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INTRODUCERE
Am ales această temă din curiozitate ştiinţifică şi deoarece subiectul
lateralităţii mi se pare foarte interesant şi destul de puţin abordat în artele
marţiale, mai ales în karate shotokan.
În ultima perioadă au fost susținute în Școala Doctorală câteva lucrări
în domeniul karate-ului, dar nici una dintre ele nu a abordat capacitățile
coordinative și în nici un caz lateralitatea la copii.
Ca practicant de arte marţiale, posesoare a centurii negre în stilul
karate shotokan şi ca antrenor, am observat de-a lungul timpului, în cei 30 de
ani de experienţă, că lateralitatea ar putea deţine un rol important, atât în
iniţiere (în kihon, kata, kumite) cât și în performanţă.
Lateralitatea, parte componentă a capacităţilor coordinative, ocupă un
rol foarte important în învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea tehnicilor şi
poziţiilor din karate shotokan. Deci, abordarea lateralităţii poate fi de un real
interes pentru noi antrenorii şi sigur a trezit curiozitatea și altor colegi din artele
marțiale.
Dorim să demonstrăm că este mai ușor de educat bilateralitatea în
copilărie (6-12 ani), când plasticitatea creierului este foarte mare și să arătăm
că ea poate fi evidențiată, măsurată și dezvoltată cu ajutorul diverselor aparate
și echipamente.
Totodată vrem să arătăm ca lateralitatea este o capacitate coordinativă
de care ar trebui să se țină cont la selecția inițială, așa cum ținem cont de viteză
și asupra cărei să se acționeze prin educare spre bilateralitate, încă din faza de
începător, ca o posibilitate de îmbunătățire a performanței în majoritatea
sporturilor dar mai ales în karate.
Întrucât karate-do este un sport euristic, iar în competițiile de kumite
organizate în sistem semi-contact, important este cine obține primul punctul,
contează foarte mult să-ți surprinzi adversarul, iar bilateralitatea ar putea fi o
cale spre ceea ce ne dorim.
Posibil ca prin fenomenul de transfer să reușim o creștere a
performanțelor pe partea dominantă. Această abordare a devenit parte
componentă a pregătirii tehnico-tactice din cadrul antrenamentului de karate,
chiar o strategie.
Considerăm că abordând lateralitatea, cu rol foarte important în învăţarea,
consolidarea şi perfecţionarea tehnicilor şi poziţiilor din karate shotokan,
deschidem noi oportunități cercetătorilor și antrenorilor atât din artele marțiale
cât și din celelalte ramuri ale sportului.
Asaltați de noile cuceriri ale științei și tehnicii în viața de zi cu zi,
constatăm dintr-o dată necesitatea utilizării lor atât în cercetarea din domeniul
sportului cât și în antrenamentul sportiv.
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Un antrenament fără echipament adecvat și fără o monitorizare atentă
și minuțioasă cu ajutorul ultimelor generații tehnologice, nu mai poate face față
performanțelor atinse de actualii sportivi.
La nivel european și mondial se vorbește astăzi tot mai mult de pluri
și interdisciplinaritate, performanța în sine utilizând informații din cât mai
multe domenii, fiind astfel posibilă o viziune de ansamblu asupra actelor și
acțiunilor motrice, a motricității în ansamblul său, dar și a mișcării specifice
fiecărei discipline sportive în parte.
În abordarea noastră științifică am încercat să utilizăm informații din
cât mai multe discipline pentru a da consistență cercetării noastre și ne referim
aici la anatomie, fiziologie, biochimie, psihologie, neurologie, kinetologie,
educație fizică și sport, kinetoterapie, biomecanică, cibernetică, statistică
matematică, metodologie de cercetare, ș.a.
Utilizând echipamente de ultimă generație putem evidenția, pe baza
informațiilor obiectiv obținute, posibilitatea specialiștilor (antrenori,
preparatori, kinetoterapeuți, fiziologi…) de a înțelege și a analiza în timp util
(feed-beeck), modalitățile de planificare și dirijare a procesului de
antrenament, cu scopul îmbunătățirii performanței în artele marțiale, în karate
shotokan și nu numai.
Am ales această temă din curiozitate ştiinţifică și pentru că lateralitatea
este un subiect destul de puţin abordat în artele marţiale, mai ales în karate
shotokan.
Lateralitatea, parte a capacităţilor coordinative, cu rol în învăţarea,
consolidarea şi perfecţionarea tehnicilor din karate shotokan, ar putea fi
orientată către bilateralitate. Studii despre lateralitate în domeniul artelor
marțiale, în karate shotokan, în mod specific, nu s-au făcut în țara noastră.
Prin lucrarea noastră ne alăturăm noului val de cercetări în domeniul
artelor marțiale, studiind lateralitatea și educarea ei, ca factor de creștere a
capacității motrice și a capacității de performanță.
Noutatea vine totodată și din modalitatea de determinare a lateralității,
care se va face cu ajutorul unor aparate și echipamente foarte performante din
cadrul Institutului Național de Cercetare pentru Sport.
Vom face o analiză a simetriei structurale și funcționale a musculaturii
subiecților, utilizând mai multe echipamente pentru a pune mai bine în
evidență modul de funcționare al aparaturii și de corelare a datelor recoltate în
determinarea întreprinsă de noi. În final, vom decide asupra echipamentului pe
care îl vom folosi pentru analizarea diferențelor de lateralitate pentru subiecții
celor două grupuri experimentale.
Poate fi considerată o noutate și intenția noastră de a putea folosi
informații culese cu ajutorul navigației inerțiale (3D) pe care le vom corela cu
înregistrările folosite de softul echipamentului, și cu datele capturate de
electromiograf pe care îl vom folosi în paralel cu echipamentul inerțial. Vom
utiliza platforma MGM-15 pentru determinarea elementelor definitorii ale
8

calităţilor neuromotrice, energetice şi de control la nivelul triplei extensii, întrun efort maximal.
Multiplele studiile aferente cercetării noastre teoretice ne-au ajutat să
înțelegem mai bine ce este motricitatea, care sunt angrenajele dintre sistemul
nervos și sistemul muscular în procesul de coordonare și ce rol ocupă
lateralitatea în modul de manifestare al dreptacilor și stângacilor.
De asemenea, ne-am întărit convingerea că prin educarea lateralității
nedominante, tinzând spre bilateralitate, putem crește capacitatea motrică și pe
cea de performanță, în karate shotokan.
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PARTEA I
FUNDAMENTARE TEORETICĂ PRIVIND EDUCAREA
CAPACITĂȚILOR MOTRICE COORDINATIVE –
BILATERALITATEA LA ÎNCEPĂTORII DIN KARATE DO

CAPITOLUL 1
CADRUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII DE DOCUMENTARE
1.1 Premisa
Lateralitatea este o componentă a capacităților coordinative despre
care s-au scris numeroase lucrări care au avut un rol important în
fundamentarea teoretică a demersului nostru științific.
1.2 Scopul
Scopul cercetării teoretice este acela de a îmbunătăți cunoștințele
referitoare la: motricitate, capacitățile motrice, capacitățile coordinative,
lateralitate, sistemul nervos, emisferele cerebrale, neuroni, sistemul psihic
uman, învățare, antrenament, competiție, performanță, aparatură și posibilități
de evidențiere, măsurare și educare a lateralității.
Dorim să facem cunoscut karate-ul shotokan SKDUN ca artă marțială
și disciplină sportivă competițională, din punct de vedere teoretic.
1.3 Obiective
Îmbunătățirea cunoştinţelor teoretice și metodice din karate-do este
obiectivul principal al documentării noastre.
Dorim să punem în centrul atenţiei posibilitatea de testare a
lateralității şi educarea ei în copilărie, în cadrul pregătirii tehnice și tactice din
antrenamentul sportivilor karateka.
Un alt obiectiv este sintetizarea unor informații despre existența unor
echipamente care, prin numeroasele date pe care le oferă, sunt de un real
folos cercetării noastre.
Demersul teoretic încearcă să expliciteze procesul de funcționare a
emisferelor cerebrale, deci a lateralității, precum și a modului de transmitere
a informațiilor de la sistemul nervos central către efectori.
1.4 Ipoteza documentară
Studiind lucrările mai multor specialiști din diverse discipline sau
probe sportive avem posibilitatea să ne formăm o idee de ansamblu asupra a
ceea ce s-a mai scris despre acest subiect, aducând ceva nou în abordarea
noastră interdisciplinară.
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Studiind cât mai multe documente bibliografice, vom asigura o
fundamentare logică, completă, necesară pentru o mai bună înțelegere a
lateralității în procesul de pregătire al începătorilor din karate do.
1.5 Sarcini
 Studierea literaturii de specialitate;
 Documentarea cu privire la posibilitățile de măsurare și evaluare a
lateralității în cercetarea noastră;
 Identificarea testelor pentru determinarea lateralității, prezentate în
literatura de specialitate;
 Înregistrarea, prelucrarea și adaptarea informațiilor dobândite prin
studiu, observații și convorbiri cu specialiștii domeniului.
 Redactarea unor concluziiale cercetării de documentare.

1.6 Metode și tehnici de cercetare
Metodele și tehnicile de cercetare folosite au fost particularizate în
funcție de scopul cercetării noastre de documentare.

CAPITOLUL 2
NOȚIUNI GENERALEDESPRE ARTELE MARȚIALE - KARATE
DO
2.1 I STORICUL ARTELOR MARȚIALE
,,Artele marţiale, ca nucleu al tuturor stilurilor de combat, au tradiţie,
principii şi filozofii aparte (zen, budism, daoism etc) prin care se diferenţiază
net de alte forme de luptă” 1.
Dintotdeauna oamenii s-au străduit să devină puternici și înțelepți, iar unii
reușeau asta practicând artele marțiale, budo sau zen.
Budo este calea războinicului și îmbrățișează toate artele marțiale
japoneze. Bushi-do (bushi-războinic, do-cale) reprezintă „calea războinicului”
și se referă la modul de viață pe care trebuia să-l ducă cel ce practica arta
armelor. Principiile Bushi-do reprezentau codul moral al vieții samurailor, asta
într-o vreme când societatea era caracterizată prin permanente războaie.
Artele marțiale au încercat să depășească limitele umane, dezvoltând
principiul waza prin care o anumită tehnică era transmisă de la maestru la
discipol, cu scopul de a dezvolta o forță deosebită, ieșită din comun.

1

Deliu, D.( 2008). Metodica disciplinelor sportive de combat.Editura Bren. București. p.12
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2.2 NOȚIUNI GENERALE ÎN KARATE
Orice practicant de karate deține în bagajul său de cunoștințe noțiuni de
etichetă, kihon, kata și kumite, cu ajutorul cărora se străduiește să capete
deprinderile și priceperile necesare practicării acestei arte și acestui sport.
Kihon-ul este partea karate-ului în care se învață pozițiile elementare,
tehnicile de braț sau de picior, blocajele, eschivele, deplasările, garda de luptă,
într-un cuvânt tot ce este necesar pentru ca un karateka să fie capabil să
deprindă apoi kata și kumite. Și avansații execută tehnici de kihon, atât tehnici
de bază pentru perfecționare și automatizare, cât și tehnici și combinații mai
complexe corespunzătoare nivelului lor de pregătire, necesare pentru
optimizarea pregătirii. Kihonul bine executat dă posibilitatea ascensiunii spre
performanță.
Există kihon clasic, tradițional (fără partener), precum și kihon pentru
kumite (cu sau fără partener). Ambele tipuri de kihon se regăsesc în programele
examenelor de grad care se susțin de practicanții de karate la anumite intervale
de timp, ce țin de vârsta, nivelul de implicare și număr de antrenamente
efectuate.
În kihonul pentru kumite se pornește pe două direcții paralele:
- Kihon tradițional: gohon kumite (la cinci pași), sanbon kumite (la trei
pași) kihon ippon kumite (la un pas) și jiyu ippon kumite (cu ambii parteneri
în gardă de luptă). În aceste forme de luptă, cel care atacă se numește tori, iar
cel ce blochează uke.
- Kihon pentru jiyu kumite (lupta cu partenerul – după un regulament
competițional).
Acest kihon presupune învățarea poziției de luptă (jiyu no kamae), a
modalităților de deplasare spre și dinspre adversar, a blocajelor și
contraatacurilor, a atacurilor simple sau complexe (combinații), a eschivelor, a
secerărilor, a apecierii distanței, a aprecierii momentului oportun de atac, a
anticipării acțiunii partenerului, a schemelor tactice, a strategiei de luptă.
Kata este o luptă cu mai mulţi adversari imaginari și reprezintă ,,forma”
așa cum îmi place mie să o definesc într-un singur cuvânt. Kata este tradiție,
este expresia desăvârșită a artei stilului karate shotokan. Perfecţionarea
tehnicii, starea de echilibru, viteza, puterea explozivă, combinaţia de mişcări
lente şi rapide, ritmul, tempoul dar şi respiraţia, concentrarea, toate pot fi
învăţate practicând kata.
Kata din shotokan trebuie practicat ca un meci de kumite, dar nu numai
cu viteză şi forţă, ci şi cu execuţie expresivă, cu frumuseţe interioară, cu
implicare 100%.
Un karateka adevărat nu practică doar kata sau doar kumite, pregătirea
lui trebuie să fie completă, motiv pentru care examenele de grad cuprind kihon,
kata şi kumite în egală măsură.
Kata este o înşiruire de elemente tehnice precis elaborate de tradiţie, care
trebuie practicate numai după regulile stricte ale tradiţiei (este standardizat).
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Kata este tiparul unei şcoli și are rolul de a păstra identitatea stilului pe care îl
reprezintă.
În karate shotokan sunt 26 de kata corespunzătoare nivelului de pregătire
al practicanților, nivel ce poate fi ușor identificat după culoarea centurii (obi)
purtate. În competițiile de kata regulamentul este cel ce prevede criteriile și
cerințele conform cărora se apreciază execuția prin acordarea punctelor
(notelor).
Pentru stimularea începătorilor din întreaga lume, japonezii s-au văzut
nevoiți să introducă centurile colorate, ca semn de departajare și mai ales
pentru încurajarea lor. Astfel, în urma promovării examenelor de grad, fiecărui
nivel îi corespunde o anumită culoare de centură (obi): 9 kyu - albă, 8 kyu galbenă, 7 kyu - portocalie, 6 kyu - verde, 5-4 kyu - albastră, 3-2-1 kyu-maro,
1 dan - neagră. De la nivelul de centură neagră se schimbă gradațiile din kyu
în dan, urmând ca numărul lor să crească funcție de timp, număr de
antrenamente, vârstă, contribuții aduse la dezvoltarea karateului.

CAPITOLUL 3
ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MOTRICITATEA
ȘI PSIHOMOTRICITATEA
Cu fiecare zi, posibilitățile de cunoaștere ale omului se extind și
fiecare dintre noi încearcă să țină pasul cu ultimele descoperiri ale științei
secolului nostru. Încercăm să nu rămânem ancorați în trecut, să ne adaptăm
prezentului în domeniul nostru care se numește educației fizică și sport, știința
sportului sau denumit într-un sens și mai larg activități corporale, așa cum îi
place domnului Epuran să le numească.

3.1 M OTRICITATE
3.1.1 CAPACITĂȚILE MOTRICE
În karate shotokan, ca în oricare ramură sportivă, antrenamentul are
drept scop obținerea de performanțe maxime, cu un consum minim de energie.
Efortul este atât fizic, cât și psihic, determinând implicarea tuturor sistemelor
organismului, pentru dezvoltarea capacităților fizice și psihice, ce
caracterizează acest stil.
Actele și acțiunile motrice utilizate în antrenamente și competiții sunt
specifice și corespund nivelului și perioadei de pregătire a sportivilor karateka.
Pentru ca procesul instructiv-educativ (antrenamentul) să fie eficient,
este necesară dezvoltatea capacităților motrice ale persoanei implicate, în
funcție de vârstă, sex, nivel de pregătire.
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Din punctul de vedere al multor specialiști, capacitatea motrică ar fi
reprezentată doar de calitățile motrice, ceea ce din punctul nostru de vedere nu
reflectă realitatea. Considerăm capacitatea unui individ de a face mișcare ca
fiind determinată de indicii morfologici, fiziologici, calitățile motrice, de
procesele psihice, condițiile de mediu, nivelul de pregătire, toate acestea aflate
într-o permanentă intercondiționare. Capacitatea motrică include aici și
capacitatea de performanță, care la rândul său este determinată de factori
interni: aptitudini, atitudini, structură și funcționare corporală și de factorii
ambianței: mediul socio-educativ general, mediul educativ special
(antrenamentul și competiția), precum și mediul natural (fizici și climatici) 2.
Activitatea motrică este de fapt una psihomotrică.

3.1.1.1 CAPACITĂȚI CONDIȚIONALE
„Capacitățile condiționale se fundamentează pe eficiența metabolică
a mușchilor și aparatelor, în timp ce capacitățile coordinative sunt determinate
de aptitudinea de reglare și organizare a mișcărilor” 3. Capacitățile condiționale
sunt viteza, forța și rezistența.
Viteza este definită, în general, ca o capacitate a omului de a realiza
acte şi acţiuni motrice într-un timp cât mai scurt. Este o calitate motrică ce se
compune din viteza de reacție, viteza de execuție a unei structuri motrice
distincte și, acolo unde este cazul, din viteza de repetiție. Dintre factorii
determinanți ai vitezei, cei mai importanți sunt: ereditatea, maturizarea și
diferențierea sistemelor organismului și, mai ales, eficacitatea procesului de
instruire.
Fiziologic, viteza este determinată de :
- Mobilitatea, intensitatea și concentrarea proceselor nervoase
fundamentale – excitația și inhibiția
- Excitabilitatea căilor nervoase senzitive și motorii;
- Gradul de reactivitate al mușchiului;
- Procentul de fibre albe al mușchilor implicați în mișcare;
- Gradul de maturizare al sistemului nervos
Biochimic, viteza este condiționată de conținutul de ATP și CP din
mușchi și de eficiența sistemelor implicate în descompunerea și resinteza
acestora.
În karate, viteza se manifestă prin:
- Timpul de latență al reacției motrice
- Viteza de execuție a unei tehnici de atac sau apărare
- Viteza de repetiție (a aceleiași tehnici)
- Viteza de deplasare (pentru poziționarea optimă față de adversar).
Teodorescu,S. (2006).Teoria antrenamentului și competiției.ANEFS. București.p.22
Tudor V., (1999) – Capacitățile condiționale, coordinative și intermediare – componente ale
capacității motrice, Editura Rai, București
2
3
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Obținerea unei reacții rapide în karate este condiționată de:
- Percepția senzorială fină (vizuală!)
- Un echilibru între excitație și inhibiție în răspunsul motric
- Concentrare și motivație
- Formă sportivă cât mai bună
- Atitudine pozitivă față de luptă.
Timpul de reacție este diferit în funcție de complexitatea stimulilor;
cu cât stimulii sunt mai complecși, timpul de reacție crește (aproape se
dublează) prin componenta timp de decizie. Astfel, „viteza de decizie este o
formă integrată de manifestare a vitezei şi totodată o condiţie de manifestare a
celorlalte tipuri de viteză” (Dragnea, A., 1996). Experiența anterioară, spiritul
de observație, concentrarea atenției, facilitează răspunsuri motrice rapide, cu o
latență cât mai scurtă.
Viteza specifică în karate se poate dezvolta prin următoarele metode:
- Repetarea tehnicilor în condiții ușurate, cu tempo maxim
- Execuții la semnal (în special stimul vizual)
- Repetare în condiții îngreunate
- Jocuri de luptă în reprize scurte
- Luptă cu mai mulți parteneri.
Forța reprezintă capacitatea de a învinge rezistențe prin contracții
musculare. Factorii determinanți ai forței sunt centrali și periferici. Factorii
centrali se referă la activitatea SNC de elaborare a comenzilor, la care se
adaugă capacitatea de coordonare intra- și intermusculară. Factorii periferici
se referă la calitatea (raportul de fibre albe/fibre roșii), rezervele energetice și
diametrul și lungimea mușchiului. Pe lângă alți factori (sex, vârstă, stare de
sănătate și antrenament, ritm cicardian etc), factorii psihici (capacitatea de
mobilizare voluntară și, mai ales motivația) pot influența nivelul de moment al
forței.
În karate-do forța se manifestă în următoarele forme:
în blocaje, poziții în forță – se manifestă în regim static – izometric
în lovituri – în regim de învingere
în parări, blocaje – în regim de cedare.
Forța explozivă (dezvoltarea forței maxime în timp minim) reprezintă
un factor condițional al performanței în karate competițional, atât în kata, cât
și în kumite.
Principalele metode de dezvoltare a forței folosite în karate sunt:
- procedeul de ridicare de greutăți (mici și mijlocii, cât și eforturi
maximale)
- procedeul în circuit
- procedeul izometric
- procedeul Power-Training (toate exercițiile se realizează cu viteză
maximală).
Rezistența reprezintă capacitatea motrică ce permite organismului să
facă față oboselii apărute în urma prestării unui efort fizic și psihic fără a se
15

modifica randamentul prestației. În karate, mai ales la finalul meciurilor,
sportivii trebuie să fie capabili să execute tehnicile de atac sau apărare cu viteză
și precizie, astfel încât randamentul lor să fie maxim, pentru a accede la
victorie.
Rezistența se manifestă la nivel general (implică mai mult de 70% din
masa musculară) sau locală.
Factorii fiziologici care determină rezistența sunt:
 Anatomo-funcționali
- volumul pulmonar, volumul sistolic;
- concentraţia hemoglobinei în sânge;
- volumul sanguin total;
- capacitatea respiratorie maximă;
- VO2 maxim apreciat în raport cu greutatea corporală
- reglarea de către SNC a proceselor metabolice din timpul
efortului, repausului, refacerii
 Factori biochimici
- Calitatea fibrelor musculare și procentul fibrelor roșii care
utilizează optim oxigenulși furnizează energie pe calea
proceselor aerobe de fosforilare oxidativă
- Pragul anaerob-aerob
- Acumularea de acid lactic și eficiența sistemelor tampon ale
organismului
- Capacitatea sistemului muscular de a-și reface substratul
energetic pentru a continua lucrul exploziv.
În antrenamentul de karate, cele mai folosite metode de dezvoltare a
rezistenței sunt metoda cu intervale și metoda repetărilor.

3.1.1.2 CAPACITĂȚI COORDINATIVE
Coordonarea este considerată “o caracteristică calitativă a prestaţiei
motrice, ce nu poate fi măsurată ci doar apreciată convenţional” 4. Se folosesc
multe denumiri pentru coordonare, fiecare încercând să sublinieze multiplele
fațete care intră în conținutul acestei capacități: îndemânare, precizie,
acurateţe, fineţe, graţie, măiestrie, adresă etc.5
Coordonarea este numitorul comun al tuturor posibilităților de
mișcare, fără ea nu se pot executa acte și acțiuni motrice. Ea dă finețe, armonie,
precizie și produce încântare în kata, face posibilă punerea în aplicare a tehnicii
și tacticii în meciurile de kumite. Coordonarea, se manifestă în toate grupele
de pregătire, la începători la avansați, la amatori, performeri, în toate etapele și

Şerbănoiu , S. (2000).Capacităţile de coordonare în sportul de performanţă, Tipografia Făgăraş.
Bucureşti, p 99 – 100.
5
Macovei, S.(2014). Kinantropologie-Note de curs. UNEFS București.
4
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verigile antrenamentului, de la încălzire, parte fundamentală și revenire a
organismului după efort, până la refacere.
Karate-ul este un sport euristic, în care coordonarea este absolut
necesară pentru obținerea performanțelor. Este o capacitate motrică fără de
care nu se poate trece de selecția inițială (primară). Un karateka trebuie să dea
dovadă de o mare măiestrie în stăpânirea tuturor mișcărilor corpului, să aibă
capacitatea de a se adapta în permanență condițiilor care sunt într-o continuă
transformare, să se adapteze limitei de spațiu și de timp, dar mai ales acțiunilor
aproape imprevizibile ale adversarului, să facă față presiunii publicului și
comisiei de arbitraj.
Dragnea A. şi Bota A., defineau în 1999 capacităţile coordinative ca
fiind „un complex de calităţi preponderent psiho-motrice care presupun
capacitatea de a învăţa rapid mişcări noi, adaptarea rapidă şi eficientă la
condiţii variate, specific diferitelor tipuri de activităţi, prin restructurarea
fondului motric existent”6.
După Gh. Cârstea (1999), capacităţile coordinative sunt:
 capacitatea de coordonare a corpului pentru efectuarea actelor şi
acţiunilor motrice;
 capacitatea de combinare a mişcărilor;
 capacitatea de diferenţiere a mişcărilor;
 precizia;
 capacitatea de orientare spaţială;
 capacitatea de orientare temporală (ritm şi tempo);
 amplitudinea pe bază de mobilitate articulară şi supleţe;
 ambilateralitatea, acea capacitate de a efectua actele şi acţiunile
motrice în toate direcţiile şi planurile, cu orice membru superior sau
inferior
Epuran, M., îl cita în 2005 pe Schnabel (1974) şi spunea că sunt trei
capacităţi coordinative de bază, între care sunt relaţii de interdependenţă:
 capacitatea de învăţare motrică (recepţionează, prelucrează şi
memorează informaţiile de natură motrică)
 capacitatea de conducere a mişcărilor (diferenţiere kinestezică,
capacitate de echilibru, capacitate de orientare spaţială);
 capacitatea de adaptare şi readaptare motrică.
Gradul de coordonare a mişcării este influenţat de nivelul de stăpânire
a deprinderilor motrice, de nivelul de automatizare a acestora, dar şi de factorii
perturbatori sau de caracteristicile întâmplatoare ale mediului.
Pentru dezvoltarea capacităţilor coordinative, trebuie să se ţină seama
de următoarele condiții: abordarea componentelor coordonării se face la
începutul antrenamentului, când organismul este odihnit şi încălzit
Dragnea A. şi Bota A.,1999, Teoria activităților motrice, Editura Didactică și Pedagocică, R.A.,
București
6
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corespunzător; nu se dezvoltă capacităţile coordinative şi viteza în acelaşi
antrenament; între repetări se fac pauze optime, funcție de intensitatea
efortului, în care organismul să-și revină. Este bine știut că pe fond de oboseală,
coordonarea scade. Conform cu Weineck, J., 1994; Dragnea, A., 1993; Tudor,
V., 1999:
- între 3-6 ani se va insista asupra însuşirii unui număr cât mai mare de
deprinderi motrice simple;
- între 6 şi 10 ani, accentul se pune pe ameliorarea capacităţii de coordonare
segmentară, favorizată de plasticitatea scoarţei cerebrale;
- perioada 10-14 ani se caracterizează prin ameliorarea capacităţii de
învăţare motrică, manifestată la nivelul indicilor de stocare a informaţiei
şi de diferenţiere temporală; precizia şi orientarea spaţio-temporala;
- între 14-18 ani, ca urmare a modificărilor proporţiilor, creşterii
extremităţilor, se înregistrează o scădere a capacităţii de coordonare
segmentară, mai ales în cazul mişcărilor complexe.
Pentru coordonare nu se lucrează niciodată prea devreme sau prea
mult.

3.1.1.3 CAPACITĂȚI INTERMEDIARE
Capacitățile motrice intermediare sunt cele aflate la granița dintre
capacitățile condiționale și cele coordinative. Acestea sunt suplețea, cu
componentele ei mobilitatea articulară și elasticitatea musculară.
Suplețea reprezintă „capacitatea individului de a putea executa
mișcări de mare amplitudine, din una sau mai multe articulații” 7. După Manno,
R., 1992, „suplețea este o aptitudine motrică ai căror factori limitativi sunt de
tip anatomic, structural și de reglare”. Bazele funcționale principale ale
mobiletății și supleței sunt organele tendinoase Golgi și fusurile
neuromusculare. „Organele tendinoase Golgi sunt reprezentate de
proprioceptorii încapsulaţi în fibrele tendoanelor, care sunt sensibili la orice
întindere importantă şi pot interveni ca inhibitori ai contracţiei musculare în
cazul unei leziuni. Fusurile neuromusculare sunt organe însărcinate cu
înregistrarea modificărilor mecanice ale muşchiului, care informează asupra
nivelului de tensiune musculară şi care provoacă reflexul de întindere” 8.
Dezvoltarea mobilității și supleței ușurează execuția procedeelor
tehnice, crescându-le eficiența prin reducerea consumului energetic.

Tudor, V., 2008, Măsurare și evaluare în cultură fizică și sport, Editura Moroșan, p 133
Deliu, D., 2008, Antrenamentul în disciplinele de combat, Editura Bren, București, p 71-72

7
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3.2 PSIHOMOTRICITATEA
Psihomotricitatea arată rolul psihicului în reglarea motricității, a
factorilor afectivi, punând în valoare influența pozitivă a mișcării asupra
sănătății.
Activitatea motrică nu poate fi separată de procesele psihice şi viaţa
psihică, înţelegerea fiinţei umane se face ca un tot unitar între fizic, psihic,
motric şi spiritual.
Obiectelor și fenomenelor din mediul înconjurător le corespunde o
anumită imagine psihică ce se formează ca urmare a reflectării, care este un
proces de adaptare, ce depinde de posibilitățile fiecărui individ, de calitatea
organelor de simț specializate și de posibilitățile creierului de a prelucra,
sintetiza și lua decizii. Ea nu depinde doar de caracteristicile obiectului
reflectat ci și de însușirile reflectantului (individului).

Fig. 3.1 – Clasificarea tradițională a fenomenelor psihice 9
Psihicul omului se construiește pe tot parcursul vieții, el se bazează pe
informații și presupune comunicarea cu mediul extern rezultând ”modelul
informațional al realității obiective” și comunicarea cu mediul intern de unde
rezultă “modelul informațional al propriului Eu”, așa cum spunea M. Golu 10 în
1975.
Senzația este un proces cognitiv ce se realizează cu ajutorul
analizatorilor (care au receptor, cale de conducere, verigă centrală) ce primesc
informații de la diverse tipuri de stimuli. Receptoruleste cel care transformă
energia excitanților în impuls nervos, deci o codifică și o trimite mai departe
la centrul nervos care o decodifică și o transformă în senzație.
În funcție de plasarea receptorilor, senzațiile se pot clasifica în:

9

Horghidan V., Mitrache G., 2000
Golu, M. ( 1975). Principii de psihologie cibernetică. Editura Șiințifică și Enciclopedică.
București
10
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exteroreceptive - informații din mediul extern (auditive, vizuale,
cutanate, gustative, olfactive);
 interoceptive - informații din mediul intern (foame, sete, durere,
disconfort);
 proprioceptive de echilibru și orientare (poziția și mișcarea corpului kinestezice);
Sistemul nervos este organul activității psihice fără de care nu poate exista
activitatea motrică.

3.3 LATERALITATEA
Lateralitatea este o componentă importantă a funcției psihomotrice,
alături de schema corporală, ideomotricitate, inteligența motrică și praxie.
Francine Lauzon definea lateralitatea ca fiind „cunoaşterea
interiorizată a celor două părţi ale corpului”.
Pieron, H., consideră că lateralitatea este o „predominare a unuia sau
altuia dintre cele două dispozitive simetrice: a unei mâini, a unui ochi, care
determină dreptacii sau stângacii manuali sau oculari”.
Lafon, R. definește lateralitatea ca „inegalitatea funcţională a părţii
(jumătăţii) drepte sau stângi a corpului”.
Emisfericitatea este un termen introdus de biologi pentru acţiunea
funcţională a unei emisfere cerebrale. În anumite condiţii, una dintre emisfere
lucrează mai mult decât cealaltă. Emisfericitatea nu înseamnă independenţa
celor două emisfere, ci dimpotrivă, ele se informează reciproc în mod constant,
permiţând o acţiune coordonată în totalitate.
Funcţiile senzorio-motorii (motricitatea, sensibilitatea, mişcările
mâinilor şi ale picioarelor, mişcările ochilor) sunt comandate de fiecare
emisferă direct şi invers (încrucişat). Fiecare emisferă comandă jumătatea de
corp inversă ei, având aceleaşi funcţii şi aceleaşi roluri, ceea ce nu se întâmplă
în cazul limbajului, gândirii etc.
Diferențele de utilizare a unei anumite părţi a corpului se datorează
dezvoltării şi folosirii cu precădere a unei emisfere cerebrale. Astfel, emisfera
stângă controlează partea dreaptă a corpului, iar emisfera dreaptă controlează
partea stângă. Existenţa unor conexiuni mai rapide şi mai numeroase spre o
anumită emisferă duce la aşa-zisa clasificare în stângaci şi dreptaci.
Stângacii sunt, deci, coordonaţi predominant de emisfera dreaptă,
responsabilă de orientarea în spaţiu, de imaginaţie, creativitate. Dreptacii sunt
coordonaţi de emisfera stângă responsabilă cu logica, analitica, funcţiile
verbale şi matematica. În cazul ambidextrilor, emisferele sunt la fel de active.
În mod tradiţional, se consideră că emisfera stângă controlează în
totalitate limbajul, dar studiind literatura de specialitate, Beeman, M.J., şi
Chiarello, C., (1998) au concluzionat că majoritatea componentelor limbajului,
presupun procese complementare ale emisferelor stângă şi dreaptă.
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Experimentele lor s-au axat pe diferitele aspecte ale înţelegerii limbii:
percepţia limbii, decodificarea scrisului, înţelegerea sensului cuvintelor,
înţelegerea propoziţiilor, a discursului şi a sintezei.
În opinia lui „din cauze complet necunoscute şi inexplicabile
deocamdată, mâna dreaptă o domină semnificativ pe cea stângă, fiind cu mult
superioară acesteia din urmă în ceea ce priveşte precizia, ușurința în controlul
noilor coordonări și capacitatea de forță”11.
Tab. 3.1 – Predominanta funcţională a emisferelor cerebrale 12
Emisfera stângă
Controlează mişcarea părţii
drepte a corpului: mână dreapta,
piciorul drept.
Receptează informaţii senzoriale
şi tactile de la partea dreaptă a
corpului.
Procesează limbajul simbolic:
litere, cifre, cuvinte, idei abstracte.

Comunicare verbală
Ordine pas cu pas, liniară,
secvenţială
Temporală: percepe ordinea
temporală (deoarece deţine o
ordine pas cu pas, liniară,
secvenţială).
Analizează prin descompunere în
părţi componente.
Învăţarea se face de la parte spre
întreg.
Relaţii vizual-spaţiale slabe.
Ascultă mai mult cuvintele decât
nuanţele emotive ale glasului.

Emisfera dreaptă
Controlează mişcarea părţii stângi
a corpului: mână stângă, piciorul
stâng
Receptează informaţii senzoriale şi
tactile de la partea stângă a
corpului.
Procesează informaţii senzoriale
concrete: imagini, sunete, impresii
senzoriale lipsite de cuvinte sau
însoţite de cuvinte ce au puternice
asociaţii senzoriale.
Comunicare non-verbală
Simultan, global, tablou general
Non-temporală:
nu
percepe
ordinea temporală (deoarece nu
deţine ordine pas cu pas, liniară
secvenţială).
Sintetizează
prin
conectarea
părţilor
componente
într-un
ansamblu.
Învăţarea se face de la întreg la
parte.
Relaţii
vizual-spaţiale
bune:
aranjare de cuburi, desenare de
obiecte tridimensionale
Percepe emoţiile altora.

11

Bernstein, N.A., 1991, ..Moscova, p179
Linksman, R., 1996, pag. 226

12
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Muzică: aspecte secvenţiale,
liniare,
cronometrate
ale
producerii
muzicii,
analiza
muzicală
Creativă cu materialele existente

Muzică: fredonat „după ureche”,
aprecierea integrală a muzicii,
sintetizarea diferitelor sunete întrun tot
Creativă prin închipuirea de lucruri
ce
nu
există
deocamdată,
inventivitate, imaginaţie

CAPITOLUL 4
ASPECTE TEORETICE PRIVIND PREGĂTIREA
ÎN KARATE-DO
4.1 SISTEMATIZAREA PREGĂTIRII ÎN KARATE - DO
Cunoscând faptul că antrenamentul sportiv este un proces
psihopedagogic și metodic ce urmărește eficientizarea dezvoltării
morfofuncționale și psihice a sportivilor în vederea obținerii celor mai bune
rezultate în competiții, au fost identificați șase factori care interacționează
reciroc, cu ponderi diferite la fiecare nivel de pregătire, în vederea atingerii
obiectivelor specifice fiecărei etape. Acești factori sunt:
1. pregătirea fizică
2. pregătirea tehnică
3. pregătirea tactică
4. pregătirea psihologică
5. pregătirea teoretică
6. pregătirea moral-etică13

4.1.1 PREGĂTIREA FIZICĂ ÎN KARATE DO
În karate, mai ales la nivel de începători, pregătirea fizică asigură
dezvoltarea calităților motrice și a capacității de efort. Pregătirea fizică poate
fi generală sau specifică. În periodizarea antrenamentului, pregătirea fizică
generală ocupă un loc important în perioada pregătitoare. Pentru începători se
utilizează mijloace cu caracter general, iar pentru sportivii consacrați
pregătirea fizică generală e strâns legată de specificitatea efortului.
Pregătirea fizică presupune stabilirea exactă a parametrilor efortului
astfel încât să se acționeze țintit asupra capacităților motrice. Cei mai
importanți parametri ai efortului ce se au în vedere sunt: intensitatea, volumul,
durata pauzei, natura pauzei, orientarea efortului (substratul energetic).
În perioada de pregătire și control, locul pregătirii fizice generale este
luat de pregătirea specifică, punându-se accent pe dezvoltarea calităților
Deliu, D., 2008 – Metodica disciplinelor de combat, Editura Bren, București, p 175
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motrice prin mijloace specifice karate-do, în paralel cu perfecționarea tehnicotactică.

4.1.2 PREGĂTIREA TEHNICĂ ÎN KARATE -DO
În karate-do, tehnica include toate acțiunile motrice specifice stilului.
Tehnica în karate Shotokan este determinată de regulamentele competiționale
SKDUN (Shotokan Karate Do of United Nations) și FRAM – Departamentul
de karate SKDUN. Tehnicile competiționale sunt numeroase, unele simple,
altele complexe, fiecare dintre ele fiind deprinse la un anumit nivel de
pregătire.
Mecanismul de de bază al unui procedeu tehnic (o structură motrică
concretă sau un mod particular de efectuare a unei mişcări specifice)
„reprezintă succesiunea logică de acte motrice strict necesare în vederea
realizării procedeului respectiv” 14.
Etapele învățării tehnicilor din karate-do (după Epuran, M., 2001,
citat de Deliu, D., 2008) sunt următoarele:
1. Etapa informării şi formării reprezentării – în care sportivii își formează
o imagine mentală asupra a ceea ce au de învățat;
2. Etapa mișcărilor grosiere sau insuficient diferențiate – caracteristică
primelor execuții tehnice, caracterizată prin efort exagerat, contracții
musculare nejustificate, risipă de energie, precizie scăzută etc. în această
etapă se insistă pe mecanismul de bază al procedeului și nu pe aspectele
de finețe;
3. Etapa coordonărilor fine și a consolidării procedeelor tehnice - efectuarea
corectă în condiții standard, cu consum energetic mic, fluent, cu indici
crescuți de forță, viteză și precizie, chiar în condiții de oboseală;
4. Etapa perfecționării și supraînvățării procedeului tehnic – permite
adaptarea procedeului la condițiile euristice și de criză de timp ale luptei.

4.1.3 PREGĂTIREA TACTICĂ ÎN KARATE -DO
Tactica reprezintă organizarea, pregătirea și ducerea luptei pentru a
îndeplini cu maximum de eficacitate scopurile fixate15. Abordarea unui stil
ofensiv sau defensiv este condiționată de posibilitățile (tehnice, somatice,
psihice) ale sportivilor și de capacitatea lor de a le pune în valoare.
Abordarea tactica în karate-do (kumite) poate fi:
- Atac direct;
- Dublarea sau triplarea aceleiași tehnici sau combinații originale;
- Fentă și atac;
- Apărare;
Deliu, D., 2008 – Metodica disciplinelor de combat, Editura Bren, București, p 176
https://dexonline.ro/definitie/tactica
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Contraatac:
- Go no sen – blocaj și contraatac;
- Sen no sen – inițiativă pe atacul adversarului (ataci simultan cu
adversarul și punctezi înaintea lui);
- Ato no sen – provcarea unui atac al adversarului și contraatac pe
zona descoperită de atacul provocat.
La învățarea unui procedeu tehnic trebuie subliniate câteva aspecte
legate de folosirea lor în luptă (Deliu, D., 2008):
- poziţia ideală din care se execută tehnica;
- partea corpului cu care se execută lovitura;
- traiectoria tehnicii și distanța față de adversar;
- zona vizată;
- calităţi fizice şi psihice necesare execuţiei respectivului procedeu (viteză,
forţă, alonjă, mobilitate, precizie, reacţie rapidă, curaj, echilibru, spirit de
luptă, hotărâre etc);
- caracteristicile adversarilor cărora li se poate aplica tehnica respectivă
(înalți, scunzi, dreptaci sau stângaci, începători sau avansați, ofensivi sau
defensivi etc.);
- combinații eficiente;
- cdentificarea oportunității de utilizare.

4.1.4 PREGĂTIREA TEORETICĂ ÎN KARATE -DO
Pregătirea teoretică în karate-do presupune, pe de o parte, cunoașterea
noțiunilor specifice domeniului, mai cu seamă a denumirilor elementelor și
procedeelor tehnice, a etichetei, a istoricului stilului (neapărat numele
fondatorului) și, pe de altă parte, noțiuni de regulament competițional. Pe
măsura înaintării în vârstă a practicanților, sfera noțiunilor se lărgește,
cuprinzând diverse domenii: anatomie, fiziologie, biomecanică etc. De
asemenea, nu trebuie să lipsescă noțiuni referitoare la igiena personală și de
grup.

4.1.5 PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ
„Pregătirea psihologică în combat cuprinde ansamblul de măsuri
generale şi speciale capabile să dezvolte legăturile psihicului combatanţilor cu
solicitările din antrenament şi competiţie şi îl fac capabil să realizeze cele mai
bune performanţe şi cele mai mari progrese”16. Cuprinde o latură intelectuală,
una volitivă și una afectivă. Se disting trei forme ale pregătirii psihologice:
1. Pregătire psihologică de bază – vizează în principal dezvoltarea curajului,
modestirei, respectului, combativității fără violență și a fair-play-ului;
Deliu, D., 2008 – Metodica disciplinelor de combat, Editura Bren, București, p 149
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Pregătirea psihologică specială – urmărește dezvoltarea unor calități ca:
putere de anticipare, rapiditatea și complexitatea gândirii, concentrarea
atenției, rezistența la stres etc;
Pregătirea psihologică pentru concurs – constă în „formarea unui sistem de
atitudini şi conduite cu caracter operaţional şi reglator, prin care aceştia să se
adapteze suplu şi creator la situaţiile concursului şi la acţiunile adversarilor” 17.

2.

4.1.6 PREGĂTIREA MORAL – ETICĂ ÎN KARATE -DO
Pregătirea moral-etică este specifică artelor marțiale și presupune ca
practicanții să nu utilizeze tehnicile și procedeele învățate în dojo în afara lui.
În dojo, acestea vor fi utilizate cu chibzuință, luând în considerare nivelul de
pregătire al partenerului de antrenament, în vederea evitării oricărei
accidentări.

4.2 ELEMENTE ȘI PROCEDEE TEHNICE DE BAZĂ ÎN KARATE -DO
În tabelul 4.1 sunt prezentate principalele elemente și procedee
tehnice din Karate Shotokan și principalele activități de învățare, până la etapa
de perfecționare:
Tabel 4.1 – Elemente și procedee tehnice de bază
Nr.
Denumirea
Activități de învățare
crt.
1
Choku tsuki
Choku tsuki – Explicație, demonsrație, execuție,
aplicația practică
- din shizen-tai, stânga/dreapta
- din kiba dachi, stânga /dreapta
2
Oi tsuki
Oi tsuki – Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică
- din zenkutsu dachi
- din
deplasare
înainte
(mae
)/
3
Gyaku tsuki
înapoi(ushiro)
Gyaku tsuki – Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică
- din zenkutsu dachi,
- din deplasare, alternativ stânga/dreapta, cu
întoarcere simplă
- din gardă de luptă (kamae), stânga/dreapta,
nivel chudan/ jodan

17

Epuran, M, 2001, citat de Deliu, D., 2008, Metodica disciplinelor de combat, p 152
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-

4

Kizami tsuki

5

Uraken

6

Ura tsuki

7

Nagashi tsuki

8

Tetsui uchi

9

Shuto uke

10

Gedan barai

11

Jodan Age uke

12

Chudan Soto
uke

cu tshuri-ashi (deplasarea doar a piciorului
din față)/ yori-ashi (deplasarea ambelor
picioare)
- cu partenerul
Kizami tsuki – Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică.
- din gardă de luptă (kamae), stânga/dreapta
- cu tshuri-ashi (deplasarea doar a piciorului
din față)/ yori-ashi (deplasarea ambelor
picioare)
- cu partenerul
Uraken – Explicație, demonstrație, execuție,
aplicație practică
- din gardă de luptă (kamae), stânga/dreapta
- cu tshuri-ashi (deplasarea doar a piciorului
din față)/ yori-ashi (deplasarea ambelor
picioare)
- cu partenerul
Ura tsuki-– Explicație, demonstrație, execuție,
aplicație practică
Nagashi tsuki - Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică.
- din gardă de luptă (kamae), stânga/dreapta
- cu partenerul
Tetsui uchi- Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică.
- din gardă de luptă (kamae), stânga/dreapta
- cu tshuri-ashi (deplasarea doar a piciorului
din față)/ yori-ashi (deplasarea ambelor
picioare)
- cu partenerul
Shuto uke-Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică
- din kokutsu dachi
- din
deplasare
înainte
(mae
)/
înapoi(ushiro)
Gedan barai-Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică
- din zenkutsu dachi
- din kiba dachi
- din
deplasare
înainte
(mae
)/
înapoi(ushiro)
Jodan Age uke-Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică
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14
Chudan Uchi
uke

15
Tate
uke

Shuto

16
Haishu uke

17
Morote uke

18
Mae geri

19
Yoko geri

20
Mawashi geri

21
Ushiro geri

-

din zenkutsu dachi
din
deplasare
înainte
înapoi(ushiro)

(mae

)/

Chudan Soto uke-Explicație, demonstrație,
execuție, aplicația practică
- din zenkutsu dachi
- din
deplasare
înainte
(mae
)/
înapoi(ushiro)
- cu partenerul
Chudan Uchi uke- Explicație, demonstrație,
execuție, aplicația practică
- din zenkutsu dachi
- din
deplasare
înainte
(mae
)/
înapoi(ushiro)
- cu partenerul
Tate Shuto uke -Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică
- din shizentai
- din kiba dachi
- din deplasare
- cu partenerul
Haishu uke Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică
- din kiba dachi
- din
deplasare
înainte
(mae
)/
înapoi(ushiro)
- cu partenerul
Morote uke Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică
- din zenkutsu dachi
- din
deplasare
înainte
(mae
)/
înapoi(ushiro)
- cu partenerul
Mae geri, keage (biciuit)/ kekomi( împins)
Explicație, demonstrație, execuție, aplicația
practică
- din zenkutsu dachi, jodan/chudan
- din deplasare înainte (mae )
- din gardă de luptă (kamae)
- la pernă, sac
- cu partenerul
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Yoko geri, keage (biciuit)/ kekomi( împins)
Explicație, demonstrație, execuție, aplicația
practică
- din zenkutsu dachi
- din
deplasare
înainte
(mae
)/
înapoi(ushiro)
- cu partenerul
Mawashi geri /kizami ( cu piciorul din față)
Explicație, demonstrație, execuție, aplicația
practică
- din zenkutsu dachi, static/deplasare
- din gardă de luptă (kamae), stânga/dreapta
- cu partenerul
Ushiro geri -Explicație, demonstrație, execuție,
aplicația practică
- din zenkutsu dachi
- din gardă de luptă
- din deplasare înainte (mae )/kizami
- cu partenerul

CAPITOLUL 5
PARTICULARITĂȚILE MORFOFUNCȚIONALE
ȘI PSIHOMOTORII ALE COPIILOR (6-12 ANI)
5.1 PARTICULARITĂȚI MORFOLOGICE
Creșterea și dezvoltarea copiilor în această perioadă se manifestă
simultan, dar neuniform. Procesul de creștere se desfășoară după anumite
legi18:
- creșterea este un proces continuu;
- ritmul de creștere variază în fncție de vârstă;
- creșterea segmentelor corpului este neuniformă – proporțiile dintre
diferitele segmente ale corpului sunt caracteristice diferitelor vârste;
- creșterea diferă în funcție de sex;
- creșterea prezintă oscilații sezoniere.
Etapele dezvoltării reprezintă perioade din vârsta copilului, distincte
prin prisma caracteristicilor morfofiziologice, dictate de evoluția somatică și
vegetativă a organismului. În această etapă nu există diferențe semnificative
între fete și băieți, în ceea ce privește talia, dezvoltarea corporală, a sistemului

Negulescu I. și colab., 2017, Orientări metodice privind selecția și pregătirea inițială în handbal,
București, UNEFS, p 8
18

28

locomotor și a celui nervos. Dezvoltarea organelor interne rămâne în urma
dezvoltării somatice, ceea ce determină o rezistență mai scăzută la efort 19.
Dezvoltarea sistemului muscular este ceva mai lentă decât cea a
sistemului osos. Musculatura membrelor inferioare este mai dezvoltată
comparativ cu cea a membrelor superioare. Musculatura flexoare este mai
dezvoltată decât cea extensoare (de aici, tendința copiilor de a sta încovoiați).

5.2 PARTICULARITĂȚI FUNCȚIONALE
La vârsta de 6-7 ani se încheie diferențierea neuronilor corticali și
periferici și mielinizarea fibrelor eferente și aferente. Dintre procesele corticale
fundamentale predomină excitația, fapt ce explică starea de agitație generală a
copiilor. Analizatorii vizual, acustico-vestibular și kinestezic, în jurul vârstei
de 10 ani ating capacitatea adultului, atât structural, cât și funcțional.
Frecvența cardiacă este mai mare la copii decât la adulți, dar scade cu
vârsta (de la 100 b/min la 6 ani, la 84 b/min la 8 ani). Volumul sistolic crește
de la 20 ml la 6 ani la 30 ml la 10 ani. Capacitatea vitală crește proporțional cu
volumul plămânilor.

5.3 PARTICULARITĂȚI PSIHOLOGICE
Contactul cu școala la această vârstă determină o evoluție a procesului
de dezvoltare psihică. Se formează deprinderile intelectuale de bază. Adaptarea
copiiilor la noile condiții presupune integrarea în programul școlar și al
activităților zilnice, stabilirea unei relații cu învățătoarea și, eventual cu
antrenorul, a relațiilor cu colegii de clasă și de antrenament. Acum se
consolidează anumite componente ale personalității cum ar fi conduitele,
obișnuințele și anumite trăsături de caracter.
În jurul vârstei de 9-10 ani apare capacitatea de autoevaluare și spiritul
critic. Devin sensibili la ideea de apartenență la grup și la educația socială. În
gândire, încep să opereze cu cunoștințe, operații și reguli. Imaginea de sine
continuă să se definitiveze sub influența școlii, a familiei și a anturajului.

5.4 PARTICULARITĂȚI MOTRICE ȘI PSIHOMOTRICE
„Termenul de dezvoltare a calităţilor fizice defineşte modificările
morfologice şi funcţionale produse în organismul sportivilor supuşi efortului

Deliu, D., Băițel, I., 2014, Judo pentru începători – Centura albă, centura galbenă, Editura
Discobolul, București, p 109 - 111
19

29

în acest scop, iar termenul de educare a calităţilor fizice se referă la totalitatea
acţiunilor necesare canalizării dezvoltării calităţilor fizice în direcţia dorită.”20
„Nu există limită inferioară de vârstă pentru începerea dezvoltării
calităţilor motrice. Există doar metode şi mijloace adecvate acesteia, perioade
de dezvoltare mai intensă şi de relativă stagnare”21
La 6-10 ani se formează mecanismele de coordonare care asigură un
nivel corespunzător al calităților motrice. Forța tuturor grupelor musculare
crește moderat; forța flexorilor este mai mare decât a extensorilor, mai ales la
nivelul trenului superior. La această vârstă, controlul nervos total nu se
realizează pentru toate grupele musculare. Activitatea neuronală controlează
nivelul de dezvoltare a forței, motiv pentru care la această vârstă se lucrează
pentru dezvoltarea forței generale, obiectivul fundamental fiind dezvoltarea
fizică armonioasă.
În această perioadă de creștere se pune accent pe dezvoltarea
componentelor vitezei (de reacție, de execuție și de repetiție), iar spre sfârșitul
perioadei se pune accent pe îmbunătățirea globală a vitezei.
La această vârstă, capacitatea de efort e relativ bună, copiii rezistând
la eforturi cu durate între 2-6 minute (se recomandă utilizarea proporției 1 an
vârstă - 1 minut de efort22).

CAPITOLUL 6
DESCRIEREA UNOR ECHIPAMENTE
PENTRU STUDIUL LATERALITĂȚII
6.1 SIMULATORUL DE CONDIȚII
Simulatorul de condiții ERGOSIM a fost conceput de cercetătorii
CCPS, actualul INCS acum mai bine de 20 de ani. A fost îmbunătățit
permanent pentru a se adapta cerințelor actuale ale performanței sportive. În
1994 invenţia a fost brevetată sub titulatura de ERGOSIM (ergometrusimulator), având numărul de brevet 108411 iar colectivul de autori era format
din cercetatorii: Schor Vladimir, Hillerin Pierre, Stupineanu Ilie, Feredean
Alexandru şi Dinescu Ionel.

Demeter, A., 1981 – Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice, Ed. Sport-Turism,
Bucureşti, pg. 13
21
Mitra, Gh., Mogoş, Al., (1977) – Dezvoltarea calităţilor motrice, Ed. Stadion, Bucureşti, pg. 37
22
Negulescu I. și colab., 2017, Orientări metodice privind selecția și pregătirea inițială în handbal,
București, UNEFS, p 19
20
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Fig. 6.1 – Simulatorul de condiții cu două fire – INCS, 2015

Prin intermediul acestui dipozitiv, sportivul primește informații vizuale (înregistarea execuţiei greşite şi compararea ei cu una bună) și auditive
(date de antrenor pentru a corecta mișcarea). Primirea acestor informații în
timp real contribuie la corectarea mișcării într-un timp foarte scurt.
Simulatorul funcționează pe baza următoarelor principii:
- Respectarea dinamicii specifice a mișcării;
- Asigurarea libertății specifice de mișcare;
- Posibilitatea varierii regimurilor de lucru;
- Crearea condiţiilor de măsurare a parametrilor mişcării;
- Furnizarea instantanee a informaţiilor.
Facilitățile oferite de acest dispozitiv sunt următoarele:
- Individualizarea mișcărilor studiate;
- Reglarea/modificarea rezistenței la mișcare;
- Afișarea pe un ecran a unui traseu de urmat al mișcării ce poate fi
comparat în orice moment cu execuțiile subiectului
- Posibilitatea de stocare, prelucrare și interpretare a datelor

6.2 TENSIOMIOGRAFUL
Cu ajutorul tensiomiografiei se pot determina tipurile de fibre
musculare, se pot detecta dezechilibre musculare și vechi leziuni nevindecate.
Comparând parametrii diferiților mușchi, putem diferenția două tipuri
de simetrii: simetrie laterală și simetrie funcțională. Dacă parametrii de
contracție sunt sub 80% între mușchii pereche, vorbim despre mușchi
neechilibrați, ce trebuie lucrați cu exerciții speciale și complexe pentru activare
și creștere a puterii.
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Testele sunt capabile să descopere și să prevină din timp asimetriile
care ar putea duce la serioase leziuni. Scopul măsurătorilor este de a diminua
sau a reduce total dezechilibrele musculare.
Tensiomiograful (TMG) este un aparat pentru monitorizarea
proprietăţilor muşchilor scheletici (fig. 6.2). Valencic, V., a demonstrat că
metoda tensiomiografică oferă date valoroase cu privire la proprietăţile
contractile ale muşchiului striat (Valencic,V., 2008).
Stimularea este bipolară şi se realizează prin intermediul a doi senzori
ce se aplică distal şi proximal pe muşchiul investigat; culegerea semnalului se
face cu ajutorul unui senzor cu fibră optică care trimite semnalul către un
calculator dotat cu un soft specific acestei metode (fig. 6.3).

Fig. 6.3 – Interfață program achiziție 23
Cu ajutorul unui stimul electric se inițiază contracția musculară iar un
senzor de deplasare măsoară extinderea radială a mușchiului. Programul
tensiomiografului înregistrează mișcarea și generează rezultatele măsurătorii.
Deoarece măsurarea nu necesită condiții specifice de laborator
(echipamentul este mobil), putem afirma că este o metodă simplu de aplicat.
De remarcat că rezultatele sunt obținute imediat după măsurare, subliniind
eficacitatea metodei.

6.3 ELECTROMIOGRAFUL
Este un aparat prin care se măsoară activitatea electrica a muşchilor.
Înregistrarea obținută se numește electromiogramă (EMG).
În timp ce neuronul motor stimulează fibrele musculare la nivelul
plăcii motorii, impulsuri electrice sunt conduse de-a lungul fiecărei fibre pe
măsură ce aceasta se depolarizează. Acest semnal este detectat de electrozii
plasați pe piele și este amplificat. Electrozii se atașează de-a lungul unui
mușchi, la capetele acestuia sau în mușchi (în cazul electrozilor invazivi).
De cele mai multe ori, electromiografia este folosită ca metodă de
investigaţie clinică care completează examinarea medicală fizică şi oferă
23
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informaţii suplimentare (de exemplu poate ajuta la stabilirea cauzelor unei
boli: neurogenice sau miopatice). Electromiograful este un instrument util în
cercetare, în studiul fiziologiei şi fiziopatologiei musculare, iar în ultimii ani și
în cercetarea din sport. Prin această metodă se poate studia activitatea
bioelectrică la nivelul muşchiului striat, în stare de repaus şi de contracţie, atât
în condiţii normale cât şi patologice (Kamen,G., 2010, p.10-12).

Fig. 6.4 – Electromiograf portabil (Delsys, 2009)
Electromiografia se poate realiza fie utilizând electrozi de
profunzime, fie electrozi de suprafaţă. Electromiograful pe care îl vom utiliza
este de tip Delsys (Fig. 6.4), aparat cu ajutorul căruia se realizează
electromiografii de suprafață. Electromiograful are 16 canale de achiziție două
dintre acestea putând fi utilizate pentru senzori de presiune.

6.4 PLATFORMA M IRON GEORGESCU
Proba, concepută de dr. Miron Georgescu, în forma originală, a fost
publicată în anul 1953, în articolul „Contribuții la studiul calităților fizice” în
revista „Cultură Fizică şi Sport”, București, nr.2, p. 39-60.
Proba "Miron Georgescu" a fost preluată în laboratorul de biomotrie
al Centrului de Cercetari pentru Probleme de Sport în anii 1971-1972.
Varianta utilizată în cadrul Centrului de Cercetări pentru Probleme de
Sport (MGM-15) a provenit din redefinirea și reinterpretarea testului de
"capacitate de efort anaerob", propunându-și să determine elemente definitorii
ale calităților neuro-motorii, energetice și de control, într-un efort maximal de
forță-viteză la nivelul triplei extensii (Hillerin, P.J., 2007)
Autorul a încercat prin această probă “să scoată în evidenţă resursele
generale de natură energetică ale unui sportiv, pornind de la ideea că membrele
inferioare sunt folosite în orice ramură de sport, iar săriturile pe două picioare
şi pe câte un picior sunt mişcări naturale.” (Hillerin, P.J., p.1)
Proba are 3 serii a câte 15 sărituri „ca mingea” (pe ambele picioare,
pe piciorul drept şi pe piciorul stâng) cu condiția realizării, de fiecare dată, a
înălțimii maxime de desprindere și a unui timp minim de contact cu solul.
Sportul de performanță al zilelor noastre nu mai poate fi la nivelul
exigențelor fără o abordare interdisciplinară, fără punerea în practică a
ultimelor cuceriri din toate domeniile.
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Biomecanica, cinematica, îl „pot ajuta pe antrenor, atât pentru
optimizarea mişcării tehnico-fizice, de concurs în principal (traiectorii,
geometrii corecte, implicarea forţei, vitezei, îndemânării etc.), cât şi pentru
eficienţa efortului de pregătire şi refacere corect aplicat” 24.

Fig. 6.5 – Covor de sărituri Miron Georgescu tip MGM-15

6.5 ECHIPAMENTUL MVN X SENS
MVN de la Xsens este un sistem de navigaţie inerţială folosit pentru
captura elementelor de cinematică a mişcărilor întregului corp omenesc. Are
avantajul că prezintă uşurinţă în utilizare. Fiind portabil, acest echipament nu
are restricţii de spaţiu, putând fi utilizat în sală, afară, în birou, practic în orice
spațiu, limitările putând fi cauzate doar de calitatea recepţiei wireless.
Este un sistem ce deţine direcţii de calibrare funcţională avansate,
nefiind necesară palparea extremităţilor osoase pentru ataşarea markerilor.
Fiind utilizat în animaţia 3D, prezintă ușurință în manipulare, datele capturate
sunt numeroase şi omogene, are un timp de configurare foarte scurt iar post
procesarea markerilor sau datelor pierdute este facilă.
Acest sistem complet portabil, permite aplicarea pe întregul corp, a
mai multor senzori şi lucrul în realitatea virtuală.
Calibrarea aparatului se face pentru fiecare subiect în parte,
introducând date referitoare la înălțime, centrul de greutate, lungimea plantei,
ce ajută la crearea unei imagini virtuale ce poate fi urmărită în direct, din
diverse unghiuri și care poate fi înregistrată. Softul specific achiziționează date
ce pot fi prelucrate ulterior.

Gagea A., Tiron C., 2007, Cunostintele interdisciplinare – un atu al antrenorului de înaltă
performanţă, Editura Ministerului Internelor si Reformei Adiminstrative Bucuresti,p 123
24
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Senzorii inerțiali au în componență magnetometre 3D, accelerometre
3D și giroscoape 3D (Roetenberg, 2006).

Fig. 6.6 – Echipament MOVEN25 Fig. 6.7 – Interfaţa programului MVN Studio 26

CAPITOLUL 7
CONCLUZII ALE CERCETĂRII DE DOCUMENTARE
Din demersul nostru teoretic, am concluzionat că lateralitatea este
componentă a capacităților motrice coordinative și ea poate fi evaluată și
îmbunătățită ca urmare a procesului de educare.
Am identificat perioada cea mai bună pentru educarea lateralității și a
bilateralității ca fiind copilăria, când plasticitatea sistemului nervos este mare.
Ca urmare a parcurgerii unui volum destul de mare de lucrări și
publicații cu privire la tema noastră și din alte ramuri de sport, ne-am îmbogățit
cunoștințele referitoare la motricitate, capacități motrice, capacități
coordinative, lateralitate, ceea ce a contribuit la pregătirea cercetării
preliminare și propriu-zise.
Ne este mult mai clar acum procesul de transmitere a informațiilor de
la sistemul nervos către musculatură și al modului de funcționare a emisferelor
cerebrale (încrucișat), ceea ce ne ajută în demersul nostru la elaborarea
metodologiei de educare a bilateralității, la karateka începători.
Așa cum reiese din informațiile bibliografice putem concluziona că
lateralitatea poartă amprenta activităților motrice desfășurate, precum și a
presiunii sociale, corespunzător zonelor geografice în care trăiesc oamenii.
Chiar dacă majoritatea copiilor sunt dreptaci este important să luăm
în considerare și modalitățile de predare și antrenare pentru stângaci, pentru o
mai bună punere în valoare a posibilităților lor.
Utilizând noile tehnologii pentru înregistrarea și prelucrarea
informațiilor achiziționate în urma cercetării teoretice, crește ușurința de
operare cu datele, crescând nivelul calitativ și caracterul științific al lucrării
noastre.

25
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PARTEA A IIA
VERIFICAREA UNOR POSIBILITĂȚI DE MĂSURARE
ȘI EVALUARE A BILATERALITĂȚII,
FOLOSIND APARATURA DE LABORATOR

CAPITOLUL 8
CADRUL OPERAȚIONAL
AL CERCETĂRII PRELIMINARE
8.1 PREMISE
Verificarea aparatelor, echipamentelor și a modalităților de
evidențiere a lateralității este o necesitate a reușitei cercetării noastre
preliminare.
Ne-am propus în această cercetare demonstrarea modului în care
putem evidenția diferențele între execuțiile unui act sau acțiuni motrice cu
brațul drept și cu brațul stâng. Am dorit să evidențiem faptul că putem obține
informații foarte precise asupra diferențelor între execuțiile cu brațul drept și
cele cu brațul stâng.
Presupunem că realizarea cercetării preliminare cu aparatură de
ultimă generație, va duce la îmbogățirea cunoștințelor noastre prin
multitudinea și exactitatea datelor .
Urmărind unele cercetări științifice realizate cu aparatură de ultimă
generație referitoare la coordonare și lateralitete, ne-am îmbogățit cunoștințele
noastre, fapt ce ne va facilita abordarea cercetării propriu zise ulterioare.

8.2 SCOPUL
În scopul de a demonstra reducerea diferențelor funcționale (eventual
și structurale) între partea dominantă și cea nedominantă prin îmbunătățirea
execuțiilor pe partea nedominantă, după utilizarea unui program de pregătire
original, trebuie să luăm în calcul modalitatea de evidențiere a acestor
diferențe, mijloacele și metodele folosite în acest scop. Totodată urmărim
îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la aparatură, echipamente, metode şi
mijloace de antrenament cu ajutorul cărora să creștem posibilitățile de
evidențiere, măsurare și educare a lateralității. Dorim să cunoaștem
echipamentele și aparatele care pot fi utilizate în scopul cercetării și
îmbunătățirii performanței.
8.3 Obiective
 Îmbunătățirea cunoştinţelor teoretice și practice în domeniu, pentru o
mai bună valorificare a cercetării preliminare;
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Vrem să atragem atenţia că există mai multe posibilități de testare a
lateralității;
Familiarizarea cu echipamentele ce urmează a fi utilizate în
evidențierea lateralității;
Prezentarea unor posibilități de testare a lateralității.

8.4 IPOTEZELE CERCETĂRII PRELIMINARE
1. Lateralitatea poate fi evidențiată cu ajutorul mai multor echipamente
și aparate;
2. Folosind echipamentul MOVEN, putem evidenția diferențele între
execuțiile unei tehnici de karate cu brațul drept și cele cu brațul stâng;
3. Prin analiza unei tehnici simple de lovire cu pumnul (gyaku tsuki) se
obțin informații atât despre trenul superior cât și despre trenul
inferior;
4. Prin analiza diferențelor între parametrii cinematici ai tehnicilor
executate cu brațul drept și cu cel stâng se obțin informații atât
cantitative, cât și calitative.

8.5 SARCINI
•
Realizarea de studii referitoare la evidențierea lateralității cu ajutorul
diverselor aparate și echipamente
•
Creionarea unei metodologii specifice de antrenament care să permită
educarea părții nedominante a corpului cu ajutorul unor sarcini specifice și
nespecifice.
•
Stabilirea mijloacelor de achiziție a informațiilor referitoare la tehnica
executată
•
Stabilirea tehnicii analizate în vederea identificării diferențelor de
ateralitate
•
Alegerea subiectului cercetării preliminare
•
Testarea subiectului cu ajutorul echipamentului MOVEN
•
Prelucrarea achizițiilor realizate cu ajutorul echipamentului MOVEN
•
Stabilirea parametrilor cinematici monitorizați
•
Calculul lor pornind de la achizițiile de poziție ale echipamentului
•
Calculul valorilor medii ale parametrilor aleși, atât pentru execuțiile
cu brațul drept, cât și pentru cele cu brațul stâng
•
Compararea mediilor parametrilor cinematici stânga /dreapta, în
vederea evidențierii diferențelor
•
Formularea concluziilor cercetării preliminare.
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8.6 M ETODE ȘI TEHNICI DE CERCETARE
Metodele și tehnicile de cercetare folosite sunt cele general valabile
și cele particularizate în funcție de tema noastră.

CAPITOLUL 9
ORGANIZAREA CERCETĂRII PRELIMINARE
9.1 ORGANIZAREA CERCETĂRII
În scopul cercetării preliminare am efectuat mai multe studii pentru a
stabili, în final, metoda și mijloacele de determinare a diferențelor de
lateralitate.
9.1.1 Locul, perioada, subiecții cercetării și colaboratorii
Pentru studiul ce a utilizat simuatorul de condiții în vederea
evidențierii efectului antrenamentului complementar în educarea părții
nedominante în karate datele au fost următoarele:
Locul: INCS – București
Perioada: 2015.
Subiectul cercetării a fost un karateka legitimat la clubul AIKO București
Colaboratori: Conducerea INCS, prof. dr. Bidiugan Radu, prof. univ. dr. Ioan
Negulescu, drd. Cristina Ciurea și Liviu Angelescu.
Pentru studiul referitor la simetria structurală și funcțională, datele au
fost următoarele:
Locul: INCS – București
Perioada: 2014.
Subiectul cercetării a fost un karateka începător legitimat la clubul AIKO
București
Colaboratori: Conducerea INCS, prof. dr. Bidiugan Radu, prof. univ. dr. Ioan
Negulescu, cerc. dr. Andrei Carmen, drd. Cristina Ciurea și Liviu Angelescu.
Pentru studiul referitor la evidențierea lateralității la practicanții de
karate, datele au fost:
Locul: INCS – București
Perioada: 2014.
Subiecții cercetării au fost trei karateka legitimați la clubul AIKO București
Colaboratori: Conducerea INCS, prof. dr. Bidiugan Radu, prof. univ. dr. Ioan
Negulescu, cerc. Liviu Angelescu, drd. Cristina Botezatu, prof. drd. Băițel
Irina
Pentru studiul referitor la evidențierea lateralității prin studiul
parametrilor cinematici ai unei tehnici simple de karate și stabilirea
metodologiei de analiză a tehnicii, datele au fost următoarele:
Locul: INCS – București
Perioada: 2015.
Subiectul cercetării a fost un karateka începător, 9 ani, legitimat la clubul
AIKO București
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Colaboratori: Conducerea INCS, prof. dr. Bidiugan Radu, prof. univ. dr. Ioan
Negulescu, prof. drd. Băițel Irina, cerc. Liviu Angelescu, drd. Cristina
Botezatu, drd. Andrei Dragomir.
Pentru studiul referitor la influența practicării sportului la copiii de 9
– 11 ani asupra lateralității, datele au fost următoarele:
Locul: INCS – București
Perioada: 2017.
Subiecții cercetării au fost 256 copii din clasele a IIIa și a IV a de la Liceul
Teoretic „Dante Alighieri” din București
Colaboratori: prof. dr. Negulescu Ioan de la UNEFS București, prof. dr.
Băițel Irina de la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din București și statistician
Elisabeta Olteanu

9.1.2. LOGISTICA
Pentru studiul ce a utilizat simulatorul de condiții în vederea
evidențierii efectului antrenamentului complementar în educarea părții
nedominante în karate am utilizat dispozitivul Ergosim cu două fire și
electromiograful de suprafață DelSys 20, aflate în posesia Institutului Național
de Cercetare pentru Sport.
Pentru studiul referitor la simetria structurală și funcțională am utilizat
platforma Miron Georgescu, electromiografia și tensiomiografia.
Pentru studiul referitor la evidențierea lateralității la practicanții
avansați de karate, cât și pentru studiul referitor la evidențierea lateralității prin
studiul parametrilor cinematici ai unei tehnici simple de karate și stabilirea
metodologiei de analiză a tehnicii am utilizat echipamentul de captură a
mișcării MOVEN de la xSense.
Pentru studiul referitor la influența practicării sportului la copiii de 911 ani asupra lateralității am utilizat o riglă de 40 de cm, o platformă „Touch
the plates” și testul online ”Can You Beat Usain Bolt Out of the Blocks”.

