în mod
impresionant, din cadrul recapitulativ (incomplet) din tabelul 3.
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Tabelul 2 - Vârsta câştigătorilor de la Campionatele mondiale de
atletism de la Atena, 1997
Disciplina
Campioană
Campion mondial
mondială
100m
22
23
200m
28
25
400m
24
30
800m
34
27
1500m
26
23
5000m
22
21
10 000m
19
24
Maraton
29
35
100/110mg
33
26
400 mg
28
28
3000 mg
24
Săritura în lungime
25
25
Triplu salt
26
24
Săritura in înălţime
30
30
Săritura cu prăjina
34
Greutate
27
25
Disc
23
30
Ciocan
34
Suliţa
31
22
Heptatlon/
32
25
decatlon
10/20 km marş
28
26
50 km marş
0

-

29

27,06

26,82
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Tabelul 3 - Sportivi de talie mondială "în vârstă"
> 35 ani

> 40 ani

M. Ottey (sprint) M. SIaneyDecker (semifond) M.
Navratilova (tenis)

J. Potkopaieva (semifond)

J. Schult (disc)
C. Lewis (sprint, săritura in
lungime)
L. Christie (sprint) C. Lopes
(maraton)

G. Foreman (box) M.de Zolt (schi
de fond) J. Connors (tenis)

De remarcat faptul ca, pe de o parte, sportivii de talie mondială, enumeraţi în tabel, se
găsesc deja, din punct de vedere statistic, la a doua jumătate a vieţii şi, pe de altă parte, faptul că,
în ceea ce priveşte sporturile sau disciplinele sportive practicate de aceştia/acestea, nu e vorba
doar despre sporturile de rezistenţă (considerate până acum stabile din punct de vedere al
vârstei). Dacă interpretăm, sintetizându-le, datele expuse până acum, putem afirma următoarele:
referitor la vârsta obţinerii performanţelor maxime în diferitele sporturi, situaţia actuală nu
trebuie interpretată numai în termeni biologici
E necesar, de asemenea, să se ia în consideraţie şi cauzele de natură socială (de exemplu,
pregătirea unei cariere ulterioare abandonării practicii sportive, în acelaşi timp cu încetarea sau
reducerea activităţilor sportive de mare performanţă), structura elaborării pe termen lung a
antrenamentului şi aspectele de natură motivaţională. Până la vârsta de 40 de ani, procesele
biologice de îmbătrânire au un rol secundar în ceea ce priveşte gradul de manifestare a
capacităţilor motrice sau, oricum, în menţinerea acestor capacităţi.
După vârsta de 40 de ani, la sportivii de mare performanţă care continuă să se antreneze,
se înregistrează o reducere neliniară a performanţelor (în curbă; a se vedea, de exemplu,
Conzelmann, 1997).
Deşi se acceptă ipoteza că volumul (deocamdată) relativ redus al performanţelor sportive
înalte din deceniul al patrulea de viaţă nu trebuie pus pe seama proceselor biologice de
imbătrânie, ci a unor cauze de ordin social şi psihologic, precum şi a organizării
antrenamentului, se pune problema măsurii în care, pentru a atinge un nivel foarte înalt de
manifestare a capacităţilor motrice, este necesară o iniţiere timpurie a antrenamentului.
Această problemă o implică şi pe cea a aşa-numitelor faze sensibile, sau a perioadelor din viaţă
în care organismul reacţionează în mod special la stimulii externi (stimuli de antrenament). Este
tema pe care o vom aborda în continuare.
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2.2. Posibilitatea de antrenare a capacităţilor motrice in decursul vieţii - urmărirea
(inutilă?) a fazelor sensibile
Se pune problema de a clarifica valabilitatea dictonului "Ceea ce nu a învăţat Petrişor, nu
va mai putea învăţa Petre!" aplicat la capacităţile motrice. într-adevăr răspunsul în acest caz
poate fi facilitat de faptul că, de multă vreme, există nişte modele extrem de sintetizate privind
fazele sensibile. Tabelul 4 prezintă modelul fazelor sensibile elaborat, de mai bine de douăzeci
de ani, de către Volkov (din Deutscher Tennis Bund, 1986).
Tabelul 4 - Modelul fazelor sensibile {după Volkov, extras din
Deutscher Tennis Bund, 1986)
Capacităţi motrice
Vârsta şcolara
Pubertate
Adolescenţă
Rezistenţă aerobă
XX
XX
XX
Rezistenţă anaerobă
X
XX
XX
Forţă (coordonare
XX?
XX
XX
intramuscularâ)
Forţă (secţiune a
X
XX
XX
muşchiului)
Viteza {componentă
X
XX
XX
înaltă de forţă)
Viteză (componentă
înaltă de
XX
X?
X?
coordonare)
Capacităţi motrice

XX

X?

X?

Coordonare (mişcări
simple)

XX

X?

XX?

Coordonare (mişcări
dificile)

XX

X?

XX

Legenda xx = Antrenanibilitate ridicată; x — antrenabilitate mai
puţin ridicată ? nesigur

Modele asemănătoare ale fazelor sensibile au o înaltă utilitate practică nu numai datorită
faptului că, de multă vreme, reprezintă o componentă stabilă a manualelor, a planurilor de
învăţământ şi a ghidurilor conţinând instrucţiuni pentru activitatea practică. Pentru aceste
modele, se pune însă problema inexactităţii formei în care sunt reprezentate Pot fi amintite
următoarele puncte critice : ( a se vedea şi Bauer, 1987).
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(a) până în prezent, fazele sensibile nu au fost
verificate/dovedite experimental: este vorba, de fapt,
*
despre nişte modele cu valoare, prin excelenţă, euristică ;
(b) aceste modele sunt orientate în funcţie de vârsta cronologica. Aceasta duce la
interpretări eronate, întrucât, pe de o parte, fazele sensibile sunt strâns legate de vârsta biologică
şi, pe de altă parte, în trecerea de la copilărie la
Euristica = metoda de studiu şi de cercetare bazată pe descoperirea unor fapte noi.
adolescenţă există (sau pot exista) mari diferenţe între vârsta biologică şi cea cronologică;
(c) de obicei, subdiviziunea realizată la nivelul respectivelor capacităţi motrice nu este
suficient de diferenţiată.
Să urmărim, în continuare, felul în care poate fi ilustrată situaţia actuală a problematicii
pusă de posibilitatea antrenării (antrenabilitatea) capacităţilor motrice. în primul rând, trebuie să
amintim faptul că, datorită unor probleme metodice, este greu să se determine plasticitatea
capacităţilor motrice dependentă de vârstă. în consecinţă, datele care pot fi obţinute au un
caracter relativ imprecis. Concluziile referitoare la rezultatele cercetărilor sunt următoarele (a se
vedea Baur 1994 şi Conzelman 1997):
- toate capacităţile motrice pot fi influenţate pozitiv pe întreg decursul vieţii prin
exerciţiu/procese de antrenament adecvate (nu există nişte perioade critice, adică nişte perioade
în care poate fi influenţată exclusiv o anumită capacitate). Referitor la procesele de îmbătrânire
biologică, gradul în care acestea pot fi influenţate prin intermediul unor măsuri corespunzătoare
de antrenament este ridicat;
- respectivele capacităţi motrice - independent de vârsta cronologică - nu au aceeaşi
plasticitate. Astfel, de exemplu, rezistenţa aerobă şi forţa maximă pot fi influenţate în măsură
mai ridicată decât forţa viteză şi viteza;
- în decursul vieţii, modificarea plasticităţii capacităţilor motrice nu se manifestă în
funcţie de nişte modalităţi identice pentru toate. Astfel, de exemplu, rezistenţa aerobă, spre
deosebire de celelalte capacităţi, reprezintă "o capacitate neutră faţă de dezvoltare", putând fi
influenţată în mod corespunzător pe tot parcursul vieţii. în schimb, în ceea ce priveşte forţa
maximă (la bărbaţi) există posibilitatea de a o influenţa într-o măsură mult mai ridicată la
sfârşitul adolescenţei şi la începutul vârstei adulte, faţă de prima perioadă a copilăriei şi vârsta
adultă mai înaintată. Referitor la capacităţile de coordonare, acestea pot fi mai bine influenţate în
prima jumătate a vieţii decât în a doua.
Dacă ne îndreptăm atenţia (simplificând) asupra vârstei copilăriei şi adolescenţei, nivelul
actual al cercetării poate fi sintetizat astfel (tabelul 5, precum şi Baur,1987; Starosta, Hirtz,
1989; Winter, 1984).
- capacitatea aeroba reprezintă - aşa cum s-a amintit deja - o capacitate relativ neutră
faţă de dezvoltare. Deocamdată nu au fost demonstrate nişte faze sensibile (a se vedea, de
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exemplu, Conzelmann 1994). în schimb (foarte probabil), rezistenţa anaerobă poate fi antrenată
începând cu perioada pubertăţii, cu rezultate mai bune la vârsta copilăriei ( a se vedea, de
exemplu, Prado, 1996).
- posibilitatea de a influenta forţa maximă prin creşterea secţiunii transversale a
muşchiului este mai mare începând cu vârsta pubertăţii (procentaj crescut de testosteron), dar e
problematic dacă există diferenţe în ceea ce priveşte posibilitatea de a influenţa coordonarea
intramusculară ( a se vedea, de exemplu, Letzelter, 1986; Schmidbleicher, 1994; Steinmann,
1988);
Tabelul 5 - Plasticitatea capacităţilor motrice in decursul vieţii.
Perioada considerată: vârsta şcolară până la pubertate, pubertate şi
adolescenţă
Vârsta
Mobilitate
articulara
Capacitate de
coordonare
Viteză
Forţă

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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
X X
X X

Forţă viteză
(băieţi)
Forţa viteză
(fete)
Rezistenţă
Puseu de
creştere
(fete)
Puseu de
creştere
(băieţi)

X
X
X X X
X X X
X X
X X

X XX
X
X
X

X X X
X X X
X X X
X X X
X
X
X
X

X X X X XX
X X X X
X
X
XX
X
X
X
X

XX

- in ceea ce priveşte problema posibilităţii de antrenare a vitezei, e necesar să se ţină
seama de procentajele necesare de coordonare şi forţă. Pentru antrenabilitatea capacităţilor de
viteză care necesită, în acelaşi timp, valori ridicate de forţă (de exemplu, forţa- viteză), e valabil,
în principal, tot ceea ce s-a spus referitor la forţa maximă. în schimb, pentru solicitările de viteză
cu componente reduse de forţă, sunt valabile afirmaţiile referitoare la coordonare;
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- până în prezent, nu există cercetări suficiente raportate la antrenabilitatea mobilităţii
articulare, din care cauză nu e posibil să se furnizeze nişte date concrete legate de aceasta ( a se
vedea Gaschler, 1994; Winter, 1984);
- referitor la antrenabilitatea capacităţilor de coordonare, deseori aceasta este
caracterizată în felul următor: conform lui Winter (Winter, 1987), vârsta şcolară este definită ca
vârsta cea mai propice pentru învăţarea motricâ (în copilărie); vârsta adolescenţei este descrisă
ca fiind perioada critică (chiar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea mişcărilor/acţiunilor).
După cum a reuşit să demonstreze clar Willimczic (1997), în acest caz este vorba mai
curând de o ipoteză pedagogica decât de rezultatele unor cercetări experimentale. în schimb, în
acestea din urmă se observă faptul ca progresele în realizarea sarcinilor de învăţare motrică la
categorii diferite de vârstă sunt aproximativ corespunzătoare şi că ele depind într-o măsură mult
mai mare de experienţele motrice anterioare decât de vârstă (Wollny, 1997). Pe de altă parte,
experienţele practice demonstrează că mecanismele motrice simple, care nu implică nişte
solicitări condiţionale deosebite şi pentru care nu sunt necesare procese prelungite de
antrenament (de exemplu, învăţare după model, învăţare prin intuiţie etc), sunt învăţate mai
rapid de copii decât de adolescenţi.
Poziţia fazelor sensibile (care, aşa cum s-a demonstrat în acest capitol, nu a fost
clarificată definitiv) în decursul vieţii furnizează indicaţii esenţiale pentru conceperea unei lecţii
de educaţie fizică sau a unui antrenament care să ţină cont de particularităţile dezvoltării.
Pe de altă parte, alegerea conţinuturilor unui antrenament, adaptate unei lecţii care să ţină
cont de astfel de particularităţi (şi nu de vârstă), nu trebuie să fie realizată bazându-se exclusiv
pe acest criteriu. Pentru a promova la modul optim nivelul de dezvoltare al celui antrenat,
trebuie mai degrabă să se ţină seama de alte criterii (cu caracter practic) care vor fi abordate la
punctul următor.
2.3. Particularităţile dezvoltării - conceptul de "perioade favorabile antrenamentului"
Pentru a determina acele conţinuturi de antrenament adecvate învăţării sau adaptate
particularităţilor dezvoltării, care să ia în consideraţie, în mod deosebit, perioada respectivă de
vârstă (aşa-numitele perioade favorabile
antrenamentului), dacă este vorba despre un antrenament vizând obţinerea unor
rezultate într-un anumit sport, trebuie să se ţină seama de următoarele criterii (figura 1):
- antrenabilitatea/capacitatea de învăţare;
- capacitatea de efort psiho-fizic;
- logica internă a elaborării antrenamentului;
- profilul specific al solicitărilor sportului practicat (modelul performanţei).
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Referitor la antrenabilitate, problema care se pune este aceea de a şti în ce măsură este
utilă antrenarea unei anumite capacităţi în perioada de dezvoltare luată în consideraţie
sau în ce măsură organismul reacţionează la sarcinile de antrenament prin respectivele
fenomene de adaptare (problema fazelor sensibile), problemă care a fost abordată mai
detaliat în capitolul anterior.
În ceea ce priveşte capacitatea de efort, se pune întrebarea dacă nu cumva antrenarea unei
anumite capacităţi motrice într-o anumită perioadă a dezvoltării este neadecvată din punct de vedere al
sănătăţii. De exemplu: la vârsta copilăriei trebuie evitate sarcinile de forţă maximă şi exerciţiile care
solicită ridicarea barei de haltere deasupra capului, întrucât cartilajele de creştere nu s-au osificat încă iar
dezvoltarea "corsetului" muscular (în special în zona trunchiului) este insuficientă.
Referitor la profilul (modelul de performanţă) specific solicitărilor sportului practicat, sunt
importante două aspecte:
1 profilul specific al solicitărilor, adică modelul de performanţă al sportului practicat: care sunt
capacităţile şi deprinderile care influenţează performanţa de concurs?
2 profilul solicitărilor unui antrenament vizând marea performanţă în sportul practicat: care
sunt premisele de realizat pentru a putea aborda fără probleme un antrenament de mare performanţă pe
o durată de mai mulţi ani?
În fine, trebuie să se ţină seama de logica internă a elaborării antrenamentului. Adică, trebuie să
ne punem întrebarea dacă antrenarea unei anumite capacităţi necesită un nivel înalt de antrenament sau
dacă este vorba de o "capacitate de bază" care poate fi solicitată deja unor subiecţi nu foarte sau deloc
antrenaţi. Exemple:
(1) un antrenament intensiv al rezistenţei anaerobe- lactacide (rezistenţa - viteză) implică o
bună pregătire a rezistenţei fundamentale;
(2)
o
consolidare
generală antrenamentul
precedă de forţă maximă şi de forţa viteză;
(3) o pregătire multilaterală a coordonării reprezintă baza unui antrenament specific de tehnică..
Pe baza acestui "catalog" de criterii pot fi obţinute indicaţii referitoare la conţinuturile
antrenamentului care depind atât de perioada respectivă de antrenament sau de dezvoltare, cât şi de
sportul practicat. Astfel, de exemplu, în ceea ce priveşte antrenamentul de bază în tenis la vârsta şcolară,
din acestea se obţin indicaţiile din tabelul 6 (pentru o interpretare aprofundată a evaluării respectivelor
conţinuturi de antrenament, a se vedea Conzelmann 1989 şi Conzelmann, Schneider, 1998).
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Tabelul 6 - Recomandări pentru antrenamentul de bază din tenis
în
perioada de vârstă şcolară (de "-"
=
conţinuturi
de
la
antrenament
neadecvate la "+ + +" = conţinuturi centrate de antrenament)
Capacitate
Recomandări
pentru
antrenamentul de bază în
perioada de vârsta şcolară
Rezistenţă
* rezistenţă aerobă
* rezistenţă anaeroba
Forţă
* forţă generala
* forţă maximala
* forţă viteza
Viteză
componenta redusă de forţă
* viteză de reacţie
* viteza de frecvenţă
* viteza de acţiune
* viteză forţă
* forţa viteză
componentă ridicată de forţă
Mobilitate articulară
* Stretching
* Întindere dinamică
(antrenare activă a mobilităţii
articulare)
Coordonare
* generală
* specifica tenisului

+
+
-/0
++

-/0

0
+

+ + + —> +
+ + —> + + +

În încheiere, trebuie amintit faptul că aceste criterii de determinare a conţinuturilor de
antrenament adecvate pot fi utilizate, evident, pentru perioade diferite de vârstă (de exemplu,
adolescenţă sau vârstă mai înaintata), pentru alte etape de antrenament (de exemplu, antrenamentul de
mare performanţă) sau pentru o serie de alte obiective (de exemplu, antrenament vizând marea
performanţă, dezvoltare fizică generala şi diverse tipuri de sporturi).
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Atunci când se urmăreşte sa se determine plasticitatea capacităţilor motrice dependenta de
vârstă, se înregistrează serioase probleme metodice. E necesar să se amintească, la acest punct, faptul că
nu există deocamdată o definire operaţională a conceptului de antrenabilitate, precum şi aşa-zisa
problemă a semnificaţiei măsurătorilor şi problemele statistice legate de controlul modificării. 2 Prin
plasticitate se înţelege măsură intraindividuală (în interiorul unei persoane) in care o caracteristica poate
fi influenţată de factori externi importanţi {a se vedea Baltes 1990). în consecinţă, conceptul de
plasticitate poate fi considerat ca cel de ordin superior faţă de nişte concepte ca antrenabilitate sau
capacitate de învăţare sau faţă de componentele lor negative (procesele negative de adaptare,
dezvăţarea)
E necesar să se evidenţieze aici diferenţele dintre acest cadru recapitulativ şi modelul lui
Volkov (tabelul 4): 1. nu se face referinţă la vârsta cronologică, ci la cea biologică; respectivele capacităţi
motrice sunt tratate la modul mai detaliat; 3. nu este vorba despre un model euristic, ci de un cadru
recapitulativ privind situaţia cercetării prin intermediul unor cunoştinţe dobândite empiric.
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CAPITOLUL 3. PERIOADELE SENSIBILE Şl DEZVOLTAREA COORDONĂRII
MOTRICE
De multă vreme, capacităţile motrice umane au stat în centrul atenţiei multor cercetători. Recent,
din încercarea de a obţine o eficacitate cât mai mare a antrenamentului, s-a
dezvoltat un nou sector de cercetare, generând o nouă disciplină ştiinţifică definită ca
antropomaximologie, care se ocupă cu .studiul performanţelor maxime umane .E indiscutabil faptul că
multe cercetări desfăşurate în acest sector vizează obţinerea performanţelor sportive maxime.
Multe din acestea însă au o valoare deosebită şi în ceea ce priveşte eficacitatea maximă şi
ameliorarea performanţelor omului de rând, întrucât ne furnizează noţiuni importante referitoare la
dezvoltarea motrică. Astfel, în multe publicaţii se afirmă faptul că în perioada cea mai propice pentru
dezvoltarea capacităţilor motrice - cea cuprinsă de la naştere până la vârsta de 20 de ani - se pot distinge
diferite faze de dezvoltare dinamică, dar şi de stagnare şi de regres la nivelul capacităţilor de
performanţă motrică umană, a căror existenţă şi evoluţie depind de o serie de factori, ca sex, dezvoltare
biologica, influenţă a mediului, efort fizic etc. în consecinţă, în dezvoltarea individuală au fost
observate, şi descrise în literatura de specialitate, anumite perioade sensibile şi perioade critice.
3.1. Perioadele sau fazele sensibile se caracterizează prin faptul că organismul, în unele perioade,
răspunde mai intens decât în altele la stimulii externi. In schimb, perioadele critice sunt considerate fie
ca o fază în care, dacă se urmăreşte obţinerea unor efecte de dezvoltare bine determinate, e necesar, în
mod absolut, să fie aplicaţi anumiţi stimuli, fie ca o fază de stagnare, dacă nu chiar de regres. în ceea ce
ne priveşte, vom utiliza conceptul în această ultimă accepţie, întrucât nu considerăm că este corect ca o
perioadă de dezvoltare deosebit de intensă să fie definită drept una critică.
Uneori, în literatura de specialitate, a fost pusă chiar la îndoială existenţa acestor faze sensibile.
De fapt, la acest capitol, nu este deloc uşor să fie aduse nişte dovezi experimentale exacte, ci numai
aproximative. De exemplu, Baur (1987) consideră că echivalenţa dintre puseurile de dezvoltare şi fazele
sensibile reprezintă "un scurt circuit" biogenetic întrucât fazele dinamice de dezvoltare nu sunt
determinate numai de nişte procese de maturizare biotică, ci pot fi şi produsul unui nivel de dezvoltare
atins într-o anumită perioadă sau rezultatul unor stimuli mai importanţi de învăţare sau de antrenament
3.2. Perioadele critice în dezvoltarea coordonării motrice
Datele cercetărilor disponibile confirmă, de asemenea, existenţa unor faze critice în dezvoltarea
coordonării motrice care, practic, încheie perioadele deosebit de sensibile, fiind în raport imediat cu
transformările importante înregistrate în prima perioadă pubertară, care intervin, în mod special, în
procesele de creştere. În curbele dezvoltării aceste perioade critice apar mai întâi ca nişte faze de
stagnare în jurul vârstei de 11-12 ani (la fete şi la subiecţii neantrenaţi mai clar decât la băieţi şi la
subiecţii antrenaţi). Faza de înălţare pubertară la fete se concentrează în perioada cuprinsă între 10,5 şi
12, 5 ani iar la băieţi, între 12,5 şi 14,5, fiind, de asemenea, legată de însemnate modificări în proporţiile
corporale. S-a reuşit să se dovedească că această a doua modificare a figurii, este însoţită, Ia aproape toţi
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copiii, de însemnate înrăutăţiri ale coordonării mişcărilor, care nu sunt întotdeauna evidente. De fapt, la
sfârşitul perioadei pubertare, performanţele de forţă la copii cresc considerabil, producând, în unele
prestaţii sportive care pot fi măsurate, ameliorări, în ciuda înrăutăţirii coordonării. De asemenea,
regresele nu sunt notate, întrucât sunt luate în consideraţie, mai ales, curbele medii. Acestea sunt
"aplatizate" de diferenţele existente în procesele individuale de dezvoltare, mascând, în consecinţă,
rezultatele reale, aşa cum vom vedea în continuare.
Pentru a recunoaşte această perioada critică, nu e nevoie să fii expert în pedagogie iar, după
părerea noastră, această perioadă nici nu ar trebui să fie atât de dramatizată. Astfel de perioade critice
pot fi depăşite şi chiar exploatate pozitiv, prin intermediul unui proces educativ şi pregătitor cu caracter
individual atât în cadrul orelor de educaţie fizică şcolară, cât şi a! antrenamentului, care trebuie sa aibă
o organizare atractivă, bogat în variaţii, iar, din punct de vedere al coordonării, să fie atât de multilateral
şi de diversificat, încât să constituie un element de stimulare şi de motivaţie. Atât băieţii, cât şi fetele, fie
mai slabi, fie mai puternici, atât subiecţii cu creştere întârziată, cât şi accelerată, ar trebui să ajungă să
aibă motivaţii personale stimulative.

CAPITOLUL 4. CAPACITĂŢILE MOTRICE Şl PERIOADA PUBERTARĂ
Dezvoltarea capacităţilor motrice în decursul perioadei pubertare la subiecţi de ambele sexe, cu
referinţă speciaEste analizată relaţia existentă între maturizare si dezvoltarea capacităţilor motrice la
subiecţii aflaţi la vârsta pubertară, cu referinţă specială la subiecţii de sex feminin, fiind examinate
datele referitoare la modificările hormonale din timpul efortului fizic. Sunt ilustrate, de asemenea,
caracteristicile 4.1. Antrenamentului consacrat dezvoltării capacităţilor motrice în timpul perioadei
pubertare.
Copiii şi adolescenţii de aceeaşi vârstă cronologică pot manifesta diferenţe considerabile în ceea
ce priveşte vârsta
biologică. Vârsta biologică a adolescenţilor este determinată în funcţie de dezvoltarea scheletului,
perioada caracterizată prin viteza maximă a dezvoltării biologice (aşa-numitul "puseu" pubertar),
accelerarea sau întârzierea dezvoltării fizice, dezvoltarea dentiţiei, pariţia ciclului menstrual şi
dezvoltarea glandelor mamare la fete, schimbarea vocii şi dezvoltarea organelor sexuale (penis şi
testicule) la băieţi, manifestarea caracterelor sexuale primare şi modificarea constituţiei fizice.
Majoritatea caracterelor studiate este mai mult sau mai puţin legată de dezvoltarea sexuală. De exemplu,
o secreţie mai mare de hormoni sexuali stimulează secreţia hormonului de creştere, influenţând
dezvoltarea scheletică.
în timpul perioadei pubertare, atât la băieţi, cât şi la fete, ansamblul factorilor care determină dezvoltarea
capacităţilor motrice se modifică în mod considerabil. De asemenea, Tn această perioadă se stabilizează
viteza mişcărilor şi, prin urmare, creşterea ulterioară a rezultatelor în alergarea de viteza depinde, mai
ales, de dezvoltarea puterii (intensităţii) de contracţie a muşchilor membrelor numite hipertrofii
musculare dependentă de creşterea secreţiei de testosteron.
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4.1. Corelaţia dintre capacităţile motrice, vârsta "scheletică" si dinamica creşterii
Vârsta scheletică
Majoritatea metodelor de determinare a vârstei scheletice se bazează pe evaluarea vizuală a stării
şi a modificării oaselor carpului şi ale mâinii stângi cu ajutorul examenului radiografie. Noi perspective
sunt oferite de determinarea masei oaselor şi a densităţii sărurilor minerale din acestea prin intermediul
evaluării absorbţiei energiei radiaţiilor gama de către Ca (spectrofotometrie). În acest domeniu nu există
totuşi decât puţine cercetări consacrate unui studiu comparativ al dezvoltării capacităţilor motrice şi al
densităţii sărurilor minerale în scheletul adolescenţilor (Blimke, 1995; Kemper, 1995).
Utilizarea metodei radiografice a permis să se stabilească faptul că, la subiecţii ( de ambele sexe)
cu vârsta între 6 şi 9 ani, rezultatele obţinute la alergarea pe distanţa
de 40 yarzi (1 yard=0,9144m) , lungimea aruncării cu mingi de dimensiune medie şi mică sunt corelate
in măsură mai mare cu vârsta scheletică decât cu cea cronologică. De asemenea, rezultate asemănătoare
au fost obţinute la fete prin intermediul studierii coeficienţilor de corelare dintre rezultatul la săritura în
lungime de pe loc şi vârsta scheletică, precum şi dintre acest rezultat şi vârsta cronologică. Cu toate
acestea, în ceea ce priveşte parametrii forţei musculare la subiecţii de sex feminin, s-a stabilit că aceştia
prezintă aceeaşi corelare atât cu vârsta cronologică, cât şi cu cea scheletică.
La subiecţii de sex masculin, rezultatele la alergarea pe distanţa de 50 yarzi, la săritura în
lungime de pe loc, la săritura în înălţime sunt corelate în măsură mai mare cu vârsta cronologică decât
cu cea scheletică, în timp ce parametrii forţei musculare şi rezultatele (lungimea) aruncării unei mingi de
dimensiune mică sunt corelate mai mult cu vârsta scheletică decât cu cea cronologică. La adolescenţi,
nivelul tuturor corelaţiilor este redus.
O cercetare longitudinală realizată în Olanda pe 102 băieţi şi 131 fete a permis să se culeagă o
serie de date referitoare la dinamica dezvoltării organismului pe o perioadă de cinci ani, începând de la
vârsta de 12-13 ani. Ca puncte de referinţă, au fost utilizate rezultatele unor măsurători individuale
realizate pe 133 de băieţi şi 159 de fete. Pe baza reelaborării materialului datelor întocmit în urma
confruntării dintre rezultatele testelor de capacitate motrică şi vârsta scheletică, şi dintre acestea şi vârsta
cronologică, au reieşit nişte diferenţe considerabile. De exemplu, referitor la vârsta cronologică, la
subiecţii de sex masculin, creşterea maximă a forţei se înregistrează în perioada cuprinsă între 16 şi 17
ani, iar la fete, în perioada cuprinsă între 14 şi 15 ani. O situaţie asemănătoare s-a evidenţiat, de
asemenea, prin confruntarea rezultatelor testului Cooper cu vârsta scheletică şi cu cea cronologică, în
ceea ce priveşte vârsta cronologică, la băieţi, creşterea maximă anuală a distanţei parcurse în 12 minute,
se înregistrează în perioada cuprinsă între 13 şi 16 ani, iar, în ceea ce priveşte vârsta scheletică, în
perioada cuprinsă între 14 şi 16 ani. La fete, confruntarea între rezultatele testului Cooper şi vârsta
cronologică a evidenţiat faptul că rezultatele testului rămân stabile o dată cu creşterea vârstei, în timp ce
confruntarea cu vârsta scheletică a arătat faptul că o ameliorare a rezultatelor testului se înregistrează în
perioada cuprinsă între 11 şi 12 ani. Creşterea anuală a parametrilor forţei explozive a muşchilor
membrelor inferioare şi ai mobilităţii la băieţi în funcţie de vârsta cronologică a fost egală cu cea a
subiecţilor de sex feminin, în timp ce, luându-se în consideraţie vârsta scheletică, la băieţi s-a înregistrat
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o creştere considerabilă a forţei explozive în perioada cuprinsă între 14 şi 16 ani iar la fete, în perioada
cuprinsă între 12 şi 14 ani. La băieţi, ameliorarea cea mai mare a mobilităţii în funcţie de vârsta
scheletică se înregistrează în perioada cuprinsă între 14 şi 16 ani, iar la fete, în perioada cuprinsă între 13
şi 14 ani. Dacă se ia în consideraţie vârsta cronologică, în perioada cuprinsă între 11 şi 14 ani, volumul
cardiac şi VO2 max (l/min) cresc brusc la subiecţii de sex masculin, caracterizaţi printr-o dezvoltare
osoasă mai accelerată faţă de cei caracterizaţi printr-o întârziere în dezvoltarea osoasă. Cu toate acestea,
în perioada cuprinsă între 8 şi 18 ani, corelaţia dintre parametrii puterii lucrului muscular la o frecventă
cardiacă de 130 bătăi/min, ai frecvenţei cardiace, ai pulsului de oxigen, ai presiunii maxime arteriale în
timpul unui lucru de putere egal cu 30 watt şi vârsta cronologică este egală cu corelarea dintre toţi aceşti
parametri şi vârsta scheletică (Bouchard, Mălina, Hollmann, 1976).
Cu ajutorul analizei regresiei liniare s-a stabilit că, la adolescenţii de ambele sexe, VO2 max
creşte o dată cu vârsta scheletică. Totuşi, VO2 max, calculat pe 1kg de masă corporală sau pe 1 kg de
masă slabă, scade prin creşterea vârstei scheletice (la băieţi, în perioada cuprinsă între 13 şi 14 ani, la
fete, între 13 şi 18 ani). Rezultatele analizei regresiei multiple au arătat că, prin creşterea vârstei
biologice, creşterea parametrilor absoluţi şi diminuarea parametrilor relativi ai VO2 max sunt
determinate aproape complet de creşterea masei corporale (Kemper, Verschuur, 1981).
O cercetare realizată de o serie de specialişti a demonstrat ca, la adolescenţii de 18-20 de ani,
valorile vârstei cronologice şi cele ale vârstei scheletice, precum şi valorile dimensiunilor corpului se
întrepătrund. Combinarea tuturor acestor factori determină cele mai mari procentaje de variaţie a
capacităţilor motrice la vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani {Beunen, Ostyn, Simons, 1981). Înregistrarea
perioadei vitezei maxime de creştere (PVMC)
O serie de cercetări longitudinale au arătat că cea mai mare viteză a dezvoltării forţei musculare,
la 12% din băieţi şi 40% din fete, se înregistrează înainte de PVMC. La 11 % din subiecţi, fie băieţi, fie
fete, PVMC şi perioada vitezei maxime de dezvoltare a forţei musculare coincid. Rezultatele unei
cercetări pe o durată de şase ani, efectuată pe 559 de băieţi belgieni, au evidenţiat faptul că creşterea cea
mai mare a diferiţilor parametri ai capacităţilor motrice faţă de PVMC prezintă următoarea evoluţie:
forţă şi putere musculară: 0,5 - 1 an după PVMC; mobilitate: jumătate de an după PVMC; viteză: 1,5
înainte de PVMC.
Adolescenţi caracterizaţi fie printr-o creştere accelerată, fie printr-una întârziată.La vârsta
cuprinsă între 11 şi 18 ani, adolescenţii caracterizaţi printr-o accelerare a creşterii depăşesc pe cei
caracterizaţi printr-o întârziere în dezvoltarea parametrilor forţei şi puterii musculare, precum şi ai
mobilităţii (Beunen, Mălina, 1988). La fete, aceste diferenţe sunt reduse (Carron, Aitnen, Bailey, 1977),
manifestându-se, în special, la vârsta cuprinsă între 11 şi 15 ani. La fetele caracterizate printr-o
accelerare a creşterii, forţa musculară creşte rapid până la 13 ani, în timp ce la cele caracterizate printr-o
întârziere, aceasta creşte progresiv la vârsta cuprinsă între 11 şi 16 ani. La adolescenţii caracterizaţi
printr-o dezvoltare accelerată, VO2 max, în medie, este superior faţă de al acelora caracterizaţi printr-o
dezvoltare întârziată. Aceste diferenţe ajung la acelaşi nivel spre vârsta de 17 ani. La fete, aceste
diferenţe sunt mai puţin evidente. Valorile relative ale VO2 max. (ml.min-1.kg) sunt mai ridicate atât la
fete, cât şi la băieţii caracterizaţi printr-o dezvoltare accelerată (Kemper, Verschuur, Ritmeester, 1987).
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4.2. Capacităţile motrice în perioada pubertară
Stadiile dezvoltării sexuale
Dinamica dezvoltării sexuale poate fi studiată pe baza analizei dezvoltării caracterelor sexuale
secundare. Scala evolutivă propusă de Tanner oferă posibilitatea de a
individualiza cinci stadii ale dezvoltării sexuale. E ciudat faptul că această metodă este prea puţin
utilizată pentru o analiză comparativă între dezvoltarea sexuală şi cea a capacităţilor motrice.
În unele cercetări a fost realizată o confruntare între dezvoltarea sexuală şi variaţia VO2 max.
Rezultatele acestor cercetări au arătat că atât la fete, cât şi la băieţi valorile absolute ale VO2 max
(l/min1) cresc concomitent cu dezvoltarea sexuală, în timp ce valorile sale relative (ml.min- 1.kg) rămân
stabile şi nu depind de stadiul de dezvoltare sexuală (Armstrong, Williams, Gentle 1991). De asemenea,
confruntarea dintre ecuaţiile de regres a permis să se stabilească faptul că, in cazul unor mase corporale
identice, adolescenţii caracterizaţi printr-o dezvoltare sexuală mai rapidă prezintă un VO2 max mai
ridicat (Williams, Armstrong, Winter, 1992). La fete, se înregistrează un raport bun între creşterea VO2
max şi creşterea masei corporale până în stadiul IV al dezvoltării sexuale (Beunen, Ostyn, Sîmons, 1981;
Laaneots, Karelson, Smirnova, Viru, 1995), în timp ce în stadiul V se observă o diminuare a valorilor
relative ale VO2 max. (Armstrong, Williams, Gentle, 1991), însoţită de creşterea masei corporale.
Conform datelor cercetării întreprinse de noi, o creştere marcată a masei corporale se înregistrează deja
în timpul trecerii de fa stadiul III la stadiul IV al dezvoltării sexuale, dar, în acelaşi timp, nu se dezvoltă
încă plicele (cutele) subcutanate (Laaneots, Karelson, Smirnova, Viru 1995).
4.3. Capacitatea de antrenament
Rezultatele numeroaselor studii arată că, la copiii de vârstă prepubertară, eficacitatea
antrenamentului forţei musculare (Vrijens, 1978) şi a capacităţii de lucru aerob (Pate, Ward, 1990;
Rowland, 1985) este inferioară în raport cu cea din perioada postpubertară Cu toate acestea, în unele
cercetări s-a stabilit că subiecţii studiaţi prezintă acelaşi potenţial de antrenament al forţei musculare, cu
viteze diferite de mişcare (Pfeiffer, Francis, 1986). Kuzneţova a stabilit că la fete, la vârsta apariţiei
menstruaţiei, nu se înregistrează nici o creştere a forţei musculare şi a capacităţii de lucru aerob
(Kuzneţova,1975), în vreme ce, în perioada precedentă (opt-zece ani), se observă însă o ameliorare
considerabilă a acestor parametri.
Probabil că nu este posibil să se dea un răspuns univoc la această problemă. în schimb, o atenţie
specială trebuie acordată caracteristicilor sensibilităţii organismului faţă de diferiţii stimuli de
antrenament. De aceea, este foarte important să se determine cât şi cum trebuie să se solicite
antrenamentul în diferitele perioade de vârstă în vederea obţinerii efectului urmărit.
Volkov (1981) a publicat o serie de date conform cărora, la fete, creşterea majoră a capacităţilor
motrice se înregistrează în perioade diferite, în funcţie de nivelul dezvoltării lor fizice. Cele mai mari
diferenţe individuale se observă în timpul perioadei de maximă variabilitate a caracterelor sexuale
secundare, în timp ce diferenţele individuale minore se observă in perioada precedenta vârstei şcolare.
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4.4. Modificările hormonale generate de executarea exerciţiilor fizice în perioada pubertară
Studierea diferenţelor în ceea ce priveşte sensibilitatea organismului fetelor faţă de
antrenamentul sportiv conduce spre o altă problematică, şi anume spre cea pusă de posibilitatea unei
corelaţii intre efectele de antrenament şi particularităţile reglării hormonale. Dezvoltarea sexuală este
însoţită de modificări hormonale datorate creşterii progresive a concentraţiei hematice a hormonilor
sexuali, care pot influenţa reglarea hormonală a metabolismului fie la nivelul funcţiilor endocrine, fie la
cel al captării celulare de hormoni. Prin urmare, reacţiile hormonale la diversele acţiuni de antrenament
trebuie să fie sintonizate cu noile condiţii. Numărul restrâns de cercetări efectuate în acest domeniu
conţine date referitoare la modificările hormonale datorate executării exerciţiilor fizice, la adolescenţi
(de ambele sexe), aflaţi la vârsta pubertară. încă din 1953, s-a stabilit că la adolescenţii de 12-13 ani,
caracterizaţi printr-o dezvoltare biologică accelerată, un efort de 24 km pe bicicletă provoacă o creştere a
secreţiei de corticosteroizi, în timp ce la adolescenţii de aceeaşi vârstă caracterizaţi printr-o dezvoltare
întârziată, ca şi la copiii de 10 ani, provoacă o reducere a acestei secreţii.
Cercetările privind funcţiile glandelor endocrine bazate pe analiza concentraţiei hematice de
hormoni, realizate succesiv, au prevăzut utilizarea unor metode radioimunologice. In aceste cercetări s-a
stabilit că, la subiecţii de ambele sexe, în timpul executării exerciţiilor fizice, modificările concentraţiei
hematice de corticotropină şi p-endorfină au fost egale înainte, în timpul şi după perioada pubertară.
Concentraţia hematicâ de somatotropină atinge însă valorile maxime în momentul de vârf al dezvoltării
sexuale (Bouix, Brun, Fedou, 1994). Wirth şi colaboratorii săi (1978) au observat faptul ca, în perioada
pubertară şi în cea postpubertară, concentraţia de somatotropină după efortul muscular este mai ridicată
faţă de cea din perioada prepubertară. Fahey şi colaboratorii (1979) nu au observat nişte diferenţe
importante în concentraţia hematică de somatotropină după efort, la subiecţii aparţinând diferitelor stadii
de dezvoltare sexuală. Cu toate acestea, seria acestor modificări a atins valorile maxime în stadiul III al
dezvoltării sexuale, lucru datorat nivelului iniţial înalt al acestui parametru. Conform rezultatelor
obţinute de Marin şi colaboratorii acestuia (1994), reacţia somatotropinei creşte proporţional cu
dezvoltarea sexuală.
În timpul executării unui efort muscular de lungă durată, modificarea concentraţiei de
catecofamine şi de insulina a fost egală la adolescenţii de vârstă pubertară şi la cei de vârstă
postpubertară. Totuşi, la fete, modificările au fost mai puţin evidente decât ta băieţi. Fahey şi
colaboratorii (1979) au constatat că, in timpului efortului muscular, concentraţia de insulina scade numai
în ultima fază a dezvoltării sexuale.
În timpul unui an de antrenament, la copiii de 12 ani, se observă o creştere a concentraţiei de
testosteron, însoţită de creşterea capacităţii de lucru (Mero, Jaakola, Komi, 1988). După trei luni de
antrenament vizând dezvoltarea rezistenţei, concentraţia de somatotropină şi de testosteron în repaus
creşte la copiii de 13 ani şi de 16 ani, în vreme ce la copiii de 10 ani rămâne neschimbată (Zakas.
Mandrukas, Karamuzis 1994). Aceste rezultate confirmă faptul că în perioada pubertară există
posibilitatea variaţiei răspunsului hormonal la executarea unor exerciţii fizice.
Creşterea maximă a concentraţiei de cortizol a fost observată în stadiul II al dezvoltării sexuale.
Nu este exclus faptul ca, pe măsură ce dezvoltarea sexuală avansează, creşterea concentraţiei de cortizol
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să-şi încetinească ritmul. Probabil că, într-o anumită măsură, aceasta încetinire este datorată creşterii
producţiei de hormoni sexuali. Există totuşi o posibilă explicaţie diferită a acestui fenomen: la începutul
procesului de dezvoltare sexuala, aceeaşi capacitate are un efect mai intens asupra fetelor în raport cu
fazele sale succesive. Această explicaţie este confirmată de faptul că, o dată cu dezvoltarea sexuală, la
intensităţi de efort egale, frecvenţa cardiacă în timpul efortului scade progresiv (Wirth, Traeger, Schule,
1978). Nivelul maxim al concentraţiei de insulina după efortul muscular a fost înregistrat în stadiul IV al
dezvoltării sexuale. în relaţie cu aceasta, raportul cortizol/insulină atinge valorile maxime în stadiul II a!
dezvoltării sexuale iar valorile minime, în stadiul IV. Dacă se ia în consideraţie faptul că aceşti hormoni
(cortizol, insulina) au un efect opus asupra unei serii de procese metabolice, aceste diferenţe în raportul
cortizol/insulină arată că, în timpul dezvoltării sexuale, pot exista modificări destul de însemnate ale
reglării hormonale a metabolismului.
O serie de cercetări au confirmat că, la adolescenţii de ambele sexe, de 10-15 ani, creşte
concentraţia hematică de somatotropină. Conform datelor cercetărilor noastre, la fete,concentraţia
maximă de somatotropină se înregistrează după trecerea de la stadiul If la stadiul III al dezvoltării
sexuale.
În stadiul li al dezvoltării sexuale, executarea unui exerciţiu cu o durată de 20 min a determinat
creşterea concentraţiei de p-estradiol de la un nivel iniţial foarte scăzut. în stadiul III, nivelul iniţial de pestradiol fiind deja deosebit de ridicat, lucrul muscular nu a dus la o creştere ulterioara a concentraţiei
acestui hormon. în stadiul IV, în care, ca şi în stadiul III, nivelul iniţial al concentraţiei de p- estradiol
este foarte ridicat, executarea unui lucru muscular a determinat totuşi creşterea concentraţiei acestui
hormon. Probabil, după atingerea unei concentraţii hematice ridicate de p-estradiol, în ultimele faze ale
dezvoltării sexuale, posibilităţile funcţionale ale sistemului hipofizo-gonadic al adolescentelor continuă
să crească. în timpul lucrului muscular, concentraţia de progesteron a crescut la 50-60% din subiecţii
aparţinând stadiilor II şi III de dezvoltare sexuală, în timp ce în stadiul IV această reacţie a căpătat un
caracter comun şi semnificativ. În stadiul III de dezvoltare sexuală, în sângele majorităţii fetelor apare
un volum definibil de testosteron.
În acelaşi timp, se înregistrează o creştere a concentraţiei acestui hormon în timpul lucrului
muscular.
În consecinţa, trecerea la stadiul III este legată de dezvoltarea unei serii de capacităţi motrice, a
posibilităţii antrenării lor, precum şi de cea a producţiei de hormoni sexuali. Un studiu ulterior al acestei
probleme ar trebui să stabilească dacă aceste modificări ale capacităţilor motrice sunt determinate de
variaţiile hormonale.
Rezultatele prezentate arată că , in timpul dezvoltării sexuale, la fete se produc o serie de
modificări la nivelul capacităţilor motrice şi al sensibilităţii faţă de stimulii de antrenament. în ceea ce
priveşte dezvoltarea generală a capacităţilor de forţă viteză şi a mobilităţii, un rol decisiv îl are trecerea
de la stadiul II la stadiul III al dezvoltării sexuale. De obicei, în această perioadă se înregistrează un
puseu de creştere şi apare menstruaţia. Cu toate acestea, nu este suficientă doar creşterea în înălţime
pentru a explica dezvoltarea intensivă a capacităţilor motrice. Trecerea de la stadiul III la stadiul IV este
însoţită de o scădere a rezistenţei
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corelată cu creşterea masei corporale. în primele faze ale dezvoltării sexuale, parametrul VO2 max
raportat la masa corporala rămâne neschimbat, putând însă să scadă în ultimele faze. Nu se înregistrează
o reducere a valorilor relative ale VO2 max până când nu creşte ţesutul adipos subcutanat.
La vârsta pubertară, sensibilitatea organismului fetelor faţă de stimulii de antrenament se
modifică în mod diferit. Probabilitatea cea mai înaltă a unui efect al pregătirii fizice generale asupra
forţei funcţionale a muşchilor membrelor inferioare (numărul de genuflexiuni executate în 30 sec) se
prezintă în stadiul II, asupra forţei explozive, în stadiul III şi asupra vitezei, în stadiul IV al dezvoltării
sexuale. Exerciţiile speciale vizând dezvoltarea forţei-viteză produc un efect maxim asupra dezvoltării
forţei muşchilor membrelor inferioare, abdomenului, precum şi a forţei explozive, în stadiul II, iar,
raportat la dezvoltarea vitezei, în stadiul IV al dezvoltării sexuale.
CAPITOLUL 5. CONCEPTUL DE EFORT FIZIC ÎN VIZIUNEA SPECIALIŞTILOR DIN
DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI

5.1. Consideraţii generale Definiţie
Într-o accepţiune generală antrenamentul este:
•
Un proces în care prin exerciţiu se vizează ameliorarea unui nivel de pregătire într-un
anumit domeniu.
•
Un proces ce produce la nivelul organismului o modificare de stare (fizică, motoare,
cognitivă, afectivă,) - Martin 1977.
• Proces instructiv educativ, continuu, sistematic şi gradat de adaptare a organismului uman la
eforturi psihice şi fizice intense în ideea creşterii capacităţii de performanţă.
Antrenamentul sportiv este un proces de pregătire specializat, care vizează şi are ca obiect de
studiu şi de lucru, performerul şi performanţa sportivă.
A. Demeter (1994) defineşte antrenamentul fizic ca fiind un proces pedagogic complex,
organizat pe o perioada lungă şi finalizat prin adaptări consecutive, optimale, până la obţinerea adaptării
maxime, exprimată prin atingerea
măiestriei sportive maxime şi menţinerea ei în timp.
A. Dragnea (1996) releva faptul că antrenamentul sportiv este un proces de lungă durată,
conceput ca un sistem motric - funcţional în vederea realizării unei conduite performante în concurs.
Aceasta conduită este rezultatul adaptării superioare a organismului la eforturi fizice şi psihice intense.
Gh. Cârstea (1999) considera antrenamentul ca pe un proces instructiv - educativ desfăşurat
sistematic şi continuu, gradat, de adaptare a organismului uman la eforturile fizice şi psihice intense, în
scopul obţinerii de rezultate înalte întruna din formele de practicare competitivă a exerciţiilor fizice.
"Efortul reprezintă o conduită conativă de mobilizare, concentrare şi accelerare a forţelor fizice şi
psihice în cadrul unui sistem de autoreglaj conştient şi aconştient în vederea depăşirii unui obstacol, a
învingerii unei rezistenţe a mediului şi a propriei persoane"1.
În antrenamentul sportiv, ne interesează în mod deosebit efortul fizic, care prin acţiunea sa
implică sistemul muscular, energetic, de transmitere şi prelucrare a informaţiei şi determină un anumit
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grad de solicitar organismului, solicitare care prin caracterul său de stres, modifică nivelul homeostaziei,
fixându-1 pentru moment la un nivel superior.

Efortul fizic reprezintă prin definiţie o solicitare motrică cu caractere bine definite, în funcţie de
parametrii lui 3.

A. Demeter (1994) defineşte antrenamentul fizic ca fiind un proces pedagogic complex,
organizat pe o perioada lungă şi finalizat prin adaptări consecutive, optimale, până la obţinerea adaptării
maxime, exprimată prin atingerea măiestriei sportive maxime şi menţinerea ei in timp .
În ştiinţa sportului, din punct de vedere metodic, efortul este privit ca un proces de elaborare, de
continuă învăţare, a cărui formă de execuţie cuprinde un anumit număr de repetiţii efectuate în diverse
maniere.
Este de remarcat dubla solicitare a organismului în efort: pe de o parte, solicitarea fizică,
respectiv a sferei somatice şi vegetative, iar pe de altă parte, solicitarea psihică emoţională implicată în
efort.Astfel, organismul în efort se află într-o solicitare generalizată. I. Drăgan (1994) arăta că metodica
antrenamentului evoluează necontenit, iar baza obiectivă a acestuia este suportul fiziologic. În concepţia
autorului, antrenamentul este privit ca un proces complex, multilateral, psiho-social, morfo-functional şi
metodico-pedagogic, care urmăreşte crearea unui individ cu un înalt nivel de sanogeneză, un grad
superior de rezistenţă la diverşi factori ai mediului ambiant sau endogen, cu o mare capacitate de efort şi
un echilibru neuro-cortical şi neuro-endocrino-vegetativ adecvat, toate materializate în posibilitatea
obţinerii unor performanţe sportive deosebite1.

El enunţa şi câteva principii fiziologice ale antrenamentului, cum ar fi: accesibilitatea
(capacitatea de a suporta un efort), multilateralitatea (dezvoltarea complexă, multilaterală a sportivului),
individualizarea (corelarea activităţii cu vârsta, sexul, antecedente heredo-colaterale şi personale, stare
de sănătate, capacitatea funcţional), continuitatea (caracterul continuu al antrenamentului), gradarea
efortului (creşterea progresivă a efortului), utilizarea eforturilor susţinute în antrenament (efortule mari
sunt mijloace eficace pentru creşterea eficienţei funcţionale a organismului, a stabilităţii mediului intern
- homeostazia), alternarea efortului cu refacerea (efortul este partea ergotropă, refacerea fiind partea
trofotropă).Din punct de vedere biologic, efortul fizic şi în special cel sportiv este un stimul (excitant)
biologic adecvat care obligă organismul să răspundă prin manifestari electrice, mecanice, termice. Acest
stimul, când este bine dozat şi administrat corespunzător particularităţilor individului, conduce la
acumulări cantitative şi calitative ce vizează obţinerea performanţei maxime.
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Privit astfel, antrenamentul sportiv este alcătuit din încărcături care, prin volum, intensitate,
densitate, complexitate, specificitate şi tip, duc la adaptări funcţionale sau la ealizarea unor obiective
coordinative tehnico-tactice, în care sistemele supuse pregătirii sunt solicitate la limita adaptării.

Mărimea efortului poate fi apreciată din două perspective: "din afară" şi "din interior". Privit
"din afară", el este caracterizat de indicatori ca: specificitate, volum, durată, amplitudine, densitate,
densitate şi complexitate, care condiţionează modificările funcţionale morfologice necesare creşterii
capacităţii de performanţă. Pentru dezvoltarea acesteia este necesară utilizarea unor stimuli6, ale căror
caracteristici sunt determinate pe baza unor metodologii care, în mod implicit organizează şi orientează
administrarea acestora. Specificitatea stimulilor este determinată de caracteristicile lor de reacţiile
provocate sistemelor organismului implicate prioritar, de calităţile psihologice ale sportivului, de
vârstă, nivel de pregătire, de poziţia lor în substructurile macrociclului, de condiţiile ambientale etc.
Specificitatea stimului este dată de structura mişcării care selecţionează grupele musculare
solicitate, durata acestei solicitări, tipul de acţiune neuro-musculară, metabolică şi de adaptare a
structurilor osteo-tendinoase, dar şi de ansamblul de funcţii pe care le activează7 după o ierarhie şi
ordine precisă, efecte care determină implicit alcătuirea programelor de pregătire.
D. Evuleţ-Colibaba şi I. Bota (1997) împărtăşind acest punct de vedere spun că efortul este
rezultatul multiplelor solicitări (musculare, cardiorespiratorii, neuro-endocrino- metabolice, psihice etc.)
la care este supus organismul uman. în timpul prestării unei activităţi de natură diferită. Solicitarile
(stimulii) sunt fenomene - cauza care provoacă fenomene - efect (reacţiile organismului).
În concepţia noastră, efortul fizic este definit ca fiind reprezentat prin totalitatea actelor motrice
coordonate în vederea efectuării unui lucru mecanic adecvat, ce are la baza transformarea optimă a
energiei chimice în energie mecanică - fenomen ce se întâlneşte numai în sistemele biologice contractile.
5.2. Clasificarea efortului
C. Bota şi B. Prodescu-Anton (1997), studiind marea diversitate a eforturilor fizice prestate în
viaţa cotidiană, dar mai ales în activitatea sportivă, evidenţiază posibilitatea clasificării acestora în mai
multe categorii, în raport cu anumite criterii2.
A. Astfel, în funcţie de intensitatea efortului se disting: • efort de intensitate maximală, cu o
durată de 10-15 secunde şi se caracterizează prin cel mai mare debit energetic (cantitatea de energie
eliberată pe unitatea de timp). Durata acestui efort fiind discutabilă, unii dau un
interval mai mic, 3-8 secunde (Zatiorschi). Energia se eliberează pe cale anaerobă din ATP-ul care se
resintetizează din fosfocreatină.
 efort de intensitate submaximală, cu o durată de până la un minut. Eliberarea de energie se face
tot pe cale anaerobă, dar substratul energetic este mai complex; pe lângă ATP şi CP se
degradează şi substratul glucidic în cadrul glicolizei anaerobe din care rezultă acid lactic.
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efort de intensitate mare, cu o durată de până la 6 minute, cu eliberare de energie atât pe cale
anaerobă cât şi aerobă;
 efort de intensitate moderată, cu o durată de până la 60 de minute. Formarea de energie se
realizează pe cale aerobă în condiţii de stare stabilă relativă, denumită şi ergostază. Apare un
oarecare echilibru între consumul de oxigen şi necesarul de oxigen. Se înregistrează totuşi un
mic deficit de oxigen, care va fi acoperit după efort, printr-un consum mărit de oxigen. Substratul
energetic este reprezentat de glucide.
 efort de intensitate mică, cu durata între 60 de minute şi câteva ore, în care formarea de
energie are loc pe cale aerobă. Întregul necesar de oxigen este acoperit de consum, deci
apare starea stabilă adevarată (steady- state). Substratul energetic este reprezentat de
glucide si lipide. B. După aprovizionarea cu 02, a organismului, efortul poate fi:
 efort anaerob, când acesta se realizează în condiţii de apnee sau într-o ventilaţie limitată.
Eliberarea energiei se desfaşoară în lipsa oxigenului şi în funcţie de substratul energetic vorbim
de efortul anaerob alactacid, cu substrat energetic ATP şi CP, din a căror metabolizare rezultă
energie în mod exploziv prin ruperea legăturilor fosfatmacroergice şi efort anaerob lactacid, cu
substrat energetic imediat tot ATP, dar a cărei resinteză se realizează prin glicoliza anaerobă, din
care rezultă acid lactic.
> Efortul anaerob alactacid
Substratul energetic al acestui tip de efort îl reprezintă sistemul fosfagenelor (ATP şi CP), care prin
reacţiile catalizate de enzimele: miozin ATP-aza şi fosfofructokinaza,
eliberează în mod exploziv o mare cantitate de energic la ruperea legăturilor fosfat.
În Tabel 1 cei patru autori exemplifică prin 5 probe, contribuţia energetică a proceselor metabolice care
susţin efortul. Fiind eforturi scurte şi de intensitate maximală, se remarcă predominanţa căii metabolice
anaerobe alactacide.
Eforturile anaerobe alactacide sunt eforturi foarte scurte (7 - 10 s) şi de intensitate maximală.
Exemplu, sprintul 100 m, 110 m garduri, săriturile, aruncările. Calităţile motrice dominante sunt forţa şi
detenta.
Aceste eforturi se caracterizează prin:
degradarea completă a CP şi utilizarea ATP;

dezvoltarea explozivă a unei mari cantităţi de energie denumită putere maximă anaerobă
alactacidă;

participarea celorlalte 2 procese de resinteză a ATP sunt foarte reduse;

puterea musculară dezvoltată este foarte crescută, dar nu poate fi menţinută mai mult de 7
secunde la un neantrenat şi 10 secunde la un antrenat (deoarece se epuizează CP şi modifică
echilibrul acidobazic, prin intrarea în acţiune a glicolizei)

debitul energetic este maxim, caracteristic fosfogenelor şi se menţine aproximativ 7 s după
care scade brusc; efortul nu poate fi menţinut la aceeaşi putere decât prin scăderea intensităţii;

volumul de lucru este mic datorită incapacităţii muşchilor de a lucra peste 10 s la intensitate
maximă;
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capacitatea (cantitatea totală de energie cheltuită) este mică, comparativ cu eforturile lactacide
sau aerobe;
numeroase procese biochimice declanşate în cursul efortului, continuă şi în faza de revenire;
resinteza substanţelor energetice spoliate în efort (ATP şi CP) se face imediat după efort, din
ADP, AMP, C şi P, prin reacţii inverse celor de degradare. Procesele de refacere sunt aerobe şi în
mică măsură, glicolitice
în eforturile anaerobe alactacide se contractează o datorie de oxigen care se plăteşte la sfârşitul
efortului, prin consum de oxigen mărit - datorie denumită alactacidă (Figura 1).
datoria de O2 alactacidă are valori de 2,5 l la adultul sedentar şi 6 l la antrenat; durata
rambursării este de 3-5 minute (comparativ cu datoria de O2 lactacidă de 10 - 12 l la care durata
rambursării este de până la l oră).

Figura 1 Plata datoriei de oxigen
Datoria de O2 alactacidă serveşte la:
 refacerea stocului de fosfogene;
 refacerea oxigenului fixat pe mioglobină;
 hiperreactivitatea sistemului cardiovascular şi respirator în perioada postefort: pe măsură ce
durata efortului se prelungeşte peste 7-10 secunde, ajungând la aproximativ 20 secunde, creşte
producţia de energie pe cale lactacidă.
> Efortul anaerob lactacid
Durata acestor eforturi este de maximum 60 s. Substratul energetic pe baza căruia se
resintetizează ATP-ul, îl reprezintă glucidele. Glucoza sau glicogenul degradează intracitoplasmatic în
anaerobioză (ciclul Embden- Mayerhoff), proces denumit glicoliză anaerobă. Degradarea anaerobă a
glucidelor este incompletă, ajungându-se la acid lactic, de unde şi denumirea de efort lactacid. Exemple
de eforturi anaerobe lactacide sunt probele din alergare pe 200 m, 400m sau 4x400m sunt considerate
eforturi lactacide, dovada lactacidemiile crescute în timpul efortului (12 - 14 milimoli/l). Caracteristicele
eforturilor anaerobe lactacide:
 putere maximală (energie pe unitatea de timp) crescută, dar de aproximativ 50% din puterea
maximală alactacidă;
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puterea maximală lactacidă este atinsă la 10-15 s şi poate conţine aproximativ 40 s, după care
intensitatea prestaţiei scade;
 cheltuielile energetice sunt acoperite prin epuizarea stocului de CP şi utilizarea glicogenului
şi/sau glucozei;
 producţia de energie pe cale aerobă este şi ea prezentă, dar acoperă aproximativ 20% din
necesarul total energetic;
 producţia crescută de acid lactic este evidentă de creşterea concentraţiei H+ care produc o mare
aciditate intracelulară;
 perturbarea echilibrului acidobazic al organismului ce obligă adesea sportivul la abandon;
 când cantitatea de acid lactic este foarte crescută, acesta acţionează ca o supapă care inhibă
glicoliza şi deci, fereşte organismul de o acidifiere ce n-ar putea fi suportată;
 capacitatea (cantitatea totală de energie) este limitată, tocmai prin acidoza crescută care inhibă
glicoliza, înainte ca rezervele glucidice musculare să se fi epuizat;
 după efort, are loc resinteza CP şi excreţia - metabolizarea acidului lactic. Acidul lactic
migrează din muşchi în sânge şi apoi în alte ţesuturi;
 efortul fiind anaerob, se contractează o datorie de oxigen care este plătită după efort - datorie de
oxigen lactacidă, cu valori de aproximativ 10-12 1;
 resinteza de glucoză şi proteine, din acidul lactic acumulat, constituie căi importante de refacere
metabolică suplimentară a organismului;
 refacerea activă practicată după efort, constituie o modalitate rapidă şi adecvată de metabolizare
a acidului lactic;
 viteza de eliminare a acidului lactic este (după Saltin), de 50% în 25 min şi 100% în 60 min.;
 puterea maximă glicolitică este limitată de cantitatea de enzime care asigură transformarea
glicogenului in acid lactic;
 randamentul crescut în aceste eforturi se datorează musculaturii bogate în fibre albe (Ft),
caracterizate prin metabolism anaerob.
> Eforturile aerobe
Toate solicitările care depăşesc 2-5 minute şi a căror intensitate permite o aprovizionare cvasicompletă
cu O2, sunt considerate eforturi aerobe.
Modalitatea de resinteză a ATP-ului, o constituie oxidarea completă intramitocondrial a glucidelor, a
acizilor graşi liberi, în prezenţa oxigenului.
Reacţiile de degradare aerobă sunt reprezentate (după Mathews şi Fox) de:
 glicoliza aerobă;
 ciclul Krebs;
 sistemul transportorilor de electroni. Degradarea oxidativă a substratului energetic este completă
până la CO2, H2 O şi energie.
Întrucât eforturile cu dominantă aerobă mai sunt denumite eforturi de anduranţă se impune
definirea noţiunii ("endurance" = putere de a suporta).
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După Zatiorski, anduranţa este capacitatea de a efectua o perioadă îndelungată o activitate
oarecare, fără a-i scădea eficacitatea, în alţi termeni, ca semnifică capacitatea de a rezista la oboseală, în
acest sens şi in funcţie de sursa energetică, se vorbeşte de anduranţă anaerobă alactică şi lactică. În
practică, termenul de anduranţă este folosit pentru activităţile în regim aerob stabil. Referitor la sistemul
energetic aerob de refacere a ATP-ului şi deci, de susţinere a unui efort de lungă durată, caracteristicile
acestuia sunt:

puterea maximală aerobă (PMA), respectiv cantitatea maximă de energie eliberată pe unitatea
de timp când debitul energetic este maxim, se atinge după o perioadă de 2-3 minute şi poale fi
menţinută la valori maximale 5 minute sau, după unii autori, maximum 10 minute (de exemplu,
cursele de 1500 m - 3000 m);

puterea maximală este relativ modestă şi este evaluată la 20-30% din puterea anaerobă
alactacidă; - deşi puterea maximală este mică şi randamentul de asemenea, metabolismul aerob
are avantajul de a putea funcţiona practic timp nelimitat, cu condiţia unui aport corespunzător de
substanţe nutritive şi oxigen;

efortul care se desfăşoară la PMA (la consumul maxim de oxigen), beneficiază doar de
combustia glucidelor,

capacitatea (cantitatea totală de energie cheltuită pe toată durata efortului) este foarte mare şi
proporţională cu durata probei (de exemplu, 30 - 70 K.J pentru parcurgerea a 10 Km şi 120 -850
KJ pentru 42 km;

inerţia este mare, respectiv 3-4 min. la neantrenaţi şi aproximativ 1,5 - 2 minunte la antrenaţi;

cu cât efortul este mai solicitant şi se desfăşoară la un procentaj mai mare din VO2 max, cu atât
lactacidemia este mai mare (lactacidemia se amplifică în efort şi apoi se stabilizează):

dacă producţia şi metabolizarea lactatului cresc în mod egal, efortul rămâne per total aerob;

metabolismul aerob constituie o sursă bogată de energie (350 - 450g glicogen şi 13 - 15 kg
lipide, faţă de fosfogene 1923 mmol/kg);

performanţa în eforturile aerobe depinde şi de procentajul de fibre roşii, dotate cu rezerve
energetice şi enzimaticc specifice metabolismului aerob, precum şi de o densitate şi mărime
considerabilă a numărului şi taliei mitocondriilor;

parametrul esenţial şi semnificativ de apreciere a posibilităţilor de lucru aerob, îl reprezintă
consumul maxim de oxigen (VO2 max).
În repaus, consumul de O2 este de 250 - 300 ml/minut, iar în efort vorbim de VO2 max.
Acesta are valori (absolute) de 3000 - 3500 ml/minut sau chiar 5500 ml/min. La sportivii care practică
eforturi de anduranţă.
- în valori relative, VO2 max este de 75 ml/Kg corp la fondişti, faţă de 45 ml/Kg corp la sedentari.
Un sportiv poate lucra la PMA, respectiv la consumul său maxim de O2, maximum 5 - 8 minute (10
minute pentru sportivii de elită): în continuare, prestaţia se desfăşoară la un anumit procentaj din VO2
max.

efort mixt, care se întâlneşte în sporturile în care intensitatea efortului permite aprovizionarea
parţială a organismului cu oxigen (ex: proba de alergare 1500 m), substratul energetic este
reprezentat de ATP, CP, acidul lactic şi degradarea aerobă a glucidelor. Energia este furnizată
atât aerob cât şi anaerob în funcţie de intensitatea efortului pe traseu.
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C. După tipul de contracţie, efortul poate fi:
 efort izotonic (dinamic), în care contracţiile musculare presupun cresterea iniţială a tensiunii
interne şi apoi păstrarea constantă a acesteia tot timpul contracţiei, iar fibrele musculare se
scurtează fie deplasând segmentele corporale, fie efectuând lucru mecanic deplasând o greutate.
 efort izometric (static), care presupune doar creşterea tensiunii interne a fibrelor musculare fără
scurtarea muschiului şi deci fără efectuarea de lucru mecanic.
 efort izokinetic (în care tensiunea internă este mare în toate fibrele musculare active, pe toată
durata contracţiei);
D. În funcţie de organul, aparatul şi sistemul antrenat în efort9, A. Demeter şi M. Georgescu
(1969) evidenţiază:
 efort de tip neuromuscular, în care solicitarea se adresează preponderent sistemului
neuromuscular. Eficienţa acestui efort depinde de nivelul de dezvoltare şi organizare a sistemului
nervos central şi periferic, capabil să mobilizeze prompt, economicos şi în condiţii diverse,
efectorii musculari.
 efort de tip cardiorespirator, în care aparatul cardiovascular, respirator şi sângele sunt direct
responsabile de valorile optime ale consumului maxim de oxigen utilizat de ţesuturi în scopul
degajării unei cantităţi suficiente de energie.
 efort de tip energetic, denumit şi efort endocrino-metabolic. Performanţa în acest tip de efort
depinde de posibilităţile organismului de a resintetiza chiar în timpul efortului, substratul
energetic metabolizat. Refacerea substanţelor producătoare de energie presupune timp, de aceea
eforturile aerobe pot oferi aceste condiţii. În acest tip de efort intervine reglajul hormonal, de ex:
ACTH-cortizol care determină şi menţine glicemia normală, furnizând substrat glucidic prin
procese de gluconeogeneză şi medulosuprarenală intervine prin secreţia de catecolamine cu rol
ergotrop mobilizator în efort.
E. E. Avramoff diferenţiază eforturile în funcţie de caracterul repetării mişcărilor3 în:
 efort ciclic (stereotip, ritmic) în care mişcările se repetă în unitate de timp, într-un anume ritm şi
au avantajul unei mai rapide automatizări, desfăşurându-se în condiţii de economicitate
energetică.
 efort aciclic, caracterizat printr-o succesiune de contracţie şi relaxare, în care neexistând un ritm
anume, nu se creează stereotipie dinamică şi în final nu se produce automatizarea mişcărilor.
F. În funcţie de caracterul efortului mai putem evidenţia în :
 eforturi specifice, date de specificitatea stimulilor care caracterizează o probă atletică.

eforturi nespecifice, cu o structură şi o dinamică diferită de cea specifică probei atletice
analizate.
Efortul prelungit, specific activităţilor sportive de performnţă determină un stres fizic, cauzat de
oboseală şi un stres psiho-emoţional11.
Aceste tipuri de stres se particularizează şi în funcţie,
de:
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starea fizică/starea de sănătate a sportivului;
gradul de antrenament al sportivului;
factori psihici, emoţionali şi sociali din sfera particulară
a personalităţii;
- factori ambientali.
Sabău, E., Refacere Recuperare Kinetoterapie în activitatea sportivă. Editura Fundaţiei România de
Mâine, 2010.
11

Selye amintea de stresul pozitiv, eustresul, care se produce în urma unor eforturi fizice
moderate, progresiv gradate, cu faze de adaptare treptată, din punct de vedere cardio-respiratorie,
hormonală.
Oboseala avansată induce instalarea stării de stres.
Componenta emoţională anticipativă determină modificări biologice care produc efecte negative
asupra capacităţii de performanţă sportivă.
Stresul care induce efecte negative, distresul, poate genera reacţii, precum: anxietate, frustrare,
depresie, nevroză de suprasolicitare, scăderea rezistenţei imunitare, bloc mental.
Mecanismele de producere a stresului sunt în general de natură neuro-endocrină şi se ordonează,
în:
 activarea în exces a axului hipotalamo-hipofizo- corticosuprarenal;
 stimularea sistemului simpato-adrenal;
 mecanisme endocrine: inversarea raportului T3/T4, creşterea T4.
În activitatea sportivă se urmăreşte evitarea instalării stării de stres, prin măsuri care se referă, la:

formarea unui regim de viaţă sportivă;

alternarea corectă a efortului cu refacerea;

tehnici de relaxare, de refacere. La nivelul creierului, sunt secretate endorfinele (pentapeptide), care în timpul efortului muscular determină creşteri la nivel plasmatic de 3-10
ori faţă de valoarea bazală. Endorfinele cerebrale sunt creatoare ale stării de euforie
„exces high", indusă prin efortul prelungit, fapt ce determină creşterea toleranţei la
durere, reglarea apetitului şi scăderea anxietăţii.
Starea de antrenare determină un consum mai lent al endorfinelor, fapt care induce
mărirea toleranţei la efort a sportivilor.
Efortul de tip anaerob-alactacid, determină creşterea concentraţiei de endorfine la nivel sangvin.
Activitatea crescută endorfinelor se constituie într-un mecanism ce crează dependenţă de activitatea
fizică. În activitatea sportivă, în diferitele discipline şi ramuri sportive, caracterul efortului este complex
şi diferit, componentele anaerobe, aerobe sau combinate deţinând diferite procentaje.
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5.3. Dimensionarea şi evaluarea efortului Conform D. lonescu-Bondoc13, exprimarea unui efort se
face în funcţie de capacitatea de susţinere a acestuia de către un sportiv într-un anumit moment al
pregătirii lui.
D. Ionescu-Bondoc, Pregătire specializată în atletism. Braşov, Editura Universităţii Transilvnia din
Braşov.
13

Din acest punct de vedere un efort poate fi: exhaustiv (epuizant), maximal, submaximal, mediu şi
mic. Aprecierea obiectivă a mărimii efortului solicită ca aceasta să se facă din două perspective: "din
afară" şi "din interior".
Aprecierea "din afară" a efortului se face în baza următorilor indicatori ai acestuia:

specificitatea;

volumul;

intensitatea;

durata;

densitatea;

complexitatea.
Aprecierea "din interior" este dată de reacţia organismului la activitatea desfăşurată şi se reflectă
în următorii indicatori:
 frecvenţa cardiacă;
 frecvenţa respiratorie;
 tensiunea arterială;
 VO2 maxim (consumul maxim de oxigen);
 cantitatea de acid lactic în sânge;
 modificările ph-ului;
 activitatea bioelectrică a muşchilor;
 reacţiile biochimice şi hormonale.
Toţi aceşti indicatori dau relaţi despre modul de reacţie şi de adaptare la efort a capacităţii
sportivului, iar mobilizarea şi dinamica acestora sunt în raport direct cu prezenţa unor stimuli
înconjurători, naturali sau artificiali, spontani sau programaţi, capabili de a solicita diversificat
capacitatea de răspuns a organismului.
În antrenamentul sportiv aceşti stimuli sunt constituiţi de practicarea sistematică a unei ramuri sau
probe sportive şi de exerciţiile de pregătire generală şi specifică necesare practicării acesteia (R.
Manno).
În practică stimulii provocaţi de antrenament condiţionează performanţele şi ameliorarea lor.
Numai că reacţia organismului la un anumit stimul, nu rămâne aceeaşi întotdeauna, spectrul efectelor
stimului reducându-se treptat, pe măsură ce starea de antrenament progresează, ajungându-se ca, la un
moment dat, efectul acestuia să fie "zero", sau aproape de "zero", dacă stimulul se menţine constant.
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Un subiect neantrenat, dacă efectuează un efort fizic, se va simţi în zilele următoare slăbit sau chiar
extenuat, stare care este doar trecătoare şi ea nu va mai apărea dacă în continuare efortul este repetat cu
regularitate.
Exemple tipice de adaptare pot fi considerate hipertrofia musculară, ca reacţie la solicitările intense
ale tensiunii musculare, sau bronzarea pielii, ca răspuns al organismului la expunerea lui la razele
ultraviolete.
Dintre toate fiinţele vii, numai omul este capabil să-şi organizeze programarea activităţii sale, în
vederea optimizării rezervelor de adaptare, ţinând cont de exigenţele sociale pe care le-a identificat şi pe
care le produce.
Prin sport, adaptarea conduce adesea la unele efecte combinate, care, de cele mai multe ori, îi
avantajează pe subiecţii antrenaţi faţă de cei neantrenaţi.
Dintre aceste efecte se desprind următoarele:
 mai bună toleranţă la diferenţele de temperatură;
 mai mare capacitate de a suporta deficitul de oxigen;
 mai mare capacitate de imunizare împotriva bolilor;
 mai mare rezistenţă la toxine;
 echilibru psihic mai bun.
Revenind la indicatorii care dimensionează efortul, ne vom opri la câţiva din spectrul aprecierii
din exterior, cei "interni", necesitând diverse aparaturi, nu sunt la îndemâna antrenorului, acesta, cu un
cronometru sau un ceas, având "acces" doar la frecvenţa cardiacă sau puls, indicator foarte important, în
dirijarea efortului în lecţia de antrenament.
CAPITOLUL 6.
6.1 TESTE PENTRU MASURAREA CAPACITATII MOTRICE VITEZEI SI PUTERII

-

Testul de 10 paşi
Obiectiv: monitorizarea abilităţii sportivului de a accelera dm poziţia stând.
Modul de desfăşurare a testului:
testul cuprinde 6x20 m alergări din start în picioare cu revenire completă între seturi;

se înregistrează: timpul în care se execută 10 paşi se porneşte cronometrul la prima
batăie pe picior; şi distanţa acoperită de cei 10 paşi.
-

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul de accelerare pe 30 metri
Obiectiv: monitorizarea abilităţii sportivului de a-şi creşte efectiv şi eficient acceleraţia din start
în picioare sau blockstart la viteză maximă.
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Modul de desfăşurare a testului: testul cuprine 3x30 m alergări cu start din picioare sau
blockstart cu revenire completă între seturi. Se înregistrează timpul necesar sportivului să alerge 30
metri.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul de sprint pe 60 metri
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării acceleraţiei de sprint a sportivului.
Modul de desfăşurare a testului: testul cuprinde 3x60 metri alergări cu start din picioare şi
revenire completă între seturi. Sportivul foloseşte primii 30 metri pentru a creşte viteza şi apoi menţine
viteza până la 60 metri. Se înregistrează timpul sportivului pe 30 şi 60 metri.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul de rezistenţă pe 150 metri
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării rezistenţei în regim de viteză în concursurile de 100 metri.
Modul de desfăşurare a testului: testul constă într-o alergare de 150 de metri cu start din stând.
Se înregistrează timpul în care sportivul parcurge cei 150 metri.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul de rezistenţă pe 250 metri
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării rezistenţei sportivului în concursurile de 200 metri.
Modul de desfăşurare a testului: testul cuprinde o alergare de 250 metri cu start din picioare. Se
înregistrează timpul în care sportivul acoperă cei 250 metri.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul de control de 400 metri
Obiectiv: monitorizează viteza, rezistenţa în regim de viteză, rezistenţa generală pe 400 metri a
sportivului.
Modul de conducere a testului: testul cuprinde trei alergări separate de 150 metri, 300 metri şi
600 metri cu start din picioare şi revenire completă între fiecare alergare. Se înregistrează timpii pentru
fiecare alergare.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul de vâslit Concept 2
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării capacităţii anaerobe a sportivului Modul de desfăşurare a
testului: testul constă în 5 seturi de vâslit a câte 4 minute, fiecare set la un ritm constant de 500 m.
Ritmul se măreşte la fiecare etapă cu o perioadă de revenire de 30 de secunde între seturi. Al 5 lea set se
realizează cu 100% (maximum) efort.
Pentru fiecare set se înregistreză distanţa acoperită în 4 minute, ritmul mişcării, ritmul pe 500
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metri şi starea de stabilizare a frecvenţei cardiace. Ritmul cardiac atinge starea stabilă cam după
aproximativ 3 minute de vâslit.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute
la testele anterioare. Este de aşteptat ca printr-un antrenament
corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul LAS
Testul LAS (lactic versus speed) a fost conceput de Les Archer un antrenor de atletism din
Noua Zeelandă.
Obiectiv: monitorizarea rezistenţei în regim de viteză pe 400 metri a sportivilor.
Modul de desfăşurare a testului:
sportivul efectuează o alergare de probă de 500 metri, se înregistrează timpul (TI);
-

după cel puţin 48 de ore sportivul execută următoarele sprinturi:

-

50 metri - se înregistrează timpul (T2), revenire 4 minute;

-

100 metri - se înregistrează timpul (T3), revenire 4 minute;

-

150 metri - se înregistrează timpul (T4), revenire 4 minute;

-

200 metri - se înregistrează timpul (T5).

Analiza datelor: se adună timpii SI = T2+T3+T4+T5.
Se compară timpul TI (timpul pentru 500 m) cu SI (suma totală a sprinturilor). Diferenţa nu ar
trebui să depăşească 5 secunde. O diferenţă mai mare
de 5 secunde indică lipsa rezistenţei, iar o diferenţă mai mică de 5 secunde indică lipsa vitezei.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul Wingate
Testul anaerob pe bicicleta Wingate (WANT - The Wingate ANaerobic 30 cycle Test) a fost
dezvoltat în 1970 la institutul Wingate din Israel. Testul Wingate este cel mai cunoscut test anaerob
până în prezent dar fiind un test pe cicloergometru este mai specific sporturilor care implică mişcări
ciclice. Cel mai folosit test este cel cu o durată de 30 de secunde. Aceasta este perioada de efort
maximal în care sursa de energie este anaerobă.
Testul este folosit pentru a determina puterea anaerobă de vârf şi capacitatea anaerobă. Puterea
anaerobă este capacitatea de a produce energie pe calea ATP-CP. Capacitatea anaerobă este abilitatea
combinată a ambelor căi anaerobe de producere a energiei şi apare astfel ca puterea medie dezvoltată în
cursul testului.
Modul de desfăşurare a testului: dispozitivul de testare este o bicicletă ergonomică cu frânare
mecanică. După o încălzire de 10 minute sportivul începe să pedaleze cât de repede poate fără nici o
rezistenţă. în 3 secunde se aplică o rezistenţă fixă la roţi şi se continuă pedalarea cu viteză maximă
timp de 30 secunde. Un dispozitiv mecanic sau electric monitorizează numărul de rotaţii la intervale
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de 5 secunde.
Rezistenţa: rezistenţa roţilor = 0.075kg/kilocorp. Pentru o persoană de 70 kg rezistenţa roţilor =
5.25 kg (70kgx0.075). Rezistenţa este crescută adesea la 1.0 kg/masa corporală sau mai mult (până la
1.3 kg) când sunt testaţi sprinterii.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Calcule: puterea de vârf dezvoltată PP (peak power). Cea mai mare putere dezvoltată, observată
în primele 5 sec de exerciţiu indică capacitatea de generare a energiei de către sistemului energetic
imediat (ATP şi PC); PP se calculeaza după formula: PP = Forţa x Distanţa(numărul de rotaţii x distanţa
per rotire) / Timpul in minute (5 sec= 0.0833 min).
6.2 TESTE PENTRU MASURAREA INDEMANARII
Teste de evaluare a agilităţii
Testul 1 - Testul Matorin
Obiectiv: măsurarea coordonării generale şi echilibrului.
Descriere: din poziţia stând, se execută săritură cu întoarcere în jurul axei longitudinale a corpului spre
stânga şi spre dreapta.
În timpul săriturii, elevul nu trebuie să îşi piardă echilibrul, trebuie să aterizeze cu
picioarele lipite, ca în poziţia iniţială, iar întoarcerea să fie de cât mai multe grade.
Metodologie: am desenat pe sol două cercuri gradate cu diametrul de 40 cm şi o linie de
începere a săriturii (foto 3.1).

Elevul, în poziţia stând cu picioarele aşezate de o parte şi alta a liniei verticale care taie cercul,
cu braţele pe lângă corp, va executa o săritură cu întoarcere spre stânga, care se înregistrează în fişă,
iar apoi o săritură cu întoarcere spre dreapta, care va fi din nou înregistrată. După fiecare săritură cu
întoarcere, elevul va rămâne pe loc în poziţia de aterizare (care va fi cea de la plecare), iar profesorul
va măsura unghiul întoarcerii de fiecare dată.
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Resurse: - sala de sport,
- cretă,
riglă.

Testul de agilitate 505
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării vitezei şi agilităţii sportivilor.
Modul de desfăşurare a testului:
se marchează suprafaţa, distanţa dintre A şi B este de 10 m iar distanţa dintre B şi C este
de 5 m. Sportivul aleargă de la linia de start (A) spre linia de 10 m (B). Se porneşte cronometrul când
sportivul trece de linia de lOm (B). Sportivul aleargă spre linia de 15 m (C) , se întoarce şi aleargă
înapoi spre linia de start. Se opreşte cronometrul când sportivul trece de linia de 10 m (B), când se
întoarce spre linia de start. Se înregistrează cele mai bune două valori.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul de agilitate cu obstacole hexagonal
Obiectiv: monitorizarea agilităţii sportivului.
Modul de desfăşurare a testului:
 sportivul stă în mijlocul hexagonului cu faţa spre linia A;
 tot timpul testului sportivul este îndreptat spre linia A;
 la comanda “Pleaca” se porneşte cronometrul şi sportivul sare cu ambele picioare peste linia B şi
apoi înapoi în centru, apoi peste linia C şi înapoi în centru, apoi linia D şi aşa mai departe.
Când sportivul sare peste linia A şi apoi înapoi în centru se consideră un circuit. Sportivul
efectuează 3 circuite, la completarea celor 3 circuite cronometrul se opreşte şi se înregistrează
timpul. Apoi sportivul se opreşte şi repetă testul. După completarea celui de-al doilea test se
determină media timpilor înregistraţi. Dacă se sare peste o linie greşită se reîncepe testul.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, teste datele să indice un progres.
Testul Illinois
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării agilităţii sportivului.
Lungimea traseului este de 10 m iar laţimea (distanţa între linia de start şi finish) este de 5 m.
Pe pista de atletism se pot folosi 5 culoare. Se pot folosi 4 conuri pentru a marca startul, finish-ul şi
punctele de intoarcere. Conurile din centru sunt situate la o distanţă de 3.3 m între ele.
Modul de conducere a testului:
sportivul este întins cu faţa la podea la punctual de start;
-

la comandă sportivul sare în picioare şi porneşte cursa printre conuri spre linia de finish;
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-

se înregistrează timpul total de la comanada dată, până când sportivul parcurge traseul.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul shimbării laterale a direcţiei
Obiectiv: monitorizarea vitezei sportivului la schimbări de direcţie.
Modul de conducere a testului:
 cele 3 conuri sunt aşezate la 5 m departare pe o linie dreaptă;
 sportivul începe la conul din mijloc;
 antrenorul dă semnul de start şi indică o anumită direcţie, stânga sau dreapta:
 sportivul aleargă şi atinge primul con, se reîntoarce pe lângă conul din mijloc (start) spre conul
mai îndepartat şi îl atinge şi apoi se reîntoarce şi atinge conul din mijoc;
 antrenorul porneşte cronometrai la comanda “Pleaca” şi îl opreşte cînd sportivul atinge conul din
mijloc. Se înregistrează cea mai bună valoare din două încercări în fiecare direcţie, stânga şi
dreapta şi se utilizeaza cel mai bun scor în fiecare direcţie.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul picioarelor rapide (Quick feet test)
Testul oferă informaţii legate de prezenţa fibrelor musculare rapide în muşchii implicaţi în
sprint şi indică potenţialul sportivului de a executa mişcări rapide. Factorii ereditari cum ar fi
lungimea membrelor, aliniamentul muscular şi proporţia de fibre musculare rapide plaseaza o limită a
potenţialului maximal dar printr-un antrenament corespunzător se poate creşte viteza.
Modul de desfăşurare a testului:
 se aşează 20 de bastoane de 60 cm la o distanţă de 45 cm între ele, pe iarbă sau pe pista de
atletism. Sportivii trebuie să-şi folosească intens braţele într-o mişcare de sprint a braţelor cu o
foarte redusă ridicare a genunchilor în timp ce aleargă printre bastoane fară să le atingă.
Se porneşte cronometrai în momentul în care piciorul sportivului atinge pentru prima dată
zona dintre primul şi al doilea baston şi se opreşte când se realizează contactul cu zona de după
ultimul baston. Se înregistrează cea mai bună valoare din două încercări.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice o îmbunătăţire în viteza
picioarelor sportivului.
Testul naveta
Obiectiv: evaluarea capacităţii sportivului de a accelera între liniile marcate şi schimbări
rapide de direcţie.
Modul de conducere a testului: I se cere sportivului să sprinteze de la linia de start, să ia o
cărămidă şi să o aşeze în zona din spatele liniei de start. Sportivul sprintează din nou pentru a lua a
doua cărămidă şi se întoarce sprintând spre linia de start. Cronometrul este pornit la comanda
“Pleacă” şi oprit când toracele sportivului depăşeşte linia. Nu se ia în considerare testul dacă
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cărămidă este aruncată şi nu aşezata pe podea. Cărămidă trebuie aşezată după linie şi nu pe linie. Se
repetă testul de 3 ori şi se înregistrează cel mai bun timp
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice o îmbunătăţire.
Testul de instrucţie T (“T”Drill test)
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării vitezei sportivului la schimbările de
direcţie.
Modul de desfăşurare a testului:
 se aşează trei conuri la o distanţă de 5 m depărtare pe o linie dreaptă. Al patrulea con
este aşezat la 10 m faţă de conul din mijloc astfel încât conurile formeaza un T.


sportivul începe la conul de la baza “T”-ului;



se dă semnalul “Start” şi se porneşte cronometrul:



sportivul aleargă spre conul din mijloc şi îl atinge;



apoi face 5 m alergare laterală spre conul din stanga şi îl atinge;



face 10 m alergare laterală spre conul mai îndepartat şi îl atinge;



face 5 m alergare laterală înapoi la conul din centru şi îl atinge;



aleargă 10 m cu spatele la baza “T”-ului şi atinge conul;



se opreşte cronometrul.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice o îmbunătăţire.
Testul Zig-zag
Modul de conducere a testului:
 se marchează traseul cu 4 conuri aşezate la capetele unui dreptunghi de 3.04m/4.87 m
cu înca un con plasat în centru;


sportivul urmează traseul identificat şi se înregistrează timpul cel mai apropiat de

5 sec.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice o îmbunătăţire.
Testul Stork al ortostatismului
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării capacităţii sportivului de a-şi menţine starea de echilibru
într-o poziţie statică.
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Modul de conducere a testului:
 stând confortabil cu sprijin pe ambele picioare, mîinile pe şolduri;


se ridică un picior şi se plasează degetele piciorului pe genunchiul opus;



la comandă se ridică călcâiele şi se sprijină pe vârfuri;

se porneşte cronometrai. Se menţine echilibrul cât este posibil de mult fără să atingă
podeaua cu călcâiul sau ca celălalt picior să se îndepărteze de pe genunchi;




se înregistrează timpul în care sportivul îşi menţine echilibrului;



se repetă testul pentru celălalt picior.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul Stork cu ochii închişi
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării capacităţii sportivului de a-şi menţine starea de echilibru
într-o poziţie statică.
Modul de desfăşurare a testului:
 stând confortabil cu sprijin pe ambele picioare, mâinile pe şolduri;
stând pe piciorul preferat cu laba piciorului întinsă pe podea se ridică celălalt picior şi
se aşează degetele piciorului pe genunchiul piciorului preferat;




la comandă se închid ochii;

 se

porneşte cronometrai;

 se

menţine echilibru cât de mult este posibil;

se opreşte cronometrai când se deschid ochii, se mişcă mâinile, se
îndepărtează piciorul de pe genunchi sau se mişcă piciorul de sprijin;




se înregistrează timpul cât se menţine echilibrul, se repetă testul de trei ori.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de aşteptat
ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres
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6.3 TESTE PENTRU MASURAREA REZISTENTEI
Testul de alergare de 2.4 km
Obiectivul acestui test este de a monitoriza dezvoltarea rezistenţei aerobe a portivului.
Modul de conducere a testului:

sportivul efectuează o încălzire de 10 min;
sportivul aleargă 2.4 km (6 ture de pistă de 400 m);



se face analiza rezultatelor prin compararea cu rezultatele obţinute la testele
anterioare. Este de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un
progres.


V02 Max = 88.02 - 0.1656 (greutatea corpului în kg) - 2.76 (timpul în minute) + 3.716 (sexulA):
pentru barbaţi 1.0, pentru femei 0.0.
Testul A ştrand pe banda de alergare
Obiectiv: pentru a monitoriza dezvoltarea rezistenţei generale a sportivului (V02 max)
Modul de desfăşurare a testului:

banda este reglată la început la o viteză de 8.05 km/h (5mph) iar înclinarea pantei la
0%.
sportivul începe testul. După 3 minute înclinarea este reglată la 2.5% (1.4°) iar apoi la
fiecare 2 min înclinarea pantei este crescută cu 2.5% (1.4°)


V02 max poate fi calculat din timpul total de alergare în felul următor:
V02 max=(timpul x 1.444) + 14.99, ("timpul"este timpul total al testului exprimat în minute).
Grupul target: acest test este recomandat sportivilor de rezistenţă şi jucătorilor din sporturile
de rezistenţă (fotbal, rugby) şi nu este potrivit persoanelor unde testul este containdicat.
Testul Astrand de 6 min pe bicicleta ergonomică
Obiectivul testului este măsurarea V02 max a sportivului.
Modul de desfăşurare a testului:
 se seteâza cicloergometrul cu ghidonul corespunzător şi se reglează
scaunul;
 se

selectează încărcătura pentru a începe testul.

Alegerea încărcăturii inferioare sau superioare depinde de greutate şi de nivelul de fitness.
încărcătura selectată trebuie să crească frecvenţa cardiacă la o valoare stabilă între 130-160 bpm. Se
pedalează cu 60 rpm timp de 6 min cu încărcătura selectată, măsurând pulsul la fiecare minut.
Pulsul trebuie să se situeze la o valoare stabilă de 130-160 bpm. Dacă frecvenţa cardiacă nu se
situează la valoarea target, după 2 min se ajustează încărcătura cu 25 watts pentru restul testului La
sfârşitul minutului 6 se înregistrează pulsul şi încărcătura în watts Se foloseste nomograma AstrandRyhming pentru a determina V02 V02 max = (V02x 1000): G (kg)
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Analiza rezultatelor testului: se face prin compararea cu rezultatele obţinute la testele
anterioare. Este de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un
progres.
Testul Balke de determinare u V02 max
Scopul testului Balke constă în monitorizarea V02 max a sportivului.
Modul de conducere a testului: se alege o zi iară vânt şi se aleargă pe pistă 15 min; se
notează distanţa totală alergată faţă de cel mai apropiat marcaj de 25 m.
Analiza rezultatelor testului: se face prin compararea cu rezultatele obţinute la testele
anterioare. Este de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un
progres.
Formula după care se calculează V02 max (“Obsession for running” de Frank Horwill) este:
{[(Distanţa totală acoperită -15) -133] x 0.172J+33.3
Testul Balke pe banda rulantă
Obiectiv: monitorizarea rezistenţei generale V02 max a sportivului.
Modul de conducere a testului: sportivul merge pe banda rulantă până la epuizare. La
anumite intervale gradul de înclinare al benzii se creşte în felul următor:

Barbaţi activi şi sedentari: se regleaza banda la 3.3mph, înclinarea iniţială este 0%. După 1
min - înclinarea este reglată la 2%;
După 2 min si apoi dupa fiecare minut se creste înclinarea pantei cu 1%;
 Femei active şi sedentare: se regleaza viteza benzii la 3mph, înclinarea iniţială este
0%;
După 3 min şi apoi la fiecare 3 min se creşte înclinarea pantei cu 2.5% (1.4°).
Se cronometrează de la începutul testului până în momentul în care sportivul este incapabil
să-l mai continue - aceasta perioadă s-ar încadra ideal între 9 şi 15 min.
Analiza rezultatelor testului: se face prin compararea cu rezultatele obţinute la testele
anterioare. Este de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un
progres.
Barbatii activi şi sedentari - Pollock et al 1976: din timpul total V02 max se poate calcula
după urmatoarea formulă: V02 max = 1.444 * T +14.99, ("T" este timpul total al testului exprimat
în minute).
Femei active şi sedentare - Pollock et al. 1982: Vo2 max se calculează din timpul total al
testului după următoarea formulă: V02 max = 1.38 x T + 5.22 ("T" este timpul total al testului
exprimat în minute).
Testul Bruce pe banda rulantă
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării rezistenţei generale (V02 max) a sportivului.
Modul de desfăşurare al testului: sportivul aleargă pe banda rulantă până la epuizare. La
anumite intervale în decursul testului se creşte viteza (km/hr) şi gradul de înclinare (%).
Rezultatul ideal ar fi între 9 şi 15 min..
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Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Barbaţi activi şi sedentari - Foster et al. 1984: V02 max se calculează din timpul total al
alergării/mersului pe bandă după următoarea formulă:
V02 max=14.8 - (1.379 x T) + (0.451 x T2) - (0.012 x T3); ("T este timpul total al testului exprimat
în minute, ex. 13 minute, 15 secunde=13.25 minute).
Femei active şi sedentare - Pollock et al. 1982: V02 max=4.38 x T - 3.9
Testul Cooper de determinare a V02 max
Obiective: monitorizarea dezvoltării capacităţii aerobe a sportivului şi determinarea V02
max.
Modul de desfăşurare a testului:
-

sportivul efectuează o încălzire de 10-15 min;

sportivul aleargă/merge pe pistă cât de repede poate în 12 min. Se înregistrează
distanţa totală acoperită până la cel mai apropiat marcaj de 100 m;
-

-

sportivul efectuează revenirea după efort.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
V02 max se calculează după următoarea formulă: distanţa parcursă în m - 504.9)-44.73.
Testul Conconi
Testul Conconi (Conconi et al, 1982) este o metodă simplă de a măsura valorile
aproximative ale pragurilor aerobe şi anaerobe. Acest test s-a dovedit însa a fi deficitar (Jones şi
Doust, 1995).
Modul de desfasurare a testului Conconi pe o pista de 400 m: în testul Conconi sportivul îşi
creşte viteza gradat la fiecare 200 m şi se înregistrează frecvenţa cardiacă şi timpul la fiecare marcaj
de 200 m. Această creştere a vitezei la fiecare 200 m se menţine până în momentul în care sportivul
nu mai poate păstra ritmul. Distanţa toatală parcursă în cadrul testului trebuie să se situeze între 2.5
km şi 4 km pentru a se asigura suficiente informaţii necesare calculelor ulterioare.Viteza şi
frecvenţa cardiacă este trasată pe un grafic de unde se poate determina pragul anaerob al
sportivului.
-

se efectuează o încălzire de 10 min;

-

se porneşte monitorul frecvenţei cardiace la punctul de start;

-

la fiecare 200 m se înregistrează timpul şi frecvenţa cardiacă;
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-

la fiecare 200 m se creşte viteza;

-

se încheie testul în momentul în care nu se mai poate păstra ritmul;

-

se opreşte monitorul frecvenţei cardiace;

-

se execută o revenire după efort de 10 min.

Modul de desfăşurare a testului Conconi pe banda rulantă:
-

se efectuează o încălzire de 10 min;

-

se setează monitorul frecvenţei cardiace să înregistreze valorile la fiecare 5 sec;

-

se porneşte banda la viteza cerută;

-

se porneşte monitorul frecvenţei cardiace;

-

se înregistrează timpul şi frecvenţa cardiacă la fiecare 200 m;

-

se creşte viteza la fiecare 200 m cu 0.5km/hr;

se încheie testul în momentul în care se atinge frecvenţa cardiacă maximă sau nu se mai
poate continua;
-

-

se opreşte monitorul frecvenţei cardiace;

-

se efectuează o revenire după efort de 10 min.

Calcularea pragului anaerob: se determină viteza la fiecare 200 m şi apoi pentru fiecare 200
m se traseaza pe grafic valorile vitezei şi frecvenţei cardiace. Se constată că graficul înregistrează
creşteri, apoi un platou înainte de a creşte din nou. Aceste platouri din grafic indică pragul anaerob.
O estimare eficientă a pragului aerob s-a dovedit a fi pragul anaerob minus 20 bpm.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Viteza critică de înot
Scopul CSS (Criticai Swim Speed) este de a monitoriza capaciatea aerobă, în desfăşurarea testului
trebuie adoptată următoarea tehnică:
-

se începe fiecare etapă de la un punct de împingere- nu de la scufundare;

-

se aşteaptă pentru o revenire completă între etape;

-

se înregistrează timpul fiecărei etape de înot în secunde;

-

se calculează CSS folosind un test calculator corespunzător.
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Modul de conducere a testului: testul include două etape de înot maximal de 400 m şi 50 m
CSS = (D2 - Dl) - (T2 - TI), (unde Dl = 50, D2 = 400, TI = timpul pentru 50 metri în
secunde and T2 = timpul pentru 400 metri în secunde).
Conceptul de CSS s-a dovedit a fi o măsură validă şi de încredere a capacităţii aerobe a
înotătorilor. Ginn (1993) a sugerat că valoarea CSS obţinută poate fi folosită pentru determinarea
timpilor de antrenament a înotătorilor.
Testul pe steper
Scopul acestui test este de a monitoriza dezvoltarea aparatului cardiovascular a sportivului.
Testul pe steper se desfâşoara în felul următor:
 se



urcă şi se coboară de pe steper cu un singur picior odată timp de 3 min;

se încearcă menţinerea unui ciclu constant de 4 bătăi (aproximativ 22 - 24 paşi/min);
se foloseşte un metronom sau este rugată o persoană să menţină ritmul cerut.

La sfârşitul testului se măsoară frecvenţa cardiacă pe 15 sec, se înmulţeşte numărul de bătăi
pe 15 sec cu 4. Se utilizează valoarea obţinută pentru a evalua performanţa.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.

Testul Harvard
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării aparatului cardiovascular a sportivului. Modul de desfăşurare a
testului:
se urcă pe o bancă de gimnastică standard o dată la fiecare două secunde timp de 5 min
(150 paşi);




la 1 min după terminarea testului se măsoară frecvenţa cardiacă bpm- pulsul 1;

la 2 min după terminarea testului se determină din nou frecvenţa cardiacă bpm - pulsul
2;




la 3 min după încheierea testului se măsoară din nou pulsul bpm - pulsul 3;

Nivelul de fitness se determină după următoarea formulă: Rezultat = 30000 + (pulsul 1 +
pulsul 2 + pulsul 3) Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele
anterioare. Este de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un
progres.
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Testul de fitness pe mai multe nivele (Testul naveta de 20 m)
Testul cunoscut şi sub denumirile de “Bleep Test", Beep Test" şi "Yo-Yo Test” a fost
dezvoltat de către Leger, L.A. & Lambert, J. (1982)
Obiectivul testului Multi-Stage Fitness Test (MSFT) este de a monitoriza V02 max a
sportivului.
Modul de desfăşurare a testului: testul este alcătuit din 23 de nivele, fiecare nivel cu o
durată de 1 min. Fiecare nivel cuprinde o serie de 20 de m de alergări înainte şi înapoi, viteza
iniţiala este de 8.5km/hr şi creşte cu 0.5km/hr la fiecare nivel. Pe CD/casetă un singur beep indică
sfârşitul unei curse iar 3 beep-uri indică începutul nivelului următor.
Testul se desfăşoară în modul următor:


se măsoară o secţiune de 20 m şi se marchează fiecare capăt cu câte un con;



sportivul execută un program de încălzire şi exerciţii de stretching dinamic;



sportivul trebuie să-şi plaseze un picior pe sau dincolo de marcajul de 20 m la sfârşitul
fiecărei curse.

Dacă sportivul soseşte la capătul navetei înainte de beep, trebuie să aştepte următorul beep
pentru a-şi continua alergarea. Sportivul continuă să alerge cât de mult este posibil până când nu
mai poate păstra ritmul cu CD/caseta, moment în care se retrage voluntar
Dacă sportivul nu reuşeşte să ajungă la capătul navetei înainte de beep şi se vor mai acorda
2 sau 3 curse în încercarea de a recâştiga ritmul înainte de a se retrage. Se înregistrează nivelul şi numărul de curse executate la acel nivel de către sportiv. La
sfârşitul testului sportivul execută o revenire după efort incluzând exerciţii de stretching statice.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Cunoscând faptul că viteza iniţială este de 8.5km/hr şi creşte cu 0.5 km/hr
la fiecare nivel se poate calcula timpul pentru fiecare secţiune de 20 m, la fiecare
nivel, după următoarea formulă: Timp 20m = 72 + (( ( Nivel - 1 ) x 0.5 ) + 8.5 )

Testul de step Queens College
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării sistemului cardiovascular a sportivului. Modul de desfăşurare a
testului:
-

se urcă şi se coboară de pe steper timp de 3 min în ritmul următor:
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-

barbaţii 24 de paşi pe minut;

-

femeile 22 de paşi pe minut.

Se foloseşte metronomul sau se cere unei persone să ajute la menţinerea ritmului, la 5
secunde după încheierea testului se măsoară frecvenţa cardiacă pe 15 secunde.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.

Testul de mers Rockport
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării V02 max a sportivului.
Modul de conducere a testului:
-

se alege o zi fară vânt pentru aplicarea testului;

-

se înregistrează greutatea;

-

se merge 1 milă (1609m) cât mai repede posibil;

-

se înregistrează timpul necesar completării sarcinii;

-

imediat după terminarea mersului se înregistrează frecvenţa cardiacă (bpm).

Se determină V02 max după următoarea formulă: 132.853 - (0.0769 x greutatea) - (0.3877
x vârsta) + (6.315 x sexul) - (3.2649 x timpul) - (0.1565 x frecvenţa cardiacă) unde: greutatea este
măsurată în pounds, sexul barbaţi =1, femei=0; timpul este exprimat în minute şi sutimi de minute;
frecvenţa cardiacă este în numărul de bătăi pe minut; vârsta este în ani.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.4

Testul de step Tecumseh
Obiectiv: monitorizarea fitnessului cardiorespirator a sportivului.
Modul de aplicare a testului:
se urcă şi se coboară de pe bancă/steper în 4 timpi (piciorul drept sus, piciorul stâng sus,
piciorul drept jos, piciorul stâng jos) executând 24 de cicluri într-un minut;
-

se solicită ajutorul unei persoane pentru menţinerea ritmului sau se poate folosi un
metronom reglat la 96 bătăi/minut;
-

4

Kilne, G., et ah: Estimation of V02 max from a one mile track walk, gender, age
and body weight. MedSci. Sports Exerc., 19:253, 1987
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-

se efectuează testul timp de trei minute;

-

la 30 de secunde după terminarea testului se măsoară pulsul pe 30 de secunde.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul de determinare a V02 max pe banda rulantă
Obiectiv: monitorizarea rezistenţei generale V02 max a sportivului.
Modul de aplicare a testului: sportivul aleargă pe bandă până la epuizare. La anumite
intervale se creşte gradul de înclinare al benzii. Banda rulantă este reglată la o viteză de 11.3
km/hr şi înclinarea la 0° iar sportivul începe testul. La anumite intervale de timp se ajustează
înclinarea benzii.
Se porneşte cronometrul la începutul testului şi se opreşte în momentul în care sportivul
nu mai poate continua - interval situat ideal între 9 şi 15 min.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
V02 max poate fi calculat din tipul total al alergării după urmatoarea formulă: V02 max =
42 + (timpul x 2), ("Timpul" reprezintă timpul total al testului exprimat în minute).
Testul de jogging de 1 milă pentru determinarea V02 max
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării V02 max a sportivilor.
Modul de aplicare a testului:
- încălzire

prin alergare uşoară câteva minute:

- se

aleargă 1 milă într-un ritm lejer, constant asigurându-se o durata mai mare de 8 min barbaţii şi
9 min femeile;
- se

înregistrează timpul efectiv în care s-a alergat 1 milă;

- se

înregistrează frecvenţa cardiacă imediat la încheierea testului.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Algoritmii de calcul a V02 max sunt :
Barbaţi sportivi V02max = 108.844 - 0.1636G - 1.438T - 0.1928P Femei sportive V02max =
100.5 - 0.1636G- 1.438T - 0.1928P , (Unde W = greutatea în kg, T = Timpul necesar pentru a
alerga o milă şi P = frecvenţa cardiacă la sfârşitul alergării).
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Testul de determinare a V02 max a persoanelor în cărucior rulant
Obiectiv: monitorizarea nivelului de fitness aerob a sportivului.
Modul de aplicare a testului: testul constă în parcurgerea unei distanţe cât mai mari în 12
min. Trebuie să se înregistreze distanţa totală până la cel mai apropiat marcaj de 1 OOm.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, teste datele să indice un progres.5
Testul Yo-Yo intermitent de rezistenţă
Obiective: monitorizarea dezvoltării V02 max şi a capacităţii sportivului de a executa o
sarcină repetată pe intervale.
Modul de desfăşurare a testului:
-

se măsoară o secţiune de 20 m şi 2.5 m şi se marchează cu conuri (A,B şi C);

-

sportivul începe la conul B şi când aude semnalul pe CD aleargă spre conul C;

-

când aude semnalul pe CD aleargă de la conul C spre conul B.6

Sportivul are apoi o perioadă de revenire de 5 secunde, aleargă spre conul A şi înapoi la
conul B. Sportivul continuă să alerge între conuri în funcţie de semnalele auzite pe CD. Când
sportivul nu reuşeşte să completeze naveta cu success în timpul alocat se dă un semnal de
avertisment, urmând ca data viitoare când nu reuşeşte să execute cu succes naveta să fie oprit.
Se înregistrează distanţa totală parcursă. Testul dureaza între 6-20 min pentru nivelul 1 şi
între 2-10 min pentru nivelul 27
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător între fiecare test datele să indice un progres.8

Testul Yo-Yo intermitent de revenire
Testul este similar testului yo-yo de rezistenţă cu deosebirea că sportivul are o pauză activă
de 10 sec. Există două versiuni ale testului. Nivelul 1 al testului este destinat pentru cei care practică

5

8

Franklin BA et al. Field test estimation of maximal oxygen consumption in
wheelchair users. Arch Phys Rehabil. 1990:71:574-578
6
Krustrup P, et al., 2006, "The Yo-Yo IR2 Test: physiological response, reliability,
and application to elite soccer", Medicine & Science in Sports & Exercise. Sep;38(9):
1666-73
7
Jens Bangsbo, 1994, "Fitness Training in Football, a scientific approach"
Krustrup, P., et al., 2003, "The Yo-Yo Intermittent Recovery Test: Physiological
Response, Reliability, and Validity", Medicine & Science in Sports & Exercise. 35(4),
697- 705
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sportul în scop recreaţional, în timp ce nivelul 2 este adresat sportivilor de elită. Acest test a fost
dezvoltat de către Jens Bangsbo şi colaboratorii săi.
Obiective: monitorizarea dezvoltării V02 max şi a capacităţii sportivului de a executa o
sarcină repetată pe intervale.
Modul de desfăşurare a testului:
-

se măsoară o secţiune de 20 m şi 2.5 m şi se marchează cu conuri (A,B şi C);

-

sportivul începe la conul B şi când aude semnalul pe CD aleargă spre conul C;

-

cand aude semnalul pe CD aleargă de la conul C spre conul B;

sportivul are apoi o pauză activă de 10 secunde când aleargă înspre conul A şi apoi
înapoi la conul B. Sportivul continuă să alerge între conuri în funcţie de semnalele auzite p CD.
Când sportivul nu reuşeşte să completeze naveta cu succes în timpul alocat se dă un semnal de
avertisment, urmând ca data viitoare când nu reuşeşte să execute cu success naveta să fie oprit.
Se înregistrează distanţa totală parcursă. Testul diirează între 6-20 min pentru nivelul 1 şi între 210 min pentru nivelul 2.9
-

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Formula de estimare V02 max(ml/min/kg) din rezultatul testului yo-yo intermitent de
revenire nivelul 2 (Bangsbo et al. 2008): V02max = distanţa în metri x 0.0136 + 45.310

6.4 TESTE DE EVALUARE A REZISTENŢEI ANAEROBE
Testul Cunningham şi Faulkner
Obiectiv: monitorizarea capacităţii anaerobe a sportivului.
-

Modul de desfăşurare a testului:

-

sportivul execută o încălzire pe banda rulantă;

-

se efectuează o scurtă exersare pe bandă la viteza impusă de test;

-

banda este reglată la viteza de 8 mile/hr (12.9 km/hr) şi înclinarea de 20%.

Se porneşte cronometrul în momentul în care sportivul aleargă fără suport. Testul se
continuă până la epuizare, adică sportivul nu mai poate păstra ritmul impus. Se înregistrează
timpul faţă de cele mai apropiate 0.5 sec.
9 Jens Bangsbo, 1994, " Fitness Training in Football, a scientific approach"
10

Jens Bangsbo, 1994, " Fitness Training in Football, a scientific approach"
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Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
RAST
Obiectiv: RAST (Running-based Anaerobic Sprint Test) a fost dezvoltat la Universitatea din
Wolverhampton (UK) pentru a testa performanţa anaerobă a sportivilor. RAST este similar cu
WANT 11( în sensul că furnizează antrenorilor instrumente de măsură pentru indicele de forţă şi
fatigabilitate. Testul Wingate este adresat în special cicliştilor în timp ce RAST este aplicabil
sportivilor a căror bază de mişcare este alergarea.
Modul de desfăşurare a testului:
-

sportivul este cântărit înaintea testului;

-

efectuează o încălzire de 10 min;

-

are o perioadă de 5 minute de revenire;

-

execută 6x 35 metri în ritm maxim (se acordă 10 sec între sprinturi pentru întoarcere).

Se înregistrează timpul fiecărui sprint rotunjindu-se până la cea mai apropiată sutime de
secundă, se efectuează calculele corespunzătoare.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Formule de calcul:
Velocitatea = distanţa-timp;
Acceleraţia =velocitatea -timp;
Forţa=greutatea x acceleraţia;
Puterea = forţa x velocitatea sau Puterea = greutatea x distanţa2-Himp3.
Pentru cei 6 timpi se calculează puterea fiecărei alergări şi apoi se determină:
-

puterea maximă - cea mai mare valoare;

-

puterea minimă - cea mai mica valoare;

-

puterea medie - suma celor 6 valori-6;

indicele de fatigabilitate - (puterea maximă - puterea minimă) -timpul
total al celor 6 sprinturi.
-

11

Wingate Anaerobic 30 cycle Test
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6.5 TESTE PENTRU MASURAREA FORTEI
Teste de evaluare a forţei generale Testul de abdomenoflexiuni NCF
Obiectiv: monitorizarea condiţiei şi tonusului muşchilor abdominali.
Modul de conducere a testului: se urmează instrucţiunile de pe banda audio sau CD.
Sportivilor li se cere să execute cât mai multe ridicări de trunchi posibile, menţinând ritmul beepurilor de pe casetă. Se numără abdomenoflexiunile executate corect şi se înregistrează timpul de
la începutul testului până în momentul în care sportivul nu mai poate menţine ritmul sau când
ridicările de trunchi nu sunt excutate corect.
Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Flexia antebraţelor pe braţe
Obiectiv: evaluarea forţei flexorilor cotului.
Modul de conducere a testului:
- se verifică ca spatele băncii să fie înclinat la 30° faţă de vertical;
-

greutatea iniţială a ganterei trebuie selectată în funcţie de forţa estimată a sportivului.

Pentru subiecţii neantrenaţi aceasta variază între 6-12 kg pentru barbaţi şi 3-6 kg pentru femei;
tehnica corectă impune ca sportivul să stea în spatele suprafeţei înclinate cu braţele şi
antebraţele în supinaţie (cu palmele în sus) sprijinite pe suprafaţa înclinată;
-

-

se oferă sportivului ganterele care de asemenea sunt sprijinite pe suprafaţa înclinată;

evitând orice mişcare de smucire sportivul încearcă să flecteze cotul la o poziţie
verticală a antebraţelor.
-

Când se obţine această poziţie ganterele sunt luate;
dacă sportivul poate executa cu success o repetiţie, se repetă procedura după 1 min
adaugând un plus de greutate rezistenţei anterioare;
-

se continua acest procedeu, permiţând 1 min de revenire între încercări până se
determină 1RM;
-

-

se înregistrează rezistenţa finală.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
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Testul Burpee
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării agilităţii şi echilibrului.
Modul de desfăşurare a testului:
 sportivul execută tehnica care implică;
 stând

cu braţele pe lângă corp (poziţia iniţială);

 aşezarea

mâinilor pe sol în faţa picioarelor (poziţie de genuflexiune);

 prin

săritură se duc picioarele înapoi realizându-se poziţia de flotări obţinându-se o linie
dreapta între umeri şi călcâi;
 revenire

în poziţia de genuflexiune;

 revenire

în poziţia iniţială;



sportivul execută cât mai multe repetări în 15 secunde;



se acordă un punct pentru fiecare execuţie corectă;

 se

scade o jumătate de punct dacă tehnica nu este corespunzătoare.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele
anterioare. Este de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste
datele să indice un progres.
Tracţiuni
Obiectiv: monitorizarea dezvoltării rezistenţei musculare a
braţelor şi umerilor.
Modul de desfăşurare a testului:
 din atârnat la bara cu palmele orientate spre corp;


se ridică corpul până când bărbia este la nivelul barei;



se coboară corpul prin extensia braţelor;



se execută cât mai multe repetări posibile;



se înregistrează numărul de tracţiuni.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute
la testele anterioare. Este de aşteptat ca printr-un antrenament
corespunzător, între teste datele să indice un progres.
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Testul de abdomenoflexiuni 1
Obiectiv: monitorizarea forţei musculare abdominale.
Modul de desfăşurare a testului:
 întins pe saltea cu genunchii flectaţi, tălpile întinse pe podea şi braţele
încrucişate la nivelul pieptului;
 asistentul

poate fixa tălpile pe podea;



se începe fiecare abdomenoflexiune cu spatele pe saltea;



se ridică trunchiul la 90° şi revenire la sol;

se înregistrează numărul de abdomenoflexiuni executate în 30 de
secunde.


Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Testul de abdomenoflexiuni 2
Obiectiv: evaluarea rezistenţei muşchilor abdominali.
Modul de desfăşurare a testului;

din culcat dorsal pe saltea cu genunchii flectaţi, tălpile întinse pe podea, braţele se
sprijină pe coapse şi ceafa sprijinită în palmele partenerului;
se ridică lent trunchiul folosind muşchii abdominali iar palmele alunecă pe coapse
până când vârful degetelor ating genunchii;




revenire lenta în poziţia iniţială;



tălpile nu trebuie fixate;



o abdomenoflexiune durează 3 secunde - 20 de repetări/minut;



se execută cât mai multe repetări;



se înregistrează numărul total de abdomenoflexiuni.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este
de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
Flotări Obiectiv: evaluarea forţei şi rezistenţei musculaturii părţii superioare a corpului.
Modul de conducere a testului:

aşezat pe saltea, mâinile depărtate la lăţimea umerilor şi braţele complet extinse;


se coboară corpul până când coatele sunt în unghi de 90°;



revenire în poziţia iniţiala cu braţele extinse complet;
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tăpile nu sunt sprijinite;



mişcarea de ridicare şi coborâre este continuă fără pauze;



se execută cât mai multe flotări posibil;



se înregistrează numărul total de flotări complete.

Femeile tind să aibă forţa relativ mai scăzută în partea superioară a corpului şi prin
urmare pot folosi poziţia modificată a flotărilor. în acest caz testul se desfâşoara astfel:
aşezat pe saltea cu palmele departăte la lăţimea umerilor, genunchii îndoiţi şi
braţele extinse complet;


se coboară corpul până când coatele sunt în unghi de 90°;

 revenire
 tăpile

în poziţia iniţiala cu braţele extinse complet;

nu sunt sprijinite;

 mişcarea

de ridicare şi coborâre este continuă fără pauze;

 se

execută cât mai multe flotări posibil;

 se

înregistrează numărul total de flotări complete.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare.
Este de aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un
progres.
Genuflexiuni Ia perete
Obiectiv: monitorizarea rezistenţei şi forţei cvadricepsului.
Modul de conducere a testului:
 stând confortabil pe ambele picioare şi spatele rezemat de perete;
 se

lasă spatele să alunece pe perete, şoldurile şi genunchii sunt în unghi de 90°;

 când

subiectul este pregătit se ridică un picior la 5 cm de podea;

 se

porneşte cronometrul;

 se

menţine poziţia cât de mult timp posibil;

 cronometrul
 se

se opreşte când piciorul este aşezat din nou pe podea;

face o pauză apoi se repetă testul pe celalalt picior.

Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile obţinute la testele anterioare. Este de
aşteptat ca printr-un antrenament corespunzător, între teste datele să indice un progres.
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