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INTRODUCERE 

 

Prezenta lucrare vizează optimizarea pregătirii în karate do cu scopul de a 

crea premizele favorabile obţinerii în timp de performanţă sportivă la nivel 

internaţional. 

De-a lungul  anilor, o gamă largă de arte marțiale orientale, cum ar fi Karate, 

Taekwondo, Judo și Jujitsu s-au răspândit și au devenit populare într-un număr mare 

de țări la nivel mondial, cu aproximativ 30 de milioane de persoane de ambele sexe 

și vârste diferite înregistrate în anumite organizații de karate1. 

Karate do este o disciplină ce contribuie permanent la dezvoltarea 

individului, fiind definită de căre Deliu D., ca o școală a vieții în care respectându-i 

principiile în aplicațiile fizice și mentale se poate perfecționa spiritul, realizând astfel 

expansiunea cunoașterii și îmbogățind astfel personalitatea.2 

Creşterea capacităţii de performanţă este scopul principal al activitaţii 

sportive, în vederea optimizării acesteia fiind necesar o analiză a factorilor 

concurenţi şi condiţionali ai acesteia, factori ce derivă din relaţia sportiv, antrenor și 

mediu. Ca şi termen uzual performanţa este definită ca fiind o “realizare deosebită 

într-un domeniu” sau “rezultat (deosebit de bun) obţinut de cineva într-o întrecere 

sportivă”3. Definirea conceptului de performanţă sportivă a preocupat numeroşi 

specialişti ai domeniului, care au încercat a stabili un cadru cât mai complet în 

interiorul căruia are loc atingerea acesteia.   

Analizând componentele antrenamentului în karate, opinăm faptul că 

pregătirea fizică stă la baza întregii activităţi, aceasta susţinând nemijlocit tehnica de 

execuţie a procedeelor specifice. 

 În ceea ce priveşte cinematica mişcării, ea a reprezentat un subiect de 

cercetare regăsit în multe materiale de specialitate, prezentarea lor fiind una greoaie 

ce apelează la o terminologie specifică mecanicii dinamice, interpretarea datelor 

având aceeaşi caracteristică fapt pentru care antrenorii renunţă să apeleze la astfel 

de studii bazându-se pe experienţa didactică în corectarea mişcărilor, sau apelând la 

învăţarea prin încercare-eroare care nu este eficientă din perspectiva economiei de 

timp a orelor de instruire. În cele mai multe materiale întâlnim analize de mişcare 

pentru elemente şi procedee tehnice specifice sporturilor consacrate sau care se 

regăsesc în programul olimpic, în karate astfel de analize sunt sporadice şi 

nesusţinute de investigaţii interdisciplinare.  

 

 

                                                           
1Al-Saeed R., Pain M., (2017), Descriptive analysis of hip and knee joint loading during reverse 
roundhouse kick (hook) karate kick performed in trainig and competition modes, 35th Conference of 

the International Society of Biomecanics in Sports, Cologne, Germany, pp. 999-1002 
2 Deliu D., (2008), Metodica disciplinelor de combat, Editura Bren, p.123 
3Academia Română. Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan–Al. Rosetti”, (2012), DEX - Dicţionarul 

Explicativ al Limbii Române, Ed. a 2-a, Edit. Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti 
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PARTEA I 

 

CONSIDERAȚII DE NATURĂ TEORETICĂ REFERITOARE LA  

IMPORTANȚA VITEZEI DE EXECUȚIE ÎN STILUL DE KARATE WADO  

RYU 

 

CAPITOLUL 1. IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR CONCEPTE 

REFERITOARE LA OPTIMIZAREA VITEZEI ÎN KARATE DO 

  

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI 

 

Pregătirea sportivilor pentru competiţii impune alegeri ale programelor de 

pregătire orientate către cerinţele competiţionale. Activând ca antrenor în karate-do 

am de optat către selecţii ale structurilor de exerciţii pe care le aplic în programele 

de pregătire şi a căror eficacitate nu a fost întotdeauna cea scontată. Motivul 

principal al alegerii temei este acela de a înţelege şi soluţiona cu eficienţă problema 

îmbunătăţirii sistemului de pregătire din perspectiva obţinerii performanţelor 

scontate. 