CAPITOLUL 10
DESFĂȘURAREA CERCETĂRII PRELIMINARE
În încercarea noastră de a alege cea mai potrivită metodă pentru
evidențiere a lateralității, am efectuat mai multe studii ale căror rezultate au
fost prezentate în diverse manifestări științifice naționale și internaționale
(congrese, conferințe, publicații). Le vom prezenta pe scurt în cele ce urmează.
10.1 SIMULATORUL DE CONDIȚII UTILIZAT în educarea părții
nedominante prin antrenament complementar
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Am ales simulatorul de condiții datorită posibilităților multiple, atât
de informare a soprtivului în timp real în legătură cu modul în care își
realizează sarcinile motrice, cu o mare precizie (centimetru cu centimetru,
milisecundă cu milisecundă27) (Hillerin, 1996), cât și datorită posibilității de
dozare precisă a efortului, atât din punctul de vedere al volumului, cât, mai
ales, al intensității. În plus, echipamentul oferă libertatea de mișcare necesară
pentru execuția tehnicii alese pentru programul de antrenament complementar.
Testările și antrenamentele au fost realizate în anul 2015 în cadrul
laboratorului de biomotrie al Institutului Național de Cercetare pentru Sport
din București. Subiectul cercetării (studiu de caz) a fost o sportivă dreptace.
Atât testarea inițială, cât și cea finală, au constat în execuția a 40 de
lovituri choku tsuki din poziția shizen tai (poziția naturală, cu ambele picioare
pe aceeași linie, depărtate la o lățime de umeri); loviturile au fost executate în
serii de 20 cu fiecare braț folosind simulatorul de condiții cu frână 80% și
putere 4 daN. Sarcina subiectului a fost aceea de a urma un pattern prestabilit
al fiecărei execuții. Subiectul primea feedback vizual în timp real pentru
fiecare execuție. Simultan, activitatea anumitor grupe musculare a fost
înregistrată utilizînd echipamentul de electromiografie wireless
DelsysTringoTM.

Fig. 10.1 – Rezultatele testării inițiale (stânga) și finale (dreapta) pentru brațul
drept (sus) și stâng (jos)28

Antrenamentul complementar a fost proiectat pentru a îmbunătăți
controlul neuromuscular și pentru a crește eficiența părții nedominante și a
durat 7 zile. În primele două sesiuni de antrenament subiectul a executat 4 serii
de 20 de lovituri consecutive cu brațul drept și 8 serii de 20 cu brațul stâng. În
următoarele 5 sesiuni, seriile au fost de 10 lovituri, păstrându-se aceleași
condiții de lucru (putere 4 daN, frână 80%, de două ori mai multe serii pe partea
Hillerin., P. și colab. , (1996), Ergosim-marcă, ansamblu de concepte sau aparat de pregătire?
revista Stiinţa Sportului Nr 3, p 37-41
28
PATRU, L., BAITEL, I., NEGULESCU, I, ANGELESCU, L., 2015, Laterality emphasizing
through cinematic parameters analysis on karate shotokan athletes, The 11th International
Scientific Conference eLearning and Software for Education eLSE 2015, Buharest, p273-278
27
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nedominantă). Programul de antrenament a fost personalizat ținând seama de
particularitățile antropometrice ale subiectului.
Din analiza controlului neuromuscular în loviturile cu brațul stâng se
observă că se regăsesc și aici problemele de pe partea dreaptă. Execuțiile din
testarea inițială arată probleme în estimarea distanței cât și a constanței,
deficiențe care sunt ajustate la testarea finală, calitatea controlului
neuromuscular crescând pe ambele părți, mai mult, apropiindu-se cel al părții
nedominante de cel al părții dominante.
10.2 TENSIOMIOGRAFIA , ELECTROMIOGRAFIA ȘI PROBA MGM – 15
UTILIZATE PENTRU MĂSURAREA SIMETRIEI STRUCTURALE ȘI
FUNCȚIONALE

Prin acest studiu am încercat să evidențiem asimetria musculară
structurală și funcțională în articulațiile în care aceasta se manifestă. Am
efectuat un studiu de caz asupra unui subiect începător în arte marțiale,
dreptaci. Testările s-au desfășurat în laboratoarele de fiziologie și biomotrie ale
Institutului Național de Cercetare pentru Sport – București. Am utilizat
tensiomiografia pentru a înregistra răspunsul muscular la un stimul bipolar care
a permis calculul timpului de contracție, a timpului de relaxare, a timpului de
întârziere și a amplitudinii contracției. Am ales un subiect practicant de arte
marțiale începător (două săptămâni de practică), astfel încât influența
antrenării ambilateralității să nu fi apărut încă.
Stimularea bipolară a fost realizată cu ajutorul a doi senzori aplicați
pe capetele proximale și distale ale mușchilor investigațiiar înregistrarea
semnalului s-a făcut prin intermediul unui senzor cu fibră optică care a trimis
semnalul la un computer pe care era instalat softul dedicat al echipamentului.
După evaluarea grupelor musculare menționate am observat următoarele:
 La prima testare a subiectului au apărut asimetrii laterale
 între stânga și dreapta la nivelul gastrocnemianului medial, solearilor
– stânga/dreapta și a deltoidului stânga/dreapta. Asimetria
gastrocnemianului și a deltoidului este datorată faptului că mușchii de
pe partea stângă sunt mai slabi.
 s-a observat și o asimetrie funcțională (ce indică un dezechilibru între
flexori și extensorii dintr-o articulație) în articulația cotului drept,
flexorul biceps brahial fiind mai slab decât extensorul triceps brahial;
 pe partea dreaptă, acolo unde gastrocnemianul lateral este mai slab
dect cel median, tendonul lui Achile este mai slab; apar dezechilibre
în glezna dreaptă datorită extensorilor piciorului: gastrocnemianul,
atât cel lateral cât și cel medial sunt mai slabi decât flexorul tibial
anterior;
 La testarea intermediară nu au fost notate asimetrii îngrijorătoare deși
subiectul suferise o ușoară accidentare în perioada de două luni de la
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precedenta testare. În ceea ce privește simetria funcțională, s-a înregistrat
o singură problemă și anume o asimetrie în glezna stângă unde extensorii
gastrocnemianmedial și lateral au fost mai slabi decât tibialul anterior.
 La testarea a treia s-a înregisatrat o creștere a grupelor musculare cu
asimetrie pronunțată (simetrie mai mică de 70%):
 Asimetria în bicepsul femural, datorită faptului că partea dreaptă
este mai slabă decât partea stângă;
 Asimetrie la nivelul mușchiului solear, cel mai slab fiind și în acest
caz cel de pe partea dreaptă;
 Asimetrie în vastul lateral unde valorile parametrilor investigați
indică o hiperexitabilitate crescută
 Referitor la simetria funcțională, am constatat:
 Apare o asimetrie la ambele articulații ale cotului, în ambele cazuri
flexorii biceps brahial fiind mai slabi decât extensorii (triceps
brahial);
 În genunchiul drept asimetria se accentuată, vastul lateral, medial și
dreptul femural (extensori) fiind mai slabi decât bicepsul femural
(flexor);
 Asimetria în tendonul lui Achile al piciorului stâng a apărut datorită
faptului că gastrocnemianul lateral a fost mai slab decât cel medial,
apărând astfel și o asimetrie în glezna stângă.
Aceste rezultate, în special evidențierea asimetriei funcționale indică
probabilitatea apariției unor accidentări (una dintre ele s-a și petrecut în
intervalul dintre testări). Deși în acel moment rezultatele nu păreau
îngrijorătoare, o pauză de efort și o recuperare controlată ar fi fost benefice,
însă continuarea antrenamentelor a dus la o creștere a asimetriilor, producând
noi dezechilibre funcționale.

10.3 ECHIPAMENTUL MOVEN UTILIZAT ÎN EVIDENȚIEREA
LATERALITĂȚII LA PRACTICANȚII DE KARATE

În acest studiu am pornit de la premisa că inegalitatea funcțională a
emisferelor cerebrale, deși poate fi atenuată prin antrenament, nu dispare
complet. Am emis ipoteza că lateralitatea poate fi evidențiată prin intermediul
analizei parametrilor cinematici ai mișcărilor considerate automatizate. În
acest scop am utilizat echipamentul MOVEN de urmărire a mișcării umane cu
ajutorul senzorilor de navigație inerțială. Am făcut achiziții de poziție a
segmentelor care au stat la baza calculelor traiectoriei pumnului și a
unghiurilor intersegmentare.
Achizițiile de date au fost realizate în cadrul Laboratorului de
biomotrie al Institutului Național de Cercetare pentru Sport din București.
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Echipați cu echipamentul MOVEN29 de la Xsens, trei sportivi, practicanți de
karate Shotokan legitimați la Clubul Sportiv AIKO București, au executat kata
Heian Nidan. Pentru fiecare sportiv s-au făcut trei sesiuni de achiziții de date.
Apoi, urmărind înregistrarea avatarului oferită de softul dedicat al
echipamentului, am ales intervalele de timp în care am analizat și comparat
unghiurile intersegmentare braț – antebraț, braț – verticală și coapsă – gambă
pentru a evidenția diferența de execuție a pozițiilor identice (timpii 1, 2, 3 spre
stânga și 4, 5 și 6 spre dreapta). Aceste unghiuri au fost calculate și comparate
atât pentru membrul superior și inferior drept, cât și pentru cel stâng.

Fig. 10.5 – Subiectul 1 – variația unghiurilor articulare în timp
Pentru demonstrarea ipotezei am înregistrat, folosind echipamentul
MOVEN, primii șase timpi din kata Heian Nidan și am comparate pozițiile
membrelor superioare și inferioare în timpii 1 și 4 în momentele în care aceste
poziții au fost fixate (menționăm faptul că, teoretic, pozițiile 4 și 6 trebuie să
reprezinte reflexia în oglindă a pozițiilor 1 și 3).
Testarea a constat în înregistrarea mișcării în timpul execuției kata
Heian Nidan, cu ajutorul echipamentului de captură a mișcării MOVEN produs
de Xsens, Olanda. Rata de achiziție a datelor referitoare la poziția segmentelor
a fost de 100 Hz. Deși echipamentul permite achiziția de date pentru 23 de
segmente și 22 de articulații, noi am folosit doar datele referitoare la pumn,
cot, umăr, respectiv șold, genunchi și gleznă în vederea calculării unghiurilor
intersegmentare în pozițiile analizate.
Teoretic, timpul 1 și timpul 4 al acțiunii ar fi trebuit să fie identice ca
durată, iar posturile, așa cum am menționat, reprezintă reflexii în oglindă ale
29

www.moven.com
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poziției kokutsu dachi cu dublu blocaj. Din curbele de variație a unghiurilor
intersegmentare în timp se observă faptul că în timpul 1 (hidari kokutsu dachi
cu blocaj cubrațul drept în poziția inferioară și cu brațul drept în poziția
superioară) această poziție este menținută un timp mai scurt decât pe partea
dreaptă (migi kokutsu dachi). De asemenea, diferența între unghiurile de
extensie a coatelor este mai mare atunci când se lucrează pe partea stângă.
Referitor la trenul inferior, se observă în poziția hidari kokutsu dachi o flexie
mult mai pronunțată a genunchiului piciorului de bază (dreptul) la intrarea în
poziție, după care urmează o ușoară extensie (se pornește de la o valoare
apropiată de 80° și se ajunge, în momentul în care dublul blocaj este deja fixat,
la valori ce oscilează strâns în jurul valorii de 85°). În poziția migi kokutsu
dachi, flexia genunchiului piciorului de bază variază în jurul valorii de 98°.
Având în vedere faptul că în competițiile de kata sunt apreciate
pozițiile joase, acestă diferență a flexiei genunchilor constituie un neajuns al
execuției, având drept consecință o poziție mai înaltă. Motivul acestei diferențe
îl constituie în principal forța inferioară a musculaturii membrului inferior
stâng față de cel drept. Un alt motiv l-ar putea constitui un control
neuromuscular mai slab pe partea nedominantă, aspect ce ilustrează
inegalitatea funcțională a emisferelor cerebrale.
Unghiul coapsei cu verticala este aproximativ identic pentru piciorul
înaintat atât în poziția hidari, cât și în migi zenkutsu dachi, însă pentru piciorul
de sprijin este mai mic cu 3 - 10° pentru genunchiul stâng, poziția migi kokutsu
dachi fiind mai scurtă și mai înaltă.
Concluzia acestui studiu a fost aceea că utilizând echipamentul
MOVEN și metodologia descrisă în partea I a acestei teze se obțin rezultate
atât de precise încât este posibilă evidențierea inegalității funcționale a
emisferelor cerebrale ale sportivilor de performanță, deși această inegalitate
este mult atenuată în urma practicii îndelungate a antrenamentelor specifice.
În plus, în urma celor constatate de noi observând sportivii de
performanță (și înaltă performanță) putem afirma că va rămâne o urmă de
dominanță, mai mică sau mai mare atât în sarcinile de mobilizare, cât și în
sarcini motrice de fixare.

10.4 ECHIPAMENTUL MOVEN UTILIZAT ÎN EVIDENȚIEREA
LATERALITĂȚII PRIN STUDIUL PARAMETRILOR CINEMATICI AI UNEI
TEHNICI SIMPLE EXECUTATE DE UN PRACTICANT DE KARATE
ÎNCEPĂTOR

În lipsa posibilității de a evidenția direct inegalitatea funcțională a
emisferelor cerebrale, am încercat să o facem printr-o metodă indirectă, anume
prin manifestarea ei în execuția unei tehnici simple de lovire cu pumnul în care
am monitorizat și modul în care sunt implicate membrele inferioare.
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În acest scop am efectuat o testare utilizând echipamentul MOVEN și
am realizat achiziții de date pe un practicant de karate Shotokan începător care
a executat două serii de 10 tehnici gyaku tsuki, una cu brațul drept și apoi o
serie cu brațul stâng. Loviturile au fost fără finalizare, fără contact cu vreo țintă
materială, așa cum se execută în kihon. Pentru fiecare execuție am calculat
poziția pumnului în spațiu, viteza pumnului, unghiul de extensie al cotului
brațului care lovește și unghiul de flexie al genunchiului piciorului înaintat și
apoi variația lor în timp. Am calculat lungimea pășirii cu piciorul înaintat și
durata ei.

Fig. 10.11 – Variația vitezei pumnului în timp pentru migi gyaku tsuki (stânga) și hidari
gyaku tsuki (stânga)30

De asemenea, am urmărit variația poziției pelvisului în timp, atât
pentru execuțiile cu brațul drept, cât și pentru cele cu brațul stâng. Am calculat
valorile medii ale acestor parametri după sincronizarea la momentul creșterii
semnificatie a vitezei pumnului. Am reprezentat curbele de variație în timp ale
acestor parametri și le-am comparat cu scopul de a prezenta diferențele între
execuțiile cu brațul drept și cele cu brațul stâng.
După calculul poziției pumnului în timp pentru fiecare frame
(folosind teorema lui Pitagora în spațiu) am calculat viteza de deplasare a
pumnului frame cu frame (din 10 în 10 milisecunde, rata de achiziție a
senzorilor MOVEN fiind setată la 100 Hz) și apoi am reprezentat variația ei în
timp. După ce am realizat aceste operațiuni pentru fiecare lovitură, am
suprapus curbele de variație ale vitezei pumnului în timp, și am calculat pentru
fiecare situație (migi gyaku tsuki și hidari gyaku tsuki, sau, altfel spus, lovitura
directă executată cu brațul drept și cu cel stâng) viteza medie pentru fiecare
frame și apoi am reprezentat și această curbă pe axa timpului (fig.10.11).
Sunt evidente, pe de o parte, valori maxime mai mari ale vitezei
pumnului în execuțiile cu dreapta (graficul din stânga) și, pe de altă parte, o
viteză de creștere mai mare a pumnului (panta curbei mai mare) pe partea
dreaptă.
Referitor la unghiurile intersegmentare observăm faptul că variația
unghiului de extensie a cotului este aproape identică (panta curbei, valorile
maxime atinse, durata extensiei maxime), singura diferență notabilă fiind aceea
BĂIȚEL, I., PĂTRU, L., 2016, The Highlighting of the Laterality through the Study of
the Kinematic Parameters of a Simple Technique Executed by a Beginner Karate Practitioner, The
6th International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, Bucharest, 15 - 18
June, 2016
30
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că execuțiile cu stânga sunt ceva mai dezordonate, suprapunerea curbelor de
variație a unghiului de extensie a cotului nefiind atât de bună ca în cazul
ececuțiilor cu dreapta (fig.10.12).
Toate acestea, împreună cu faptul că viteza de deplasare a pumnului
indică faptul că viteza diferită de deplasare a pumnului se datorează
coordonării intersegmentare diferite în execuțiile e partea dreaptă și pe partea
stângă.

Fig. 10.12. Variația în timp a unghiului de extensie/flexie a cotului pentru migi gyaku tsuki
(stânga) și hidari gyaku tsuki (dreapta) 31

Viteza pășirii cu piciorul avansat (piciorul opus brațului care execută
lovitura), viteza de rotație a șoldului pe partea cu care se execută lovtiura și
viteza cu care se implică umărul în lovitură (altfel spus, viteza secvențelor
mișcării) sunt diferite, rezultanta lor fiind mai mare pentru execuțiile pe partea
dominantă (dreapta, în cazul nostru).
Apare o mare diferență între unghiul de flexie a genunchiului
piciorului avansat în cazul execuțiilor pe partea dreaptă și stângă. În execuțiile
cu dreapta, piciorul avansat este cel stâng, al cărui nivel de forță musculară se
dovedește mai slab, prin menținerea unui unghi de flexie mai mare.
În acest context putem presupune că viteza mai mare de deplasare a
pumnului este dată de componenta impulsiei în piciorul de bază (dreptul, în
cazul loviturilor cu dreapta și stângul, în cazul loviturilor cu stânga), în cazul
loviturilor migi gyaku tsuki.
Rezultatele obținute în urma prelucrării datelor achiziționate cu
ajutorul echipamentului MOVEN confirmă această ipoteză în 7 din 9 cazuri,
așa cum este prezentat în fig. 10.13.

Fig. 10.16 – Viteza medie a pumnului în loviturile migi gyaku tsuki (albastru) și hidari
gyaku tsuki (roșu)32

31

ibidem
ibidem
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O confirmare suplimentară a ipotezei emise de noi apare în urma
comparării duratei pășirii cu piciorul avansat (fig. 10.14). În 8 din 9 cazuri,
durata pășirii cu piciorul avansat este mai mică în cazul execuțiilor cu brațul
drept, situație în care piciorul de impulsie este tot dreptul (dreapta fiind partea
dominantă a subiectului nostru).
Evidențierea lateralității o facem prin evidențierea diferențelor între
execuțiile tehnicii gyaku tsuki cu brațul drept și cu brațul stâng, prin prisma
mediilor parametrilor cinematici analizați. Diferența între mediile vitezelor de
deplasare ale pumnului în loviturile gyaku tsuki migi / hidari este prezentată în
fig.10.16. Se observă diferența între vitezele maxime ale pumnului în
execuțiile migi/hidari, dar diferențe de pantă și de amplitudine ale celor două
curbe de variație a vitezei pumnului. Este evidentă superioritatea vitezei
pumnului în execuțiile cu brațul drept (viteza medie de 2,85 m/s față de 2,16
m/s în execuțiile cu brtațul stâng). În ceea ce privește unghiurile
intersegmentare, situația este următoarea (fig. 10.17).

Fig. 10.17 – Unghiul de extensie a cotului (albastru și verde) și unghiul de flexie a
genunchiului (roșu și portocaliu) pentru migi și hidari gyaku tsuki

Se observă faptul că variația (mediei) unghiului de extensie a cotului
în timp este aproape identică, însă apare o mare diferență de alură a curbei de
variație a unghiului de flexie a genunchiului stâng (în execuția cu brațul drept)
și drept (în execuția cu brațul stâng). Genunchiul piciorului stâng are o flexie
mică, spre deosebire de execuția cu brațul stâng, la care piciorul înaintat este
dreptul, cu o flexie pronunțată (80 de grade)

Fig. 10.18 – Lungimea și durata pășirii pentru migi gyaku tsuki și hidari gyaku tsuki33

Comparând mediile lungimii pășirii cu piciorul înaintat pentru execuțiile
cu brațul drept și cu brațul stâng (fig. 10.13) se obțin diferențe nesemnificative
(4 mm), însă durata pășirii cu piciorul drept (în cazul execuției cu brațul stâng)

33

ibidem

47

este mai mare, ceea ce sugerează o impulsie mult mai slabă în piciorul stâng,
cel de sprijin în această situație (10.14).
Prin acest studiu am reușit să evidențiem manifestarea lateralității atât
la nivelul trenului superior, cât și la nivelul trenului inferior cu ajutorul unei
metodologii de analiză biomecanică a unei tehnici de lovire din karate.

CAPITOLUL 11
CONCLUZII ALE CERCETĂRII PRELIMINARE
Ipoteza 1 a fost verificată, am reușit să evidențiem lateralitatea
subiecților monitorizați cu ajutorul mai multor echipamente și aparate.
Ipoteza 2 a fost verificată, prin utilizarea echipamentului MOVEN
pentru achiziția de date cu ajutorul cărora să calculăm parametrii cinematici ai
unei tehnici de karate s-au obținut rezultate foarte precise, de mare finețe, care
au permis identificarea chiar a diferențelor foarte mici între execuții (cum ar fi
unghiul de extensie a cotului la finalizarea loviturii).
Ipoteza 3 a fost verificată, monitorizarea execuției unei tehnici simple,
elementare, din karate, oferind informații complexe atât cu referire la trenul
superior (viteza punului, geometria mișcării, extensia cotului, traiectoria
cotului și abaterea lui de la linearitate), cât și a informațiilor legate de trenul
inferior – viteza pelvisului este o măsură a forței explozive a piciorului de
sprijin (cel din spate), unghiul de flexie a genunchiului avansat descrie, pe
lângă aspectele de coordonare, nivelul forței mușchilor coapsei.
Ipoteza 4 este și aceasta verificată, pe lângă valorile numerice
concrete ale fiecărui parametru cinematic monitorizat (viteza pumnului,
înălțimea pelvisului, unghiurile de extensie a cotului sau genunchiului,
lungimea pășirii în timpul execuției), obținând informații și asupra calității
acestor execuții, reflectate în traiectoriile cotului, de exemplu, în variabilitatea
variației parametrilor cinematici (suprapunerea lor ulterior sincronizării) etc.
Concluziile acestei cercetări preliminare sunt următoarele:
1. în cercetarea propriu-zisă vom utiliza echipamentul MOVEN
2. tehnica analizată va fi gyaku tsuki cu tsuri ashi
3. parametrii cinematici analizați vor fi
a. viteza maximă a pumnului
b. unghiul de extensie a cotului
c. viteza pelvisului
d. unghiul de flexie a genunchiului avansat
e. diferența între linia șoldurilor și linia umerilor în momentul în
care extensia cotului atinge valoarea maximă
f. durata loviturii
4. informațiile obținute din această cercetare preliminară ne dirijează
creionarea programului de ameliorare a diferențelor stânga-dreapta, prin
intervenții atât asupra coordonării, cât și forței, atât la nivelul trenului
superior, cât și a celui inferior.
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PARTEA A III-A
CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI
ÎN KARATE-DO PRIN EDUCAREA BILATERALITĂȚII LA
ÎNCEPĂTORI

CAPITOLUL 12
CADRUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII PROPRIU-ZISE
12.1 PREMISELE CERCETĂRII
Întrucât karate-ul este un sport euristic, iar în competițiile de kumite
organizate în sistem semi-contact, important este cine obține primul punctul,
contează foarte mult să-ți surprinzi adversarul, iar bilateralitatea ar putea fi o
cale spre ceea ce ne dorim. Încercăm ca prin fenomenul de transfer să realizăm
o creștere a performanțelor pe partea dominantă. Considerăm această abordare
ca fiind parte componentă a pregătirii tehnico-tactice din cadrul
antrenamentului de karate, chiar o strategie.

12.2 SCOPUL CERCETĂRII
Ne-am propus să demonstrăm modul în care, prin aplicarea unui
program de pregătire original de educare a bilateralității, sunt reduse
diferențele de lateralitate la karateka începători. Ne-am propus acest lucru știut
fiind faptul că, mai cu seamă în kumite, utilizarea deopotrivă a atacurilor,
blocajelor și eschivelor atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă, practic
dublează șansele de victorie.

12.3 OBIECTIVELE CERCETĂRII
1. Elaborarea programului de pregătire conceput în vederea reducerii
diferențelor funcționale între partea dominantă și cea nedominantă;
2. Evaluarea cantitativă şi calitativă a manifestărilor lateralităţii în
vederea realizării unor aspecte concluzive;
3. Monitorizarea performanțelor competiționale ale subiecților
cercetării înainte și după aplicarea programului de educare a
bilateralității.

12.4 IPOTEZELE CERCETĂRII
1. Procesul de educare a bilateralității la începători în karate-do poate fi
îmbunătățit prin utilizarea de mijloace adaptate pentru partea
nedominantă.
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2.

3.

4.

Programul de educare a bilateralității adaptat verigilor lecției de
antrenament și perioadelor de pregătire poate îmbunătăți
performanțele motrice și sportive.
Diferențele între execuțiile cu brațul drept și cu brațul stâng ale
procedeului Gyaku tsuki din zenkutsu dachi cu tsuri ashi vor fi mai
mici ca urmare a educării bilateralității.
Creșterea performanțelor în kumite se poate ameliora și prin
orientarea pregătirii tehnico-tactice pe surprinderea adversarului
utilizând ambele gărzi de luptă.

12.5 SARCINILE CERCETĂRII
1. Colaborarea cu C.S.O. Voluntari și Departamentul de Karate SKDUN
din cadrul Federația Română de Arte Marțiale (FRAM).
2. Definitivarea grupului de control și a celui de experiment
3. Testarea inițială a sportivilor din lotul experimental și din lotul de
control cu ajutorul echipamentului MOVEN
a. Stabilirea parametrilor cinematici monitorizați
b. Calculul lor pornind de la achizițiile de poziție
c. Calculul valorilor medii ale parametrilor aleși, atât pentru
execuțiile cu brațul drept, cât și pentru cele cu brațul stâng
d. Compararea mediilor parametrilor cinematici stânga
/dreapta pentru fiecare subiect, în vederea evidențierii
diferențelor
4. Aplicarea programului de pregătire pentru sportivii din grupul de
experiment
5. Testarea finală a sportivilor din ambele grupuri
a. Calculul parametrilor cinematici monitorizați la testarea
inițială pornind tot de la achizițiile de poziție
b. Calculul valorilor medii a parametrilor aleși, atât pentru
execuțiile cu brațul drept, cât și pentru cele cu brațul stâng
c. Compararea mediilor parametrilor cinematici stânga –
dreapta pentru fiecare subiect, în vederea evidențierii
diferențelor și a scăderii acestor diferențe comparativ cu
testarea inițială pe de o parte și față de grupul de control, pe
de altă parte.
6. Desprinderea concluziilor referitoare la metodologia de antrenament
specific și la modalitatea de evidențiere a lateralității pe baza
parametrilor cinematici ai execuțiilor tehnicii studiate
7. Monitorizarea performanțelor sportive ale subiecților înainte și după
aplicarea programului de educare a bilateralității
8. Elaborarea concluziilor cercetării experimentale de ameliorare.
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12.6 M ETODE ȘI TEHNICI DE CERCETARE
Metodele și tehnicile de cercetare folosite sunt cele general valabile
și cele particularizate în funcție de tema noastră, descrise în partea a doua a
acestei lucrări.

CAPITOLUL 13
ORGANIZAREA CERCETĂRII PROPRIU-ZISE
13.1 L OCUL, PERIOADA , SUBIECȚII CERCETĂRII ȘI COLABORATORI
Locațiile de desfășurare a cercetării includ sălile de antrenament ale
celor două Cluburi Sportive (Aiko și CSO Voluntari) precum și laboratoarele
de cercetare ale celor două instituții care ne-au sprijinit pe parcurs U.N.E.F.S.
și I.N.C.S.
Atât testarea inițială cât și cea finală au fost realizate la Institutului
Național de Cercetare pentru Sport din București, în cadrul Laboratorului de
biomotrie, cu sprijinul d-lui director dr. Radu Bidiugan, cu ajutorul cerc. șt.
Andrei Dragomir, Cristina Botezatu și Cristina Ciurea.
Perioada realizării demersului nostru științific a fost între septembrie
2015 și martie 2016.
Subiecții cercetării au fost împărțiți în două grupuri. Grupul de
experiment a fost alcătuit din karateka ai Clubului Sportiv Aiko Bucureşti.
Grupul de control a fost alcătuit din karateka aparținând Clubului Sportiv
Orăşenesc Voluntari.
Grupul experimental, cuprinzând karateka începători legitimați la CS
Aiko București, a urmat un program de pregătire special conceput în vederea
ameliorării lateralității, în paralel cu pregătirea clasică (fizică, tehnică, tactică,
teoretică, psihologică), în timp ce subiecții grupului de control, au urmat
programul de pregătire realizat de antrenorii lor.

13.2. LOGISTICA
Cercetarea experimentală a fost realizată la Institutului Național de
Cercetare pentru Sport din București, în cadrul Laboratorului de biomotrie, cu
sprijinul d-lui director dr. Radu Bidiugan și cu ajutorul cerc. șt. Andrei
Dragomir, Cristina Botezatu și Cristina Ciurea.
Măsurătorile pentru testarea inițială au fost realizate în perioada 28
august-1septembrie 2015, atât pentru subiecții grupului de control cât și pentru
componenții grupului experimental.
Procedeul tehnic monitorizat a fost gyaku tsuki (lovitură directă cu
brațul din spate) cu tsuri ashi (impulsie în piciorul din spate și deplasarea
piciorului din față), deplasarea pornind din poziția de luptă jiyu na gamae (un
picior avansat, genunchii ușor flectați, picioarele depărtate la o lățime de
umeri, corpul ușor întors pe direcția piciorului avansat, braţele în gardă).
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Pentru monitorizarea execuției procedeului tehnic ales am utilizat
echipamentul MOVEN, varianta cu benzi.
În septembrie 2015 am efectuat o testare inițială atât pentru grupul
experimental cât și pentru grupul de control, apoi, grupul experimental s-a
antrenat 6 luni folosind o anumită metodologie de antrenament, incluzând în
fiecare etapă de pregătire anumite exerciții de coordonare, aplicate ambilateral
sau cu dominanță pe partea nepreferată a sportivilor.
În martie 2016 am efectuat testarea finală pentru cele două grupuri de
sportivi, iar datele achiziționate cu ajutorul echipamentului MOVEN de la
Xsens au fost mai întâi convertite în format mvnx și apoi importate în Excel
pentru a fi prelucrate.

13.3 LIMBAJUL DE PROGRAMARE ȘI ORGANIZAREA DATELOR
Programul a fost realizat folosind limbajul de programare „Visual
Basic for Applications”. Datele brute, ce au fost supuse analizei au fost stocate
în format Excel pentru fiecare grup și testare (inițială și finală).
Algoritmul de calcul a urmărit detecția repausului între mișcări, detecția
începerii loviturii și finalizarea loviturii. Pentru fiecare subiect, direcție și
testare algoritmul a rulat de 10 ori.
13.4 Descrierea algoritmului de calcul
Parametrii de program folosiți de algoritm au fost cei prezentați în
tabelul 13.4:
Tabel 13.4 – Parametri de program folosiți de algoritmul de calcul

Pentru un calcul corect am configurat algoritmul să accepte setări de
calcul pentru fiecare subiect. Astfel, pentru detecția începerii loviturii am
stabilit că lovitura începe când media vitezei pumnului depășește pragul de
creștere pe un interval de timp. Pragul de creștere a fost setat pentru toți
subiecții la 0.05m/s. Intervalul de timp a fost setat la 100 ms.
Am observat că finalizarea loviturii se realizează în momentul când
unghiul cotului a ajuns la valoarea maximă. Această valoare variază la fiecare
lovitură, de aceea am folosit ca parametri pentru detecția finalizării loviturii
descreșterea unghiului cotului cu 0.001 grade pe intervalul de calcul.
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CAPITOLUL 14
DESFĂȘURAREA CERCETĂRII PROPRIU-ZISE
14.1 TESTAREA INIȚIALĂ - CALCULUL PARAMETRILOR CINEMATICI
PENTRU GRUPUL DE EXPERIMENT

Urmând procedura de calcul descrisă anterior, pentru grupul
experimental, la testarea inițială, am obținut următoarele valori medii ale
parametrilor cinematici amintiți (pentru cele 10 execuții pe fiecare parte),
prezentate în figurile următoare.

Fig. 14.1 – Viteza maximă a pumnului – grup de experiment, testare inițială

În figura 14.1 sunt prezentate valorile medii ale vitezei maxime a
pumnului, în ordine crescătoare, pentru fiecare subiect al grupului de
experiment, atât pentru execuțiile cu dreapta, cât și pentru cele cu stânga, cât
și diferențele între acestea, în valoare absolută. Valoarea maximă a fost de 3,79
m/s, cea minimă de 1,43 m/s, iar diferența între stânga și dreapta a fost cuprinsă
între 0,01 și 1,38 m/s, cu o valoare medie de 0,39 m/s.

.
Fig. 14.2 – Extensia maximă a cotului – grup de experiment, testare inițială

În figura 14.2 prezentăm valorile medii ale extensiei maxime a
cotului, atât în loviturile migi gyaku tsuki, cât și în cele hidari gyaku tsuki,
ordonate în ordinea crescătoare a unghiului cotului drept. Aceste valori au fost
înregistrate la testarea inițială, pentru grupul de experiment. În fig. 14.3 sunt
prezentate valorile unghiului de flexie a genunchiului avansat, opus brațului
care lovește. Precizăm că sarcina motrică a fost execuția gyaku tsuki din fudo
dachi cu tsuri ashi, urmărindu-se o pășire cât mai lungă, pentru a acoperi o
distanță cât mai mare (distanța de siguranță a subiectului).
.
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Fig. 14.3 – Flexia genunchiului – grup de experiment, testare inițială

O flexie cât mai apropiată de 90 de grade este urmărită în antrenament, atât
pentru a realiza , așa cum am spus, acoperirea rapidă a unei distanțe cât mai
mari până la țintă, cât și o retragere cel puțin la fel de rapidă în zona de
siguranță

Fig. 14.4 – Diferența între linia șoldurilor și linia umerilor – grup de experiment, testare
inițială

În fig. 14.5 prezentăm valorile medii ale vitezei maxime a pelvisului
pentru fiecare subiect al grupului de experiment, la testarea inițială.

Fig. 14.5 – Viteza maximă a pelvisului – Grup de experiment, testare inițială

14.2 TESTAREA INIȚIALĂ - CALCULUL PARAMETRILOR CINEMATICI
PENTRU GRUPUL DE CONTROL

Pentru grupul de control, la testarea inițială, am obținut următoarele
valori medii ale parametrilor cinematici amintiți (pentru cele 10 execuții pe
fiecare parte).
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În figura 14.6 sunt prezentate valorile medii ale vitezei maxime a
pumnului pentru fiecare subiect al grupului experimental, atât pentru execuțiile
cu dreapta, cât și pentru cele cu stânga, cât și diferențele între acestea, în
valoare absolută. Pentru valori cuprinse între 1,72 și 3,7 m/s s-au obținut
diferențe stânga-dreapta cuprise între 0-1 m/s, cu o valoare medie de 0,27 m/s.
Fig. 14.6 – Viteza maximă a pumnului – Grup de control – Testare inițială

În fig. 14.7 este prezentată viteza maximă a pelvisului pentru subiecții
grupului de control la testarea inițială. S-au înregistrat valori cuprinse între
0,82 și 1,53 m/s, cu diferențe dreapta – stânga cuprinse între 0,01 și 0,4 m/s.

Fig. 14.7 – Viteza maximă a pelvisului – Grup de control, testare inițială

În continuare sunt prezentate valorile unghiului de flexie a
genunchiului avansat, opus brațului care lovește pentru grupul de control,
testarea inițială.

Fig. 14.8 – Flexia genunchiului – grup de control, testare inițială

Valorile unghiului de flexie a genunchiului s-au încadrat între 84,3163,2 grade, iar diferențele stânga-dreapta în intervalul 1,6-16,4 grade.

55

14.3 PROGRAM DE DEZVOLTARE A AMBILATERALITĂȚII
Antrenamentul sportiv dirijat de noi cu subiecții din grupul
experimental a fost unul complex, desfășurat pe o perioadă de șapte luni,
respectiv septembrie 2015- martie 2016. Acest lucru ne-a permis să adaptăm
progresiv sportivii la solicitările fizice şi psihice impuse.
A fost nevoie de o adecvare la obiectivele de instruire a planificării
pregătirii adresată copiilor, în cazul nostru cuprinşi între 6 şi 12 ani, pentru
creşterea capacităţii de performanţă și prin intermediul bilateralităţii.
Metodologia de antrenament a fost utilizată în programul de pregătire
al subiecților experimentali, conform Planificării Anuale (Tabel 14.4.) care a
ținut seama de Calendarul Competițional (Tabel 14.3.)

14.3.1 CALENDARUL COMPETIȚIONAL ȘI PLANIFICAREA PREGĂTIRII
PENTRU COPIII DE 9-12 ANI
Tabel 14.3 – Calendarul Competițional 2015-2016
Calendar Competițional 2015 - 2016
Campionatul Național Individual, București

7.03.2015

Cupa României pentru copii, cadeți și juniori,
București
Campionatul Național pe echipe, București

16.05.2015
14.11.2015
5.03.2016
6.03.2016
14.05.2016
12.11.2016

–

Campionatul Național Individual, București
Cupa României pentru copii, cadeți și juniori,
București
Campionatul Național pe echipe, București

Conform Calendarului Competițional Naţional, pe perioada
experimentului s-au desfăşurat următoarele competiții oficiale adresate
categoriilor noastre de vârstă: 12 noiembrie 2015 Campionatul Național pe
Echipe (Bucureşti) și în 5-6 martie 2016 Campionatul Național Individual
(Bucureşti).
Ţinând cont de programul competiţional, am dorit să obținem două
vârfuri de formă sportivă pentru grupul nostru (chiar dacă e mult spus pentru
nivelul lor), în preajma competițiilor amintite.
Totodată în luna decembrie (10.12.2015) a fost programat Examenul
de grad (centură), în care evaluarea s-a desfăşurat conform Programei de
Examinare al C.S. Aiko București.
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Tabelul 14.4 – Program de pregătire
22 - 28

1 -7

8 - 14

15 - 21

11 - 17

18 - 24

25 - 31

20 - 26

27 - 3

4 - 10

30 - 5

6 - 12

13 - 19

9 - 15
Per. comp

Cupa României

16 - 22

August

30%
90%

15%
95-100%

Vacanță

ETAPA III

15%
95-100%

15%
95-100%

PF 35%
PF 35% PTH 45 % PTC PTH 45 %
15% PTE 5%
PTC 15%
PTE 5%

ETAPA IV

30%
90%

15%
95-100%

Iulie

Per. Pregătitoare
Refacere

PF 35%
PTH 45 %
PTC 15%
PTE 5%

Per.
Precomp.
ETAPA IV

PF 35% PTH 45 % PTC 15% PTE 5%

ETAPA III

PF 35%
PTH 45
% PTC
15%
PTE 5%

Iunie
23 - 29

18 - 24

25 - 1

Mai

2 - 8

28 - 3

4 - 10

11 - 17

7 - 13

14 - 21

22 - 27

15 - 21

22 - 28

Aprilie

Per. Pregătitoare
Refacere

Per. comp

ETAPA IV

30%
90%

Per.
Precomp.

ETAPA III

25%
80

Per. Pregătitoare

ETAPA IV

20%
70%

29 - 6

Martie

C.N. Individual

25 - 31

1 - 7

Februarie
8 - 14

4 - 10

11 -17

18 - 24

14 - 20

21 - 27

Ianuarie
28 - 3

23 - 29

30 - 6

7 - 13

2 - 8

PF 35%

PF 55% PF 50% PF 35%
PTH 45
Ponderea factorilor PTH 30 % PTH 35 % PTH 45 %
% PTC
antrenamentului PTC 5% PTC 10% PTC 15% 15%
PTE 10% PTE 5% PTE 5% PTE 5%
Examen de grad
Volum %
Intensitate %

16 - 22

9 - 15
Per. comp

ETAPA IV

Per.
Precomp.
ETAPA III

ETAPA II

ETAPA I

Etape

Per. pregătitoare

Refacere

Calendar
competițional

Periodizare

Decembrie

C.N. Echipe

12 - 18

19 - 25

Noiembrie
26 - 1

21 - 27

28 - 4

Octombrie
5 - 11

1 -6

7 -13

Septembrie
14 - 20

Luna
Săptămâna

PF 35% PTH 45
PF 35% PTH 45 % PTC 15%
% PTC 15%
PTE 5%
PTE 5%

15%
95-100%

30%
85%

14.3.2 PROGRAMUL ORIGINAL DE DEZVOLTARE A BILATERALITĂȚII LA
KARATEKA ÎNCEPĂTORI

În programul de pregătire s-a pus accent atât pe partea de încălzire cât
și pe partea fundamentală care au cuprins kihon, kata și kumite.
Planul de pregătire cuprinde:
 Obiective de performanță şi ne referim la promovarea examenului de grad
precum şi la rezultate cât mai bune în competiţiile oficiale;
 Obiective de pregătire la nivelul tuturor tipurilor, cu accent pe
îmbunătățirea capacității de performanță prin educarea bilateralității.
 Numărul de antrenamente, în ambele grupuri, a fost de trei pe săptămână,
durata unui antrenament fiind de 90 de minute.
Planificarea a fost minuțios realizată, acoperind toate tipurile de
pregătire, fizică, tehnică, tactică, teoretică și nu în ultimul rând psihologică.
Am pus accent atât pe pregătirea fizică generală, dată fiind vârsta (6-12 ani),
dar și pe cea specifică, având în vedere perioada de pregătire în care ne-am
aflat.
În perioada pregătitoare volumul de lucru a fost mai mare cu scopul
dezvoltării și perfecționării tuturor calităților motrice, cu accent deosebit pe
coordonare și viteză, asigurând o bună pregătire fizică a organismului.
În perioadele precompetițională și competițională, pregătirea fizică sa redus și a crescut ponderea pregătirii tehnice și tactice în vederea pregătirii
pentru concurs. Volumul și intensitatea efortului în antrenamentele din
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preajma evaluărilor au fost cât mai aproape de modelul din concurs, respectiv
examenul de grad.
Ne-am propus ca metodologia noastră, aplicată în învățarea și
consolidarea elementelor și procedeelor tehnice din kihon, kata și kumite,
adecvate nivelului de pregătire al sportivilor, să ducă la însușirea deprinderilor
și priceperilor pe ambele părţi ale corpului.
Am dorit dezvoltarea tuturor capacităților motrice cum sunt viteza,
forța, rezistența, mobilitatea și suplețeațea, pe lângă cele coordinative,supuse
cecetării noastre, deoarece toți factorii antrenamentului trebuiesc dezvoltați în
egală măsură, la această vârstă. Evident, accentul s-a pus pe bilateralitate, pe
coordonare şi componentele acesteia.
Metodologia noastră de învățare este una complexă, pornind de la
metoda analitică de descompunere pe bucăți a unei tehnici sau a unui procedeu
tehnic, până la cea globală, cu modificarea sau nu a ritmului și formând
reprezentări mentale cât mai apropiate de realitate.
Pentru dirijarea corectă a traseului pregătirii, în perioada de evaluare
inițială am determinat lateralitatea sportivilor și am ținut seama de aceasta în
comunicarea cu ei și în alcătuirea și dozarea mijloacelor de antrenament.
În kihon, atât static cât şi din deplasare, tehnicile s-au lucrat alternativ
hidari şi migi cu braţele cât şi cu picioarele.
În lucrul cu partenerul subiecții au lucrat în următoarele situații:
ambii cu piciorul stâng în față (SS); ambii cu piciorul drept în față (DD); unul
cu stângul și celălalt cu dreptul (SD ) și invers (DS).
S-au executat elementele şi procedeele tehnice în aer (cu partener
imaginar), la saci sau perne de antrenament, dar şi cu partenerul real.
Tehnica este îmbinată cu tactica încă de la început, specificând de
fiecare dată aplicația practică a fiecărui element sau procedeu tehnic învățat,
coroborat cu Programa de Examinare și Regulamentul Competițional.
Am folosit vizionările video, demonstraţiile sportivilor mai avansaţi,
aplicaţiile practice (bunkai),pentru a putea utiliza în învăţare toţi receptorii
vizuali, auditivi, kinestezici, tactili, pentru a creea o experienţă complexă care
să permită creearea unei imagini mentale cât mai apropiată de realitate. Toate
acestea au contribuit la o învăţare, consolidare şi perfecţionare superioară a
deprinderilor motrice și a celor specifice karateului.
În kata (exerciții standard de formă) am schimbat direcția de execuţie,
pentru a dezvolta capacitatea de orientare spaţială şi a antrena astfel şi emisfera
cerebrală nedominantă. La început derularea tehnicilor este nefirească, greu de
descifrat şi greu de executat, dar exersând constant, rezultatele nu au întârziat
să apară.
De asemenea, am lucrat kata cu ochii închiși, atât în direcția normală
(spre stânga) cât și spre dreapta.
În exercițiile cu partenerul: gohon kumite (atac la cinci pași), sanbon
kumite (atac la trei pași), kihon ippon kumite (atac la un pas), s-a lucrat pe
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ambele gărzi de luptă, chiar dacă în programa de examinare nu este prevăzut
acest lucru.
Subliniind importanța lateralității, am introdus atât în antrenamente
cât şi în cadrul Programei de examinare, lucrul cu partenerul pe ambele gărzi ,
începând cu centura galbenă (8kyu).
La propunerea noastră s-a introdus lucrul hidari (stânga) și migi
(dreapta) în probele competiţionale de sanbon kumite la nivel naţional, ca și
criteriu de departajare în caz de egalitate. În mod normal, la finalul execuțiilor
celor doi competitori ce executau sanbon kumite doar pe gardă hidari (stângă),
decizia se lua prin ridicarea stegulețelor, pe bază de majoritae. Decizia nu putea
să fie decât aka (centura roșie) sau shiro (centura albă). Ca urmare a intervenției
noastre, se poate lua și decizia de egalitate, caz în care, competitorii lucrează
aceleași trei atacuri și blocaje, pe gardă migi (dreaptă).
Tehnicile în jiyu kumite au fost executate:
 la început din poziție naturală (shomen shizentai) fără partener,
alternativ (S,D);
 apoi din gardă de luptă (jiyu na kamae) prima dată pe partea
dominantă, apoi dublu pe partea nedominantă (hidari-stânga, migidreapta);
 cu partener static, cu gardă stânga/dreapta, la început mutând doar
piciorul din faţă tsuri ashi și abia mai târziu cu deplasarea ambelor
picioare yori-ashi.
 cu partener în mișcare, cu gardă stânga/dreapta (gohon kumite acelaşi atac şi acelaşi blocaj la cinci paşi şi sanbon kumite - atacuri și
blocaje diferite la trei paşi); Se păstrează utilizarea gărzii după
modelul S-S, D-D, S-D, D-S.
 jiyu kumite (luptă cu partenerul, conform regulamentului) cu gardă
stânga/dreapta (S-S, D-D, S-D, D-S).
 jiyu kumite cu restricție de suprafață și de timp, pe gardă
nedominantă.
Abordarea gărzii de luptă după modelul: S-S, D-D, S-D, D-S,
(S=stânga, D=dreapta) este metoda care din punctul nostru de vedere permite
o bună antrenare a emisferei cerebrale nedominante, cu rol împortant în
reducerea diferențelor dintre evoluția lateralității stânga/dreapta.
S-a utilizat în lucrul cu partenerul, garda de luptă după modelul S-S,
D-D, S-D, D-S, unde S(stânga), D(dreapta) indică piciorul care se află în față.
Această abordare a gărzii diferite încă din faza de începător, ajută la
o lărgire, la o diversificare a posibilităților de utilizare a tehnicilor, elementelor
tehnice și a combinațiilor în lucrul cu partenerul, determină și partea
nedominantă a emisferelor cerebrale să lucreze, reducând diferențele dintre
modul de utilizare al membrelor superioare și inferioare în luptă, mărind
precizia și scurtând timpul de reacție și execuție pe partea nedominantă. –
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crește performanța la momentul respectiv dar mai ales se pun bazele unui viitor
competițional promițător.
Pentru lucrul cu partenerul după modelul competițional s-a lucrat
dublu ca timp pe garda nedominantă (tori stânga-uke stânga, tori stânga-uke
dreapta, tori dreapta-uke dreapta, tori dreapta-uke stânga ).
S-au lucrat toate componentele coordonării, nu numai lateralitatea
(echilibrul, precizia, orientarea în spațiu, axialitatea).
Pentru echilibru s-au executat sărituri simple sau gardă de luptă pe un
picior, testul Matorini mai ales spre partea nedominantă, mersul pe banca de
gimnastică răsturnată, cumpăna pe un picior sau pe genunchi, rotări de gleznă
cu genunchiul la piept sau armare stânga/dreapta pentru loviturile de picior
mae geri (directă), mawashi geri (circulară), yoko geri (laterală), din poziție
naturală (shizentai).
Precizia a fost antrenată prin aprecierea distanței până la țintă fixă şi
vorbim aici de lucrul la pix, lucrul la palmă, la pernă, la sac, cu tehnici de braț
și de picior permise în competiții, dar și cu cele tradiționale. De altfel, conform
Regulamentului Competiţional, copiii sub 12 ani nu au voie să se atingă la față.
Orientarea spațială s-a antrenat utilizând trasee utilitare, schimbarea
sensului de execuție în kata, execuția unui kata de pe diverse laturi ale unui
tatami (suprafaţa de antrenament, de concurs), astfel încât micii karateka să
știe clar care este stânga și dreapta fără să folosească repere din sală (ușa,
fereastra,..).
S-au efectuat în mod repetat jocuri de mișcare (cine ia obiectul mai
repede, călcatea-pingeluța, cine atinge primul din poziția de flotare (stând pe
palme și sprijin pe pingele - koshi), buchețelele, în încălzire, ca pauze active
sau ca mijloace de revenire a organismului după efort.
Sportivii au executat tehnici de braț simetric și concomitent (dublu
age-uke, dublu soto uke, dublu gedan barai, dublu uchi uke) pornind de la o
viteză mică şi numărătoare, până la o execuţie liberă cu viteză maximă.
Pentru diversitate, sportivii au desenat concomitent cu ambele mâini
sau ambele picioare, cele două jumătăți ale unui desen simetric (cerc, pătrat,
dreptunghi, un măr, o inimă, …) în aer sau pe tatami (suprafaţa de luptă). Am
folosit aceste exerciţii ca pauze active pe parcursul părţii fundamentale din
cadrul lecţiilor de antrenament. Exercițiu de coordonare: cu o mână descriem
cerculețe deasupra capului și concomitent, cealaltă bate ritmic pe abdomen.
Pentru a crește dificultatea se schimbă sensul cerculețului și apoi se schimbă
mâinile.
Aceste componente ale antrenamentului sunt într-o strânsă
interdependenţă şi au menirea să ducă la îndeplinirea obiectivelor propuse.
Antrenamentul în sine este un sistem complex, deschis, adaptabil nevoilor
noastre ale antrenorilor şi sportivilor, în parteneriatul de realizare a scopurilor
şi obiectivelor stabilite.
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14.4 TESTAREA FINALĂ – CALCULUL PARAMETRILOR CINEMATICI
PENTRU GRUPUL DE EXPERIMENT

Urmând aceeași procedură de calcul, la testarea finală pentru grupul
experimental am obținut valorile prezentate mai jos.
În figura 14.12 sunt prezentate valorile medii ale vitezei maxime a
pumnului, în ordine crescătoare, pentru fiecare subiect al grupului de
experiment la testarea finală, atât pentru execuțiile cu dreapta, cât și pentru cele
cu stânga, cât și diferențele între acestea, în valoare absolută.

Fig. 14.12 – Viteza maximă a pumnului – grup de experiment, testare finală

În figura 14.13 prezentăm valorile medii ale extensiei maxime a
cotului, atât în loviturile migi gyaku tsuki, cât și în cele hidari gyaku tsuki,
ordonate în ordinea crescătoare a unghiului cotului drept. Aceste valori au fost
înregistrate la testarea finală pentru grupul experimental.

Fig. 14.13 – Extensia maximă a cotului – grup de experiment, testare finală

În fig. 14.14 sunt prezentate valorile unghiului de flexie a
genunchiului avansat, opus brațului care lovește.

Fig. 14.14 – Flexia genunchiului – grup de experiment, testare finală

O valoare prea mare a acestui unghi indică un nivel mai slab al forței
membrului inferior respectiv (stângul, în cazul execuțiilor cu mâna dreaptă și
dreptul, în cazul execuțiilor cu mâna stângă) și/sau o execuție mai slabă dpdv
calitativ pe partea respectivă.
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În figura 14.15 este prezentată diferența între linia umerilor și linia
șoldurilor pentru loviturile cu dreapta și cu stânga la testarea finală. O diferență
cât mai mică reprezintă o „sincronizare” a mișcării trenului inferior cu cel
superior, o legare fermă; totuși, având în vedere faptul că tehnicile de lovire ar
trebui să fie controlate, nu full-contact, iar distanța acoperită ar trebui să fie cât
mai mare, umărul ar trebui să fie mai avansat decât șoldul.

Fig. 14.15 – Diferența între linia șoldurilor și linia umerilor – grup de experiment, testare
finală

În fig. 14.16 prezentăm valorile medii ale vitezei maxime a
pelvisului pentru fiecare subiect al grupului de experiment, la testarea finală
.

Fig. 14.16 – Viteza maximă a pelvisului – Grup de experiment, testare finală

S-au înregistrat valori ale vitezei pelvisului între 0,8-1,5 m/s;
menționăm faptul că viteza pelvisului este o măsură a forței explozive a
piciorului de pe aceeași parte cu brațul care lovește.
14.5 TESTAREA FINALĂ – CALCULUL PARAMETRILOR CINEMATICI
PENTRU GRUPUL DE CONTROL

Pentru grupul de control am obținut următoarele valori medii ale
parametrilor cinematici la testarea finală (pentru cele 10 execuții pe fiecare
parte) pe care le prezentăm în figurile următoare. Valorile maxime ale vitezei
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pumnului au fost cuprinse între 1,66 și 3, 95 m/s, iar diferențele stânga –
dreapta s-au încadrat în intervalul 0,04 – 0,92 m/s.
Fig. 14.17 – Viteza maximă a pumnului – Grup de control – Testare finală

În fig. 14.18 sunt prezentate valorile maxime ale vitezei pelvisului
pemtru subiecții grupului de control acestea au fost cuprinse între 0,79 și 1,45
m/s, iar diferențele între stânga și dreapta au fost cuprinse 0,02 și 0,29 m/s.

Fig. 14.18 – Viteza maximă a pelvisului – Grup de control – Testare finală

Pentru unghiul de flexie a genunchiului, situația a fost următoarea:
valorile au fost cuprinse în intervalul 74,8 – 135,7 grade, iar diferențele stânga
– dreapta au fost cuprinse între 0,3 – 16,4 grade.
Se constată faptul că, în ceea ce privește geometria mișcării
(unghiurile intersegmentare), schimbările sunt nesemnificative, însă atunci
când vine vorba despre viteza pelvisului, care este datorată în principal forței
explozive a piciorului de pe aceeași parte cu brațul care lovește (în cazul
nostru) pentru grupul experimental s-a înregistrat o creștere a valorii maxime
de la 1,28 la 1,86 m/s, concomitent cu o scădere a diferențelor între stânga și
dreapta de la 0,16 la 0,11 m/s.
Și viteza pumnului a crescut semnificativ în grupul experimental,
ajungându-se de la valoarea maximă de 3,79 m/s la testarea inițială la 5,42 m/s
la testarea finală, în aceste condiții înregistrându-se o scădere de la 0,39 la 0,38
m/s a diferenței între stânga și dreapta.

CAPITOLUL 15
ANALIZA STATISTICĂ A PARAMETRILOR CINEMATICI ȘI
COMPARAREA EVOLUȚIEI LOR PENTRU CELE DOUĂ
GRUPURI
15.1 VITEZA MAXIMĂ A PUMNULUI
La testarea inițială subiecții grupului de xperiment au obținut viteze
maxime ale pumnului cu dreapta în medie de 2,51m/s și cu stânga în medie de
2,31m/s, diferența medie dintre aceste rezultate fiind 0,39 m/s, nesemnificativă
statistic (valoare confirmată de valoarea calculată a testului T dependent
(1,961) și valoarea lui p (0,065) mai mare de 0,05. La aceeași testare, subiecții
grupului De control au obținut viteze maxime ale pumnului cu dreapta în medie
de 2,75 m/s și cu stânga în medie de 2,65 m/s, diferența medie dintre aceste
rezultate fiind 0,28 m/s, nesemnificativă statistic (valoare confirmată de
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valoarea calculată a testului T dependent (1,290) și valoarea lui p (0,213) mai
mare de 0,05, conform.
Cele două grupuri sunt omogene din punct de vedere al rezultatelor
obținute la testarea inițială, atât în cazul vitezei maxime a pumnului drept, cât
și în cazul vitezei maxime a pumnului stâng.
La testarea finală subiecții grupului Experiment au obținut viteze
maxime ale pumnului cu dreapta în medie de 3,41 m/s și cu stânga în medie de
3,10 m/s, diferența medie dintre aceste rezultate fiind 0,38 m/s, semnificativă
statistic (valoare confirmată de valoarea calculată a testului T dependent
(3,137) și valoarea lui p (0,005) mai mică de 0,05, conform . La aceeași testare,
subiecții grupului de control au obținut viteze maxime ale pumnului cu dreapta
în medie de 2,77 m/s și cu stânga în medie de 2,70 m/s, diferența medie dintre
aceste rezultate fiind 0,29 m/s, nesemnificativă statistic (valoare confirmată de
valoarea calculată a testului T dependent (0,843) și valoarea lui p (0,410) mai
mare de 0,05, conform .
Cele două grupuri sunt omogene din punct de vedere al rezultatelor
obținute la testarea finală, atât în cazul vitezei maxime a pumnului drept cât și
în cazul vitezei maxime a pumnului stâng.
Analizând evoluția diferențelor între stânga și dreapta obținute de
grupa Experiment pentru Viteza maximă a pumnului am constatat o scădere de
1,7% între cele două testări, de la 0,39 m/s la testarea inițială la 0,38 m/s la
testarea finală (Figura 15.1). Acestă diferență nu este semnificativă statistic,
fapt confirmat de valoarea testului T dependent (0,405) și valoarea lui p (0,691)
mai mare de 0,05 conform tabelului 15.3.

Figura 15.1 - Evoluția diferențelor între stânga și dreapta pentru Viteza maximă a
pumnului

În cazul grupei de control diferența medie între stânga și dreapta
pentru Viteza maximă a pumnului a înregistrat o creștere de 5,0% între cele
două testări, de la 0,28 m/s la testarea inițială la 0,29 m/s la testarea finală
(Figura 15.1). Acestă diferență nu este semnificativă statistic, fapt confirmat
de valoarea testului T dependent (0,202) și valoarea lui p (0,842).

64

15.2 VITEZA MAXIMĂ A PELVISULUI
La testarea inițială subiecții grupului Experiment au obținut viteze
maxime ale pelvisului la lovitura cu dreapta în medie de 1.04 m/s și la cea cu
stânga în medie de 0.95 m/s, diferența medie dintre aceste rezultate fiind 0,16
m/s, semnificativă statistic (valoare confirmată de valoarea calculată a testului
T dependent (2.465) și valoarea lui p (0,023) mai mică de 0,05. La aceeași
testare, subiecții grupului de control au obținut viteze maxime ale pelvisului la
lovitura cu dreapta în medie de 1,12 m/s și la lovitura cu stânga în medie de
1,02 m/s, diferența medie dintre aceste rezultate fiind 0,16 m/s, semnificativă
statistic (valoare confirmată de valoarea calculată a testului T dependent
(2,329) și valoarea lui p (0,032) mai mică de 0,05. Cele două grupuri sunt
omogene din punct de vedere al rezultatelor obținute la testarea inițială, atât în
cazul vitezei maxime a pelvisului la lovitura cu dreapta cât și în cazul loviturii
cu stânga.
La testarea finală subiecții grupului Experiment au obținut viteze
maxime ale pelvisului la lovitura cu dreapta în medie de 1,09 m/s și la cea cu
stânga în medie de 1,14 m/s, diferența medie dintre aceste rezultate fiind 0,11
m/s, nesemnificativă statistic (valoare confirmată de valoarea calculată a
testului T dependent (1,559) și valoarea lui p (0,136) mai mare de 0,05. La
aceeași testare, subiecții grupului De control au obținut viteze maxime ale
pelvisului la lovitura cu dreapta în medie de 1,13 m/s și la lovitura cu stânga
în medie de 1,09 m/s, diferența medie dintre aceste rezultate fiind 0,15 m/s,
nesemnificativă statistic (valoare confirmată de valoarea calculată a testului T
dependent (0,960) și valoarea lui p (0,350) mai mare de 0,05. Cele două grupuri
sunt omogene din punct de vedere al rezultatelor obținute la testarea inițială,
atât în cazul vitezei maxime a pelvisului la lovitura cu dreapta cât și în cazul
loviturii cu stânga.
Analizând evoluția diferențelor între stânga și dreapta obținute de
grupa Experiment pentru Viteza maximă a pelvisului am constatat o scădere
de 27,3% între cele două testări, de la 0,16 m/s la testarea inițială la 0,11 m/s
la testarea finală (Figura 15.2). Acestă diferență nu este semnificativă statistic,
fapt confirmat de valoarea testului T dependent (1,768) și valoarea lui p (0,093)
mai mare de 0,05.

Figura 15.2 - Evoluția diferențelor între stânga și dreapta pentru Viteza maximă a
pelvisului
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În cazul grupei De control diferența medie între stânga și dreapta
pentru Viteza maximă a pumnului a înregistrat o scădere de 7,6% între cele
două testări, de la 0,16 m/s la testarea inițială la 0,15 m/s la testarea finală
(Figura 15.2). Acestă diferență nu este semnificativă statistic, fapt confirmat
de valoarea testului T dependent (0,343) și valoarea lui p (0,735) mai mare de
0,05.

CAPITOLUL 16
MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR SPORTIVE
ALE SUBIECȚILOR DIN GRUPURILE DE EXPERIMENT
ȘI DE CONTROL
16.1 REZULTATE ÎN COMPETIȚII
Am pornit de la premisa că, în urma aplicării unui program de
pregătire special conceput de noi, performanțele motrice și sportive ale
subiecților grupului de experiment vor crește. În acest sens, am monitorizat
rezultatele competiționale obținute de sportivii noștri în competițiile oficiale
ale departamentului de karate SKDUN din cadrul Federației Române de Arte
Marțiale. Aceste compețiții, la grupele de vârstă ale subiecților noștri, sunt
următoarele: Campionatul Național Individual, Cupa României și Campionatul
Național pe Echipe.
Am menționat locurile pe podium obținute de subiecții noștri în anul
2015, înainte de testarea inițială. Menționăm faptul că programul de pregătire
a început imediat după testarea inițială (în septembrie 2015), iar Campionatul
Național pe Echipe a avut loc în noiembrie 2015; cu toate acestea, am inclus
aici rezultatele obținute la acest concurs pentru a compara un număr egal de
competiții, gândindu-ne și la faptul că, într-un interval de timp atât de scurt,
influențele programului nostru de antrenament nu s-au făcut încă simțite.

16.2 PRELUCRAREA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR
Pentru a cuantifica aceste rezultate cât mai precis, am conceput o scală
de punctaj, astfel: locul I – 10 puncte, locul II – 7 puncte și locul III – 5 puncte.
Am realizat în continuare punctajul pentru fiecare subiect, în fiecare din cei
doi ani competiționali monitorizați. Rezultatele obținute sunt prezentate în
tabelele 16.3 și 16.4.
Tabel 16.5 – Punctaj 2015 – Grup de experiment
C N 2015
Kata

Kumit
e

Cupa României

CN Echipe

Kata

Kata

Kumite

Kumit
e
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1

D. Luca

0

2

C. Maria

0

3

A. Denis

0

4

P. Ionuț

0

5

I. Alexandru

0

6

C. Andreea

7

B. Adina

8

P. Ricardo

9

L. Horia

10

B. Eric

11

M. Antonio

0

12

T. Andrei

0

13

S. Karina

14

M. Aurora

15

D. David

16

I. Matei

17

S. Sebastian

18

G. Eric

19

R. Mihai

20

I. Alexandru

17

17

5

5

10
0

10
7

10

5

7

20

5

5

10

27

7

7

17

5

48

7

5

7

5

24
0

5

5
7
7

5

7

7

7

26
0

5

5

Total

189

Tabel 16.6 – Punctaj 2016 - Grup de experiment
C N 2016
Kata

Kumite

Cupa României

CN Echipe

Kata

Kata

1

D. Luca

7

2

C. Maria

7

5

3

A. Denis

4

P. Ionuț

5

I. Alexandru

6

C. Andreea

7

B. Adina

8

P. Ricardo

9

L. Horia

1
0

B. Eric

Kumite

Kumite
7

7

10

7

10

7

7

5

5
10

17
10

7

37
31
0
12

5

5

10

15

7

7

12

5

31

5

10

14

5

39

14

5

26

7
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1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

M. Antonio

0

T. Andrei

5

5

5

5

20

S. Karina

5

5

7

10

10

10

47

M. Aurora

10

5

5

5

10

10

45

5

5

D. David
I. Matei

7

10

S. Sebastian

5

G. Eric

7

R. Mihai

5

I. Alexandru

7

Total

17

5
5

1

5

5

10

5

17
15
8
39
9

Punctajul l-am realizat pentru a face diferența între numărul de
medalii și calitatea lor. Se poate observa, atât din tabelele 17.3 și 17.4, cât și
din fig. 17.1 evoluția subiecților după parcurgerea programului de antrenamet
urmat.

Fig. 16.1 – Cuantificarea performanțelor subiecților grupului de experiment înainte și după
aplicarea programului de antrenament destinat îmbunătățirii ambilateralității

Cu excepția subiectului nr. 5 care nu a participat la nici o competiție
în acest interval de 2 ani, toți ceilalți subiecți au participat cel puțin la două
competiții; dintre aceștia, unul singur n-a obținut nici o clasare pe podium.
Semnalăm situația subiectului nr. 13 care, în al doilea an competițional a
obținut un punctaj mai mic cu o unitate decât în primul. Totuși, trebuie
remarcat faptul că acesta este subiectul cu punctajul cel mai mare, atât în
primul an (48 de puncte), cât și în al doilea an (47 puncte – față de următorul
clasat, cu 24, respectiv 45 de puncte).
68

În total, la nivel de grup, creșterea punctajului a fost de la 189 la 399
de puncte.
Tabel 16.7 – Punctaj 2015 - Grup de control
C N 2015
Kata
1

M. Bianca

2

C. Andrei

3

P.Claudia

4

S. Cezar

5
6

R.
AnaMaria
B Valentina

7

A Daria

8

I.Amalia

9

D.Bogdan

10

P.Eduard

11

O. Viorel

12

C. Majid

13

R. Antonio

14

O. Ioana

15

B.Bianca

16

C.Iulian

17

I.Georgiana

18

B. Cristian

19

D. Andrei

20

P.Stefan

Kumite

Cupa României

CN Echipe

Kata

Kata

Kumite

Kumite

7

7

5

5

10

5

5

10

5

5

5
5

10

5

5

5

5

20

5

5

5

15

7

7

7

31

7

7

7

7

Total

117

Tabel 16.8 – Punctaj 2016 - Grup de control
C N 2016
Kata
1

M. Bianca

2

C. Andrei

3

P.Claudia

4

S. Cezar

5

R
AnaMaria
B
Valentina

6

Kumite

5

Cupa României

CN Echipe

Kata

Kata

Kumite

5

5
5

10

Kumit
e
5

15

5
15

69

7

A Daria

8

I.Amalia

9

D.Bogdan

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

P.Eduard

10

O. Viorel
C. Majid

10

7

27

7
5

5

5

7

7
5

15

R. Antonio
O. Ioana
B.Bianca

5

5

5

5

5

27
10

C.Iulian
I.Georgian
a
B. Cristian
D. Andrei
P.Stefan
Total

121

Fig. 16.2 – Cuantificarea performanțelor subiecților grupului de control înainte și după
aplicarea programului de antrenament destinat îmbunătățirii ambilateralității

Se constată o creștere a punctajului grupului de control de la 117 în
2015 la 121 în 2016, față de cea a grupului experimental, de la 189 la 399.

CAPITOLUL 17
CONCLUZII ALE CERCETĂRII PROPRIU-ZISE
După ce precizarea lateralității a fost un pas necesar în confirmarea
dezvoltării cerebrale normale, antrenorii din majoritatea sporturilor încearcă să
reducă diferențele de lateralitate atât la nivelul trenului superior (karate, judo,
box, handbal, baschet, volei, natație etc.) cât și la nivelul trenului inferior
(karate, kick-box, judo, fotbal, natație, probe de alergări etc.), tocmai pentru ași spori capacitatea de performanță.
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Având în vedere toate aceste aspecte, ne-am propus, pe de o parte, să
concepem și să aplicăm un program de antrenament care să includă elemente
menite să reducă diferențele de lateralitate pe seama creșterii coordonării
execuțiilor pe partea nedominantă, iar pe de altă parte ne-am propus să
măsurăm cu precizie aceste diferențe, atât într-o testare inițială, cât și în
testarea finală, iar rezultatele să le comparăm cu cele obținute de un grup de
control de subiecți de aceeași vârstă și nivel al pregătirii, dar care a urmat un
alt program de antrenament (care nu a fost axat decât pe învățarea de tehnici
noi și de consolidare/perfecționare a celor deja cunoscute).
În final, am făcut o analiză a performanțelor competiționale ale
sportivilor din grupul experimental atât înainte, cât și după efectuarea
programului de antrenament menit să reducă diferențele forță, viteză și
coordonare între partea dominantă și cea nedominantă.
Pentru îndeplinirea obiectivului de evidențiere precisă a diferențelor
de lateralitate am utilizat echipamentul MOVEN ce utilizează tehnologia de
navigație inerțială înglobată în senzorii de urmărirea mișcării. Am ales acest
echipament, pus la dispoziție de directorul Institutului Național de Cercetare
pentru Sport din București, prof. dr. Radu Bidiugan. Pregătirea sesiunilor de
achiziții nu a fost deloc laborioasă, echiparea subiecților folosind varianta cu
benzi a echipamentului fiind relativ simplă. După calibrarea echipamentului și
achizițiile propriu-zise, cu stocarea datelor pe hardul laptopului care controla
(prin softul aferent) echipamentul MOVEN, am făcut o conversie a fiecărui
fișier de date din format .mvn (format ce putea fi citit doar de softul
echipamentului, în format .mvnx, acest format de date putând fi importat și
convertit apoi în format .xlsx.
Referitor la modul de achiziție a datelor în vederea realizării analizei
biomecanice a tehnicii gyaku tsuki, se desprind următoarele concluzii:
 Utilizarea echipamentului MOVEN permite achiziția relativ
facilă de date, a căror prelucrare duce la obținerea de informații de mare
precizie, obiective.
 Echipamentul MOVEN este ușor de utilizat, echiparea
propriu-zisă și calibrarea lui putându-se executa în mai puțin de 15
minute. În plus, varianta de montare cu benzi permite folosirea
echipamentului pe subiecți de dimensiuni variate (și foarte mici, și
foarte mari), cât și utilizarea succesivă în condiții ridicate de igienă.
 Prin intermediul avatarului 3D, cât și prin reprezentările
grafice ce se obțin (sincronizate în timp) execuțiile pot fi studiate cu
mare precizie.
Având în vedere numărul mare de subiecți monitorizați la cele două
testări, cât și numărul mare de tehnici executate, am apelat la ajutorul unui
specialist în programare pentru calculul parametrilor cinematici ai tehnicilor
studiate folosind metodologia de calcul prezentată în partea a doua a lucrării.
Cu ajutorul limbajului Vizual Basic for Applications folosind un
algoritm de calcul ce a urmărit detecția repausului între mișcări, detecția
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începerii fiecărei lovituri și finalizarea fiecărei lovituri, din datele stocate în
format Excel după o structură ce ținea seama de afișarea coordonatelor de
poziție ale segmentelor s-au calculat parametrii cinematici stabiliți.
 Ipoteza 1 a fost confirmată – educarea bilateralității poate fi îmbunătățită
prin utilizarea de mijloace suplimentare în toate verigile de antrenament
și în toate perioadele de pregătire – s-a demonstrat că, prin utilizarea
programului de antrenament folosit de noi, diferențele între parametrii
cinematici ai tehnicii studiate au scăzut mai mult la grupul de experiment,
în condițiile unei creșteri ceva mai pronunțate a performanțelor motrice
(mai cu seamă viteza).
 Ipoteza 2 a fost confirmată – programul de educare a bilateralității, pe
care l-am adaptat verigilor lecției de antrenament și perioadelor de
pregătire a dus la îmbunătățirea performanțelor sportive care au crescut
pentru grupul de experiment cu o rată mult mai mare decât pentru grupul
de control (de la 189 la 300 puncte față de 117 la 121 puncte în intervalul
septembrie 2015 – noiembrie 2016)
 Ipoteza 3 a fost confirmată – diferențele între execuțiile cu brațul drept și
cele cu brațul stâng ale procedeului Gyaku tsuki vor fi mai mici ca urmare
a aplicării programului original de pregătire – s-a înregistrat o scădere
mai pronunțată a acestor diferențe la nivelul grupului de experiment.
 Ipoteza 4 a fost confirmată – prin surprinderea adversarului în kumite
folosind ambele gărzi de luptă, performanțele competiționale ale grupului
de experiment au crescut.

CAPITOLUL 18
CONCLUZII GENERALE

1.

2.

3.

Problematica lateralității, a trecerii ei succesive, în ontogeneză, prin
diferite etape (lateralitate neprecizată, lateralizare și precizarea
lateralității în jurul vârstei de trei ani ca semn al unei suficiente dezvoltări
a creierului cât și a unei comunicări eficiente între emisferele cerebrale,
odată cu dezvoltarea capacității de a depăși linia de mijloc și de a
manipula obiecte cu membrele de pe partea opusă celei pe care se află
acestea) este de un larg interes, mai cu seamă printre cadrele medicale și
printre psihologi.
Interesul pe partea sportivă asupra bilateralității este explicat prin
eficiența sporită dată de posibilitatea execuțiilor bilaterale cu același
randament a actelor și acțiunilor motrice;
Pentru cei care aleg practicarea unui sport apare necesitatea de a dirija
comunicarea între emisferele cerebrale în sensul transferului dexterității
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5.
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8.

către partea nedominantă, în vederea obținerii unor performanțe cât mai
bune;
Practicarea sporturilor are influențe pozitive asupra dexterității
membrului nedominant, cu atât mai mult cu cât antrenamentele sunt
dirijate în acest sens și, pe de altă parte, dacă sportul practicat implică
utilizarea ambelor membre în egală măsură;
Programul de antrenament conceput de noi, folosind metodologia de
antrenament descrisă, ce include în fiecare etapă de pregătire anumite
exerciții de coordonare, aplicate ambilateral sau cu dominanță pe partea
nepreferată a sportivilor a avut rezultatul așteptat de noi, realizându-se o
diminuare a diferențelor între parametrii cinematici calculați ai tehnicilor
gyaku tsuki analizate;
Diminuarea acestor diferențe datorate lateraității s-a realizat în condițiile
în care, pentru partea dominantă, parametrii cinematici s-au îmbunătățit,
ceea ce indică un progres evident al părții nedominante;
Din analiza acestei tehnici simple de lovire se obțin informații referitoare
la aproape toate segmentele corpului, dacă se utilizează ca mijloc de
analiză a mișcării echipamentul MOVEN;
Deși analizăm o tehnică de braț, obținem informații cu privire atât la
trenul superior, cât și la trenul inferior și, mai mult, obținem informații
asupra legării și coordonării părții superioare a corpului cu trenul inferior
și a utilizării în execuție a lanțurilor cinematice lungi (situație întâlnită pe
măsură ce practicanții devin tot mai iscusiți în execuția tehnicilor de
karate).

CAPITOLUL 19
ELEMENTE DE ORIGINALITATE, LIMITE ȘI VALORIFICAREA
REZULTATELOR CERCETĂRII
19.1 ELEMENTE DE ORIGINALITATE
Studii despre lateralitate în domeniul artelor marțiale, în karate
shotokan, în mod specific, nu s-au făcut în țara noastră.
Prin lucrarea noastră ne alăturăm noului val de cercetări în domeniul
artelor marțiale, studiind lateralitatea și educarea ei, ca factor de creștere a
capacității motrice și a capacității de performanță.
Noutatea vine totodată și din modalitatea de determinare a lateralității,
care se va face cu ajutorul unor aparate și echipamente foarte performante din
cadrul Institutului Național de Cercetare pentru Sport și al Universității
Naționale de Educație Fizică și Sport.
Am realizat o analiză a simetriei structurale și funcționale a
musculaturii subiecților, utilizând concomitent mai multe echipamente pentru
a pune mai bine în evidență modul de funcționare al aparaturii și de corelare a
datelor recoltate în determinarea întreprinsă de noi.
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Am utilizat în paralel electromiograful și platforma MGM-15 pentru
determinarea elementelor definitorii ale calităţilor neuromotrice, energetice şi
de control la nivelul triplei extensii, într-un efort maximal.
În urma testărilor cu tensiomiograful am obținut informații asupra
simetriei laterale şi simetriei funcţionale.
Multiplele studii aferente cercetării noastre teoretice ne-au ajutat să
înțelegem mai bine ce este motricitatea, care sunt angrenajele dintre sistemul
nervos și sistemul muscular în procesul de coordonare și ce rol ocupă
lateralitatea în modul de manifestare al dreptacilor și stângacilor.
De asemenea, ne-am întărit convingerea că prin educarea lateralității
nedominante, tinzând spre bilateralitate, putem crește capacitatea motrică și pe
cea de performanță, în karate shotokan.
Studierea teoretică și cunoașterea conținutului unor teste pentru
lateralitate, ar putea să se constituie în elemente de noutate și originalitate prin
modul aplicat de noi pe subiecții cercetărilor aplicative.
Deși pe plan național s-au făcut în ultimii ani câteva studii referitoare
la manifestarea lateralității (atât pentru subiecți normali, dar, mai ales pentru
subiecți cu diferite patologii), pentru subiecți practicanți de karate Shotokan
este o lucrare de pionierat, cu atât mai mult cu cât folosește ca metodă de
evidențiere a manifestării lateralității tehnologia de navigație inerțială
înglobată în echipamentul MOVEN.
De asemenea, modul în care am reușit să surprindem informații legate
atât de trenul superior (viteză de execuție a loviturii, viteză de deplasare a
segmentelor, geometria mișcării, evidențiată prin unghiuri intersegmentare)
cât și de cel inferior (aprecierea unui bun nivel al forței explozive și nu numai
a membrelor inferioare, reflectat atât în viteza pelvisului, cât și în unghiul de
flexie a genunchiului avansat în lovitură) prin analiza unei tehnici elementare
din karate Shotokan este un element de originalitate al acestei lucrări.
Programul de calcul al parametrilor cinematici este unul original,
realizat de ing. Dina Gabriel pe baza unor informații obținute în urma
discuțiilor purtate cu domnul profesor doctor Radu Bidiugan, director al
Institutului de Cercetare pentru Sport din București.
Nu în ultimul rând, programul de antrenament ce a inclus în fiecare
etapă de pregătire anumite exerciții de coordonare, aplicate ambilateral sau cu
dominanță pe partea nepreferată a sportivilor a fost unul original, conceput de
noi special pentru a reduce diferențele între execuțiile pe stânga sau pe dreapta.

19.2 LIMITELE CERCETĂRII
Deși analizele cinematice realizate cu ajutorul echipamentului
MOVEN sunt foarte precise, datorită faptului ca există un număr foarte mic de
astfel de echipamente în țară, este destul de dificil să se realizeze testări
suficient de des și pe un număr mare de sportivi. De aceea, monitorizarea
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nivelului de performanță, mai ales pentru începători, trebuie realizată prin
metode mai accesibile.

19.3 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
Pe parcursul desfășurării acestei cercetări, am publicat, alături de alți
coautori, o serie de articole pe teme conexe, articole ce au fost prezentate în
sesiuni de comunicări științifice și congrese internaționale ale domeniului
educației fizice și sportului.
1. PATRU, L., NEGULESCU, I., 2014, Anticiparea accidentărilor pe baza
măsurării simetriei structurale și funcționale cu ajutorul tensiomiografiei,
electromiografiei și a probei Miron Georgescu modificate, Congresul
Internațional pentru Sport, Educație Fizică și Kinetoterapie, București,
2014
2. PATRU, L., BAITEL, I., NEGULESCU, I, ANGELESCU, L., 2015,
Laterality emphasizing through cinematic parameters analysis on karate
shotokan athletes, The 11th International Scientific Conference
eLearning and Software for Education eLSE 2015, Buharest, p273-278
3. PATRU, L., NEGULESCU, I., CIUREA, C., ANGELESCU, L., 2015,
Efectul antrenamentului complementar în educarea părții nedominante în
karate Shotokan, The 5th International Congress of Physical Education,
Sports and Kinetotherapy, Bucharest, 2015
4. BĂIȚEL, I., PĂTRU, L., 2016, The Highlighting of the Laterality
through the Study of the Kinematic Parameters of a Simple Technique
Executed by a Beginner Karate Practitioner, The 6th International
Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, Bucharest,
15 - 18 June, 2016
5. BĂIȚEL, I., PĂTRU, L., 2018, Influence of sports on laterality in
children aged 9-11 years ,The 8th International Congress of Physical
Education, Sports and Kinetotherapy, Bucharest, 14 - 16 June, 2018

75

BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

ABERNETHY, B. et al, 2013, Biophysical Foundation of Human
Movement, Human Kinetics
ACHIM, A. (2002). Karate-do spirit şi filozofie. Editura Orient,
București
ACKLAND T., ELLIOT B. C., BLOOMFIELD J., 2009, Applied
anatomy and biomechanics in sport, Human Kinetics, Champaign, IL,
2009
AMĂLINEI N., ICHIM V., 2010, Shotokan Karate do – kumite, Editura
Shogun center, Iaşi
A.P.A., 2013, Manual de publicare al Asociaţiei Americane de
Psihologie, Ediţia a 6-a, Editura Rentrop şi Straton, Bucureşti
ANDREI, C., (2008). Elemente de coordonare motrică, evidențiate în
trasee electromiografice. Știința Sportului, 3(64),11-29
ARDELEAN, G., FILIPAŞ, I., 2003, Biomecanica exerciţiilor fizice şi
sportului, Editura Daia, Satu Mare
ARDELEAN V.P., DE HILLERIN P. J., BIDIUGAN R., 2014, Study on
the possibility of highlighting invariants of motion in martial arts kata
exercises, Arena - Journal of Physical Activities no. 3/2014, (87-97),
Editura Universitatii Aurel Vlaicu Arad
ARDELEAN, V., 2015, Variabilitate individuală şi invarianţi în expresia
cinematică a unor elemente tehnice de kata din arte marţiale, Teză de
doctorat, Universitatea din Pitești
ARUS, E., INGBER, L., 2013, Biomechanics of Human Motion;
Application in the Martial Arts, CRC Press, Taylor & Francis Group
BARBOUR, N., ELWELL, J., SETTELUND, R., 1992, Inertial
instruments – Where to now?, American Institute of Aeronautics and
Astronomics, p. 566- 574, AIAA Guidance, Navigation and Control
Conference, Hilton Head Island, 10 – 12 August 1992, accesat pe
http://resenv.media.mit.edu/classes/MAS836/Inertialnotes/DraperOverv
iew.pdf
BANDALA, M., JOYCE, M., 2007, Wireless inertial sensor for tumor
motion tracking; Journal of Physics: Conference Series 76 (2007)
http://iopscience.iop.org/1742-6596/76/1/012036
BARTLETT, R., 2007, Introduction to Sports Biomechanics, second
edition, RoutledgeTaylor & Francis Group, London and New York, 2007
BĂIȚEL, I., PĂTRU, L., 2016, The Highlighting of the Laterality
through the Study of the Kinematic Parameters of a Simple Technique
Executed by a Beginner Karate Practitioner, The 6th International
Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, Bucharest, 15
- 18 June, 2016

76

15. BĂIȚEL, I., PĂTRU, L., 2018, Influence of sports on laterality in
children aged 9-11 years ,The 8th International Congress of Physical
Education, Sports and Kinetotherapy, Bucharest, 14 - 16 June, 2018
16. BENKE R., BEYER T., JACHNER C., ERASMUS J., HUTLER M.,
2004, Energetics of karate kumite, Eur. J. Appl. Physiol., 92:518-523
17. BERNSTEIN, N.A., (1991). On Dexterity and Its Development.
Moscova, p179
18. BIDIUGAN, R. 2011, Rolul și importanța utilizării tehnologiei de
navigație inerțială în sportul de performanță –Teza de doctorat,
Universitatea din Pitești
19. BLEDSOE G.H., HSU E.B., GRABOWSKI J.G., BRILL J.D., LI G.,
2006, Incidence of injury in professional mixed martial arts competitions.
Sports Sci Med 2006, p.136–42
20. BOBOC, D., DINU, D., BIDIUGAN, R, 2004, Tehnologiile video și
performanța sportivă, Conferința științifică internațională „Activitățile
corporale, tradiție și contemporaneitate”, Editura Universității Lucian
Blaga, Păltiniș, Sibiu, 7 - 9 mai
21. BOBOC, D., BIDIUGAN, R., 2009, Utilizarea tehnicilor de navigație
inerțială la monitorizarea și analiza mișcării în sport, port science Review,
Vol. XVIII, nr. 5-6, pp. 19-34
22. BOONE, T., 2014, Introduction to Exercise Physiology, Jones & barlett
Learning, New York, 2014
23. BOONE, T., BIRNBAUM, L., 2011, Basic concepts of biomechanics,
accesat
pe
http://www.exercisephysiologists.com/BiomechanicalCONCEPTS/inde
x.html
24. BOTEZATU, C.,et al.., (2011).Using of individual sensors of pressure
Delsys in the MGM 15 attempt operationalization, 4th Annual
International Conference “Physical Education, Sport and Healt” Pitești
18-19 noiembrie 2011
25. BOTEZATU, C., (2012). Coherence degree between muscular action in
the lower body in MGM 15 attempt, unpublished material
26. BOȚOACĂ (PĂTRU), L., (2012). Studiul lateralității în karate shotokan,
începători și avansați-Lucrare de licență, UNEFS București
27. BRAND, R. A., CROWNINSHIELD, R. D., WITTSTOCK, C. E., et al.,
1982, A model of lower extremity muscular anatomy,” Journal of
Biomechanical Engineering, p304–310
28. BUCHER, H.G.(1998).Karate-do Artă marțială și sport. Editura Mirador,
Arad
29. BUDESCU E., 2013, Biomecanica generală, Universitatea Gheorghe
Asachi, Iaşi
30. BUZESCU, A., SCURTU, L. 1999, Anatomia omului: Aparatul
locomotor, Editura Alexandru 27, București
77

31. CAVANAGH, P. R., & LANDA, J. 1976, A biomechanical analysis of
the karate chop. The Research Quarterly, 47, 610–618.
32. CÂRSTEA, GH. (1983). Teoria și metodica educației fizice și sportului,
Editura Universul, București
33. CÂRSTEA, Gh.(1999). Educație Fizică. Fundamente teoretice și
metodice. Casa de editură Petru Maior, București
34. CHANANIE, J. 1999, The physics of karate strikes, Journal of how
things work, vol 1
35. CHIRIȚĂ, A., (2008). Curs de Neuropsihologie. Universitatea din
București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
36.
37. CHOU, L., LINK, N., G., 2011, The Anathomy of Martial Arts: An
Illustrated Guide to the Muscle Used for each Strike, Kick and Throw,
Ulysses Press, Berkeley, CA, p 18 – 21
38. COCHRAN, S., 2001, Complete conditioning for Martial Arts, Human
Kinetics, USA
39. CONCETTO, G., 2010, Physics of Karate. Kinematics analysis of karate
techniques by a digital movie camera, Lat. Am. Phys. Educ. Vol.4, No.
1, Jan. 2010
40. COJOCARU, V., 2002, Metodica pregătirii, Editura AXIS MUNDI
București
41. CORDUN, M., 2009, Kinantropometrie, Editura CD Press, 2009, p. 29 34
42. DE LUCA, C.,J., 1997, The use of Surface Electromyography in
Biomechanics, Journal of Applied Biomechanics, 1997, 13, Human
Kinetics Publishers, Inc.
43. DELIU, D., 2001, Rolul reacției motrice în diagnoza, prognoza și
desfășurarea procesului de învățare și perfecționare a tehnicii din artele
marțiale, Teză de doctorat, ANEFS, București
44. DELIU, D.,2007, Predicţia performanţelor motrice sportive, Editura
Bren, Bucureşti
45. DELIU, D., 2008, Metodica disciplinelor de combat, Editura Bren,
București
46. DELIU, D., 2008, Antrenamentul sportiv în disciplinele de combat,
Editura Bren, București
47. DINU, D., NATTA, F., BIDIUGAN, R., HOUEL, N., VANDEWALLE,
H., 2011, Validation of high speed human movement tracking using
miniature inertial sensors, Asia Pacific Congress on Sports Technology,
Melbourne
48. DODER, D., MALACKO, J., STANKOVIC, V., DODER, R, 2011,
predictor validity of morphological and basic motor variables for
assessment and monitoring of the karate punch with the lead arm (oitsuki), Biology of sport, vol28 No.4, 2011, p 265 - 270
78

49. DRAGNEA, A., 1994, Dimensiuni obiective și subiective ale capacității
de performanță - Optimizarea sistemului atitudinal și rolul acestuia în
manifestarea capacității de performanță a sportivilor, Teză de doctorat,
A.N.E.F.S., București
50. DRAGNEA A., BOTA A., 1999, Teoria activităţilor motrice, Editura
didactică şi pedagogică, Bucureşti
51. DRAGNEA, C., A., MATE-TEODORESCU, S., 2002, Teoria sportului,
Editura Fest, București
52. DRAGOMIRESCU L., DRANE J. W., 2009, Biostatistică pentru
începători, Vol I, Biostatistică descriptivă, Ediţia a 6a revăzută, Editura
CREDIS, Bucureşti
53. DRĂGULESCU D., 2005, Modelarea în biomecanică, Editura didactică
şi pedagogică, Bucureşti
54. DWORAK, L., B., DZIEWIECKI, K., & MACZYNSKI, J. 2005,
Characteristichs of kinematics and kinetics of strokes in karate –
Biomechanical approach, 23 International Symposium on Biomechanics
in
Sports,
p
109-112,
accesat
pe
https://ojs.ub.unikonstanz.de/cpa/article/download/848/775
55. ENOKA, R. M., 1988, Control of Muscle Force, in H. K. Books (Ed.),
Neuromechanical Basis of Kinesiology, p. 155-178, Champaign
56. EPURAN, M., 1979 , Stările psihice de limită în sport, „Palestra”,
București
57. EPURAN, M., 2005, Metodologia cercetării activităţilor corporale, Ediţia
a-II-a, Editura FEST, Bucureşti
58. EPURAN, M., 2011, Motricitate şi psihism în activităţile corporale, Vol.
I, Editura FEST, Bucureşti
59. EPURAN, M., 2013, Motricitate şi psihism în activităţile corporale, Vol.
II, Editura FEST, Bucureşti
60. EPURAN, M., STĂNESCU, M., 2010, Învățarea motrică – aplicații în
activități corporale, Editura Discobolul, București
61. FREDERIC L., 1993, Dicţionar de arte marţiale, Editura Enciclopedică,
Bucureşti
62. FRENCH, D. N., KRAEMER, W. J., & COOKE, C. B., 2003, Changes
in dynamic exercise performance following a sequence of
preconditioning isometric muscle actions, Journal of Strength and
Conditioning Research, 17(4), 678-685.
63. FUNAKOSHI, G., 1981, Karate-do My Way of Life, Kodansha
International, Tokyo, Japan
64. FUNAKOSHI, G. (1974). Karate-Do Kyohan. Published by Kodansha
Internațional Ltd. Printed in Japan.
65. FUNAKOSHI, G. (1988).Karate-Do Nyumon. Published by Kodansha
Internațional Ltd. Tokyo & New York. Printed in Japan
66. GAGEA, A. 2002, Biomecanică teoretică, Editura Scrisul Gorjean, Târgu
Jiu
79

67. GAGEA A., 2006, Biomecanică analitică, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti
68. GAGEA A., TIRON C., 2007, Cunostintele interdisciplinare – un atu al
antrenorului de înaltă performanţă, Editura Ministerului Internelor si
Reformei Adiminstrative, Bucuresti
69. GAGEA, A., & colab., 2007, Cercetări interdisciplinare în sportul de
performanţă, Editura Ministerului internelor şi Reformei Administrative,
Bucureşti
70. GAGEA A., 2008, Ghid pentru întocmirea unui plan de cercetare doctoral
şi sugestii pentru redactarea unei teze de doctorat, Editura Universităţii
“Aurel Vlaicu”, Arad
71. GAGEA, A., 2010, Tratat de cercetare ştiinţifică în educaţie fizică şi
sport, Editura Discobolul, Bucureşti
72. GIANINO, C., 2009, La Fisica del karate. Analisi teorica dell’energia di
impatto di una tecnica di pugno, Didattica delle Scienze e Informatica
259, p.43-46
73. GIANINO, C., 2010, Physics of Karate. Kinematics analysis of karate
techniques by a digital movie camera, Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol. 4, No.
1, Jan. 2010, p. 32-34
74. GOLDMAN, J.G., 2014, Evolution: Why are most of us right-handed?
BBC Future, on http://www.bbc.com/future/story/20141215-why-aremost-of-us-right-handed
75. GOLU, P.,VERZA, E., ZLATE, M., 2003, Psihologie educațională,
Editura Miron,București
76. GOODMAN, F., 2010, The ultimate book of martial arts, Hermes House,
London
77. GORGY, O., VERCHER, J, COYLE, T., 2008, How does practice of
internal Chinese martial arts influence postural reaction control? Journal
of Sports Sciences, 2008, vol 26, n. 6, p. 629 – 642,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18344134
78. GREEN, T. A., 2001, Martial arts of the world: an enciclopedia,
Published by ABC_CLIO, Inc., Santa Barbara, California
79. GRIGORE, V., 2001 - Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv,
Editura Semne, Bucureşti
80. GRIGORE, V., 2005. Curs teoretic-Fizio-Psiho-Pedagogia Învățării și
controlului motor. I.O.S.U.D.-A.N.E.F.S., București
81. GROSU, E. F., POPOVICI, C., MIHAIU, C., KIS, L., 2010, The relation
between coordination and equilibrium, Studia Universitatis Babeş-Bolyai
- Educatio artis gymnasticae, nr. 2, Cluj-Napoca
82. HAWKINS, J., L., 2012, The martial arts: An introduction to the arts
themselves
and
the
sciences
that
make
them
work,
http://www.kenponet.com/flame/thesis/jhawkins_thesis.pdf
83. HEALY, K., 2008, Martial Art Basic:Karate, Grange Books, UK

80

84. HELSEN, W. F., & STARKES, J. L., 1999, A multidimensional
approach to skilled perception and performance in sport. Applied
Cognitive Psychology
85. HILLERIN, P.J., ENESCU, M., 1977, Raportul automatizare –
variabilitate în sporturile cu adversitate directă, Conferinţa „Mutaţii în
sportul de performanţă la sfârşitul secolului XX”, Bucureşti, 1977, p. 104
– 108;
86. HILLERIN, P.J., 1999, Propunere de interpretare a variabilității timpilor
de contact cu solul și de zbor în proba MGM-15, cu indicatori ai calității
controlui neuromuscular al fazelor interacțiunii de tip motric-Conferința
națională de psihologie, București, 27-29 mai 1999
87. HILLERIN , P., J., 1999, Creșterea eficienței învățării actelor motrice
prin utilizarea protezării tehnice informaționale – Teza de doctorat,
ANEFS
88. HILLERIN P.J., 2002, Rolul biomecanicii în sportul de performanţă.
Bucureşti
89. HOFFMANN, M., WITTE, K., EMMERMACHER, P., (2008);
Biomechanical Analysis of the Fist Punch Gyaku-Tsuki in Karate, ISBS
Conference 2008, july 14-18, Seoul, Koreea, p.576-579, accesat pe
https://ojs.ub.uni-konstanz.de/cpa/article/view/1937/1805
90. HORGHIDAN V., MITRACHE G., 2000, Psihologie normală și
patologică-Note de curs-, ANEFS, București
91. HUNG-TA, C. & TZYY-YUANG S., 1999, A new approach to evaluate
karate
punch
techniques,
accesat
pe
https://ojs.ub.unikonstanz.de/cpa/article/viewFile/4052/3751
la
20.04.2012
92. IACOBONI, M., 2008, The Mirror Neuron Revolution: Explaining What
Makes Humans Social,-interviu în Scientific AmericanTM
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-mirror-neuronrevolut accesat 15.08.2014
93. ILIESCU, A., 1992, Biomecanica exercițiilor fizice și sportului, Editura
Sport-Turismm București
94. KANAZAWA, H., 1981. Shotokan Karate Internațional Kata (vol.1).
SKI Suzuden building1-10,Tokyo 160, Japan
95. KANAZAWA, H., 1987, SKI Kumite Kyohan. Printed în Japan.
96. KERWIN, D., 2009, Biomechanics,Technology and coaching, 27 th
International Conference on Biomechanics in Sports,2009, accesat pe
https://ojs.ub.uni-konstanz.de/cpa/article/view/3039/2846
97. KLAVORA, P., 2010, Foundation of kinesiology. Studying human
movement and health, second edition, Kinesiology Book Publisher
98. KUTZ, M., 2003, Standard Handbook of Biomedical Engineering an
Design (Chapter 5 – Biomechanics of human movement Mannal, K.,
Buchanan, T., S.), McGRAW-HILL Companies, Inc.
81

99. LAUZON, F., 1990, Education psychomotrice. Source de autonomie et
de dynamism, Presses de la Univercite du Quebec
100. LAYTON, C., 1993, Reaction + Movement time and sidedness in
shotokan karate students. Perceptual and Motor Skills, vol 76, n.3, p. 765
– 766, http://dx.doi.org/10.2466/pms.1993.76.3.765
101. LECHOSLAW, B., DWORAK, C., DZIEWIECKI, K., MACZYNSKI,
J. 2005, Characteristics of cinematics and kinetics of strokes în karate Biomechanical approach, 23 International Symposium on Biomechanics
in
sports,
p.
109
–
112,
https://ojs.ub.unikonstanz.de/cpa/article/view/848/775
102. LEWIS, P., 1996, Introducere in arte martiale – origini, filosofie,
practica. Editura Teora, Bucuresti
103. LINK, N., CHOU, L., 2011, The Anatomy of martial arts – An illustrated
guide to the muscle used in key kicks, strikes & throws, Ulyses Press,
Berkeley
104. LIAN N.,YAMASHITA T. NIZ, TAKAHASHI M., MURAKAMI T.,
YAHAGI S., et al., 2008, Temporal modulation of agonist and antagonist
muscle activities accompanying improved performance of ballistic
movements., Hum Mov Sci 2008, 27(1), p12–28
105. LIPAI, A., BIDIUGAN, R., HILLERIN, P., 2007, Analiza de date reale
în vederea elaborării unei soluții tehnice pentru un sistem de reprezentare
grafică tridimensională în coordonatele F – V – P, Conferința Științifică
Națională „Învățare și creație în domeniul activităților corporale”,
București
106. LUDU, V., 1970, Îndemînarea și metodica dezvoltării ei, Editura
Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, București
107. MACKENZIE, B., 2005, 101 performance evaluation tests, Electric word
plc, Londra
108. MACOVEI, S.; VASILE, L., 2009, Bazele generale ale mișcării.
Fundamente în educarea motricității, Editura Millenium III, nr.3,
București
109. MAGERIU, F. GH., 1991, Goju-ryu Karate-do 25 de zile de viață și de
antrnamente în Japonia. Editura ,,Inter-Trans Computers & Travel
,,Vigil”, Tîrgoviște.
110. MANNAL, K. T., BUCHANAN, T. S., 2004, Biomechanics of human
movement, McGRAW-HILL Companies, Inc
111. MANNO, R., 1996, Le bases de l’entrainement sportif, Centrul de
cercetări pentru probleme de sport, București
112. MARINESCU,GH., 2003, Natație-Efort și Antrenament. Editura Bren,
București.
113. MITCHELL, D., 1997, The Overlook Martial Arts Handbook, The
Overlook Press, New York
114. MORENO, H., FRANCISCO, J., SABIDOS., R., REINA VAILLO, R.,
LUIS DEL CAMPO V., 2008, Influence of type of movement
82

termination and sport practice on muscle activity during elbow extension
movements. International Journal of Sport Science, vol. IV, 72-84.
115. MURĂRIŢA I., 2009, Statistică economică, Editura Universitaria,
Craiova;
116. NAKAYAMA M., 1977, Best karate, Editura Kodansha Int. Ltd., Tokyo
117. NAKAYAMA M., 1986, Dynamic karate, Kodansha America, Inc. 1986
118. NAKAYAMA, M., 1980, Super Karate 2-fondamentali. Edizioni
Mediterannee, Roma
119. NEAGU, N., 2012, Motricitatea Umană Fundamente Psihopedagogice,
Editura University Pres,Târgu Mureș.
120. NEGULESCU, C.I. 2007, Sistemul de comunicare interumană (sinteze
documentar-bibliografice). ANEFS, București.
121. NEGULESCU, C.I.(Coord.) și colaboratorii, 2008, Relația dintre
raționalizarea mijloacelor de antrenament și individualizarea pregătirii în
jocurile sportive. Editura Bren, București.
122. NICULESCU, M., 2003, Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie
fizică şi sport, vol. I.Editura Bren, București.
123. NICULESCU, M., 2003, Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie
fizică şi sport, vol. II.Editura Bren, București.
124. NISHIYAMA,H., BROWN, R. 1992, Karate the art of ,,empty
hand”fighting. Rutland, Vermont. Charles e: Tuttle Company: Tokyo,
Japan
125. NENCIU, G., 2005, Biomcanică în educație fizică și sport – Aspecte
generale, Editura fundației România de mâine, București, 2005
126. ORȚĂNESCU, D., 2008,
Gimnastica artistică: Particularităţile
antrenamentului şi orientări metodice. Editura Universitaria, Craiova.
127. OSTWALD S.K., SNOWDON D.A., RYSAVY S.D.M., KEENAN N.L.,
KANE R.L.,1989, Manual dexterity as a correlate of dependency in the
elderly. J Am Geriatr Soc. 1989;37(10):963–9
128. PAYNE, V. G., ISAACS, L., 2012, Human Motor Development: A
Lifespan Approach, Eighth Edition, Published by McGraw-Hill, 2012
129. PINTO NETO, O., MAGINI, M., 2008, Electromyographic and
kinematic characteristics of kung fu Yau Man palm strike. Journal of
Electromyography and kinesiology, 2008, vol 18, n.6, p. 1047 – 1052.
http://www.jssm.org/combat/2/5/v6combat2-5text.php
130. PAYTON C.J., BARTLET R.M., 2008, Biomechanical evaluation of
movement in sport and exercise, Routledge, New York
131. PATRU, L., NEGULESCU, I., 2014, Anticiparea accidentărilor pe baza
măsurării simetriei structurale și funcționale cu ajutorul tensiomiografiei,
electromiografiei și a probei Miron Georgescu modificate, Congresul
Internațional pentru Sport, Educație Fizică și Kinetoterapie, București,
2014
132. PATRU, L., BAITEL, I., NEGULESCU, I., ANGELESCU, L., 2015,
Laterality emphasizing through cinematic parameters analysis on karate
83

shotokan athletes, The 11th International Scientific Conference
eLearning and Software for Education eLSE 2015, Buharest, p273-278
133. PATRU, L., NEGULESCU, I., CIUREA, C., ANGELESCU, L., 2015,
Efectul antrenamentului complementar în educarea părții nedominante în
karate Shotokan, The 5th International Congress of Physical Education,
Sports and Kinetotherapy, Bucharest, 2015
134. PETRE, R. 2004, Studiul dezvoltării capacităţii psihomotrice la karateka
copii, minicadeţi şi cadeţi.Conferinţa Internaţională Ştiinţifică ANEFS,
Bucureşti
135. PLATONOV, N.V., 1984, Teoria și metodica antrenamentului
sportiv,Vișa Scola, Kiev
136. PLATONOV, N. V. 2015, Periodizarea antrenamentului sportive. Teoria
generală și aplicațiile ei practice. Editura Discobolul, București.
137. PREATONI E., HAMILL J., HARRISON A.J., HAYES K., VAN
EMMERIK R.E.A., WILSON C., RODANO R., 2013, Movement
variability and skills monitoring in sports, Sports Biomechanics, 12:2, 6992, DOI: 10.1080/14763141.2012.738700
138. RASSIER, D. E., MACINTOSH, B. R., & HERZOG, W., 1999, Length
dependence of active force production in skeletal muscle. J Appl Physiol,
86(5), 1445-1457.
139. RADU, C., M., 2012, Punerea în evidență a structurii musculare fibrilare
prin metode slab invazive- Teza de doctorat, IOSUD Universitatea din
Pitești, p58
140. RĂDULESCU M. Şt., 2011, Metodologia cercetării ştiinţifice:
elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat, Ed. a 2-a, rev., Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
141. RICHARDS, J., 1998, The Measurement of Human Motion: A
Comparison of Commercially Available Systems,3D Analysis of Human
Movement, Univ. of Tennessee, Chattanooga, Tenn.
142. RISTOIU, V., MARCU-LAPADA, M., 2004, Elemente de Anatomie și
Fiziologie. Editura Universităţii, București
143. RIELLY, R., 2003 - Karate Basics, Tuttle Publishing, Boston-Rutland,
Vermont-Tokio
144. RIPOLL, H., KERLIRZIN, Y., STEIN, J. F., & REINE, B.,1995,
Analysis of information processing, decision making, and visual
strategies in complexproblem solving sport situations. Human Movement
Science, vol.14, p.325–349
145. ROBERTSON D.G.E., Caldwell G.E., Hamill J., Kamen G., Whittlesey
S.N., 2014, Research methods in Biomechanics, second edition, Human
Kinetics, Champaign, IL
146. RODGERS, M.M., CAVANAGH, P.R., 1984, Glossarry of
Biomechanical Terms, concepts and units, Physical Therapy, vol 64, nr.
12, december 1984
84

147. RODRIGUES, S., RODRIGUES, M, 1984, Studiu de corelație între
timpul de reacție și timpul de mișcare în karate, Revista Kinesis, 1984, nr
special, p 107 – 117
148. ROETENBERG, D., 2006, Inertial and Magnetic Sensing of Human
Motion, Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de
Universiteit Twente
149. ROSENBAUM, M., J., 2008, Comprehensive karate: From beginner to
black belt. An introduction to the history, kata and practice of traditional
karate-do, Neth Publishing, Cockermouth, Cumbria, United Kingdom
150. SBENGHE T., 2008, Kinesiologie: ştiinţa mişcării, Editura medicală,
Bucureşti
151. SCHMIDT, R. A., 1991, Motor Learning and Performance – From
prinicples to practice, Human Kinetics Books, Champaign, Illinois, 1991
152. SFORZA C., TURCI M., GRASSI G.P., FRAGNITO, N., SERRAO G.,
FERRARIO V.F., 2001, Repeatability of choku-tsuki and oi-tsuki in
Shotokan karate: a 3-dimensional analysis with thirteen black-belt
kataeka. Percept. Motor Skills, 92:1230-1232.
153. SFORZA, C., 2002, Repetability of mae geri in traditional karate: A three
dimensional analysis with black-belt karateka, Perceptual and Motor
Skills,
2002,
vol
95,
n.2,
p
433
–
44,
http://dx.doi.org/10.2466/pms.2002.95.2.433
154. SIRAZI, Y. 2007, Biomechanics of karate: Measuring impact force of
Shotokan karate strikes
155. STERGIOU N., 2004, Inovative analyses of human movement, Human
kinetics, Champaign, IL;
156. STĂNESCU, M., 2002, Educație fizică pentru preșcolari și școlari mici
– o abordare psihomotrică, Editura Semne, p 87
157. SOPA, I. S., POMOHACI, M., 2015, Developing and testing agility skills
at primary school level, International Congress of Physical Education,
Sports and Kinetotheraphy 5th Edition „Education and Sports Science in
21st Century”, 10-13 Iunie 2015, Bucureşti, page 33-41
158. SOPA, I. S., POMOHACI, M., 2015, Study regarding the difference of
anthropometric development of children that practice sport compared
with those that are sedentary, The International Scientific Conference
„Physical education and sports in the benefit of health” – the 40th Edition,
Oradea, 23th Octomber 2015, page 3-8
159. SOPA, I. S., POMOHACI, M., 2015, Testing the functional development
of children that practice sport compared with sedentary children, The
International Scientific Conference „Physical education and sports in the
benefit of health” – the 40th Edition, Oradea, 23th Octomber 2015, page
9-15
160. ȘERBĂNOIU, S., 2002, Capacitățile coordinative în sportul de
performanță, Editura AFIR, București
85

161. SUWARGANDA, E. et al., 2009, Analysis of Performance of the Karate
punch (gyaku Tsuki), 27th International Conference on Biomechanics in
Sports,
accesat
pe
https://ojs.ub.unikonstanz.de/cpa/article/view/3410/3208
162. TAPLEY, S., YOUNG, W., Saunders, N., 2012, Conventional vs
Complex training: A set by set and sessional comparison of kinetic and
kinematic variables, 30 th Annual Conference of Biomechanics in Sports
– Melbourne 2012, p 204-207
163. TEODORESCU, S. 2009, Periodizare și planificare în sportul de
performanță, Ediția a 2a revizuită, Editura ALPHA MDN, 2009
164. TEODORESCU, S., 2009, Antrenament și competiție, Editura Alpha
MDN, Buzău
165. TEODORU, M. (coord), 2012, Exerciții fizice analitice pentru
dezvoltarea principalelor grupe musculare ale corpului uman. Editura
Didactică și Pedagogică .București.
166. THOMAS J. R., Nelson J. K., Silverman S. J., 2011, Research methods
in physical activity, 6th edition, Human kinetics, Champaign, IL
167. TIMMI, A., PENNESTRI, E., VALENTINI, P.P., ASCHIERI, P., 2012,
Biomechanical analysis of Karate techniques based on the evaluation of
the
body
kinetic
energy
from
3D
mocap
data,
http://www.slideshare.net/virtualsensei/karate-biomechanics-and-bodykinetic-energy-from-3d-mocap-data
168. TUDOR, V., 2008, Măsurare și evaluare în cultura fizică și sport, Editura
Moroșan, București
169. TÜDÖS, Ş., 2000, Elemente de statistică aplicată, Editura Globus,
Bucureşti
170. TÜDÖS, Ș., 2001, Concepte psihologice de bază. Perspectivă genetică și
funcțională. Editura Globus, București
171. VASCONCELOS, O., RODRIGUES, P., BARREIROS, J.,
JACOBSOHN, L., 2014, Laterality, developmental coordination
disorders and posture, Estudos em desenvolvimento motor da criança II,
Edition: ESEIPVC Edições, p 19-26
172. VENCESBRITO, A. M. et al, 2011, Kinematic and electromyographic
analyses of a karate punch, Journal of Electromyography and
Kinesiology, vol. 21, Issue 6, December 2011, Published by Elsevier
173. WALILKO, T.J., VIANO, D.C., BIR, C.A., 2005, Biomechanics of the
head for Olympic boxer punches to the face, br. J. Sports Med,
n.39,p.710–719,accesat
http://www.udel.edu/HNES/AT/Site/documents/HPL%20Journal%20Cl
ub/boxing(Pete).pdf
174. WILSON, C., SIMPSON, S., JOSEPH, H., EMMERIK, R., 2007,
Changes in coordination variability with skill developmnt in expert
performers, 25 th ISBS Symposium 2007, Ouro Preto, Brasil, p 269-272,
accesat
86

https://ojs.ub.uni-konstanz.de/cpa/article/download/456/396
175. WITTE K., EMMERMACHER P., LESSAU M., 2008, Biomechanical
measuring stations to solve practical problems in karate sport,
International simposium of biomechanics in sport, 565-568, Seoul
176. WOYTOWICZ, E., WHITALL, J. & WESTLAKE, K. P., 2016, Agerelated Changes in Bilateral Upper Extremity Coordination – Current
Geriatrics Reports, e-ISSN 2196-7865, Springer Science+Business
Media New York
177. YUN, X., BACHMANN, E. R., MOORE IV, H., CALUSDIAN, J., 2007,
Selfcontained Position Tracking of Human Movement Using Small
Inertial/Magnetic Sensor Modules, IEEE International Conference on
Robotics and Automation, Roma, Italy, 10 – 14.04.2007, p. 2526-2533
178. ZATSIORSKI M.V., ELLIOT B.C., et al., 2000, Biomechanics in sport:
Performance improvement and injury prevention, Blackwell science Ltd,
Oxford
179. *** 2006, Dictionary of Sport and Exercise Science, Published by A&C
Black, London
180. XSENS Technologies B.V., 2012, Moven User Manual, Xsens document
MV0319P, Revision F, July, Enschede
181. https://www.xsens.com/
182. www.moven.com
183. http//:www.tmg.si/en/products/tmg-products/user-friendly-software
184. https://www.childsplaytherapycenter.com/bilateral-coordinationimportant/
185. https://www.topendsports.com/testing/tests/reaction-stick.htm
186. http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-3518237/monitors- responsetime-thing.html
187. https://www.nytimes.com/interactive/2016/08/13/sports/olympics/canyou-beat-usain-bolt-out-of-the-blocks.html
188. http://Dexonline.Ro/Search.Php?cuv=simulator–accesat la 15.03.2015
189. http://dexonline.ro/definitie/anticipare - accesat 14.03.2014
190. http://www.delsys.com/Products/EMGSensors.html accesat 14.03.2014
191. http://www.xsens.com/products/mtw-development-kit/
accesat
17.03.2014
192. http//www.tmg.si , TMG-BMC d.o.o.,Tibilisijka 59, 1000 Ljubljana,
Slovenija-accesat 14.08.2014
193. http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/neuro/myofibril.htm
194. http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/neuro/muscle.htm#2
195. http://www.brainfacts.org/~/media/Brainfacts/Article%20Multimedia/B
rain%20Basics/Neuroanatomy/Transcription_factors_Fezf2.ashx?w=64
8
196. http://liviugheorghe.files.wordpress.com/2010/01/neuroni.jpg?w=593
197. http://liviugheorghe.wordpress.com/2010/01/16/puterea-ascunsa-acreierului/
87

198. http://www.xsens.com/customer-cases/ ?app=Sports %20 performance
%20 science -accesat 10.04.2014
199. http//:www.tmg.si/en/products/tmg-products/user-friendly-software
200. http://www.donnamaria.ro/suport/Aplic/MGeorgescu/despre_proba_mg
m.pdf -accesat 16-09-2014
201. http://www.jssm.org/combat/2/5/v6combat2-5text.php
202. http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetai
l&ID=8852, accesat 04.07.2014

88