Alegerea acestei teme și studierea stilului Wado Ryu derivă și din preocupările 

mele de a contribui la dezvoltarea acestui stil, fiind unul dintre pionierii acestuia în 

România, încă din anul 1993 când am participat alături de alți doi colegi (Cătălin 

Dan Puicea și Sandu Dimofte) la stabilirea primelor legături cu JKF Wado Kai.4 

Nivelul competiţional pe plan european şi mondial este atât de ridicat încât dacă 

România doreşte să aibă rezultate notabile trebuie să adopte o strategie de pregătire 

pe termen mediu şi lung aşezând în centrul atenţiei sportivul, cu deosebire eşaloanele 

inferioare, acolo unde pot fi implementate programe de instruire ce au la bază 

investigaţii de natură ştiinţifică ce oferă date obiective referitoare la sursele ce 

trebuie activate. 

Solicitărilor competiţiei şi pregătirii de-a lungul anilor ce vor urma nu le pot face 

faţă decât acei sportivi care au capacitatea de a acumula cu uşurinţă cunoştinţele 

tehnico-tactice şi a le utiliza cu eficienţă, acei tineri ce deţin un potenţial bio-psiho-

motric superior şi adecvat karate-do. 

Având în vedere că la vârsta de 8-12 ani viteza este o calitate motrică care se 

poate îmbunătăţi cu rezultate spectaculoase, am considerat necesar investigarea 

acestei capacităţi condiţionale pentru ameliorarea tehnicii de execuţie. Prin prezenta 

urmăresc să implementez un model de pregătire ce are ca scop dezvoltarea vitezei 

de execuţie la karateka de 8-12 ani, urmărind a crea premizele favorabile obţinerii 

în timp, a unor performanţe de nivel internaţional.  

 

 

                                                           
4http://www.frkarate.ro/departament/wado-ryu 

http://www.frkarate.ro/departament/wado-ryu
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1.2. STADIUL ACTUAL AL PROBLEMATICII ABORDATE ÎN 

LITERATURA DE SPECIALITATE INTERNAȚIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ 

 

Studiile ce vizează problematica obținerii performanțelor sportive în artele 

marțiale și cu precădere în karate se regăsesc în special în literatura internațională, 

autorii români fiind puțini cei ce au abordat această disciplină sportivă. Astfel, 

accesând Google Scholar, există aproximativ 113.000 de rezultate ale articolelor în 

care apare cuvântul karate și 16.000 de rezultate în ultimii 5 ani. În ceea ce privește 

stilul wado ryu, acesta este tratat în aproximativ 395 de articole dintre care 128 sunt 

editate în ultimii 5 ani. 

Cele mai multe cercetări efectuate în karate vizează stilul Shotokan, fondatorul 

acestui stil și întemeietorul karate do, Gichin Funakoshi publicând anumite cărți de 

specialitate prin care și-a împărtășit cunoștințele cu pasionații din întreaga lume de 

acest fenomen. Astfel, prima publicație a maestrului apare în anul  1922  ( To-te 

Ryukyu Kenpo), apoi în 1925 apare în limba japoneză cartea ce se intitulează Karate 

Jutsu5. În limba engleză există traduceri pentru șase cărți, ultima dintre ele fiind 

publicată în anul 2010 intitulată ”Esența karate-ului”.6 

Majoritatea lucrărilor regăsite pe internet sunt ale autorilor japonezi și americani dar 

și în România există autori ce s-au preocupat de problematica Karate do-ului. Dintre 

aceștia am regăsit în literatura de specialitate autori precum Adrian Ghinea7, Ion 

Avram, Dan Stuparu sau Dan Macoveanu8.  

Problematica acestei arte în ceea ce privește performanța sportivă a fost abordată 

dintr-o perspectivă științifică de către prof.univ.dr. Dan Deliu910, lucrări ce tratează 

și viteza de reacție și execuție la karateka. De asemenea, prof.univ.dr. Cătălin 

Păunescu face referire la importanța vitezei de execuție în lucrarea ”Taekwondo de 

la al la negru”11. Ca și teze de doctorat, se regăsesc în biblioteca UNEFS-ului cea a 

lui Petre Răzvan12 prin care s-a cercetat ”Eficiența loviturilor în raport cu poziția 

executantului în timpul luptei la karate do” precum și a Elenei Lambu13ce a făcut 

referire la ” Strategii de dirijare a pregătirii tehnico-tactice în karate do în vederea 

optimizării perdormanțelor sportive”. 

Karate Do-ul este  un sport ce se bucură în permanență de o simpatie puternică în 

cadrul mai multor categorii de persoane, de la copii la persoane în vârstă, bărbați și 

                                                           
5http://www.hawaii.edu/asiaref/okinawa/digital_archives/pdfs/funakoshi-retan1926.pdf 
6https://en.wikipedia.org/wiki/Gichin_Funakoshi#Publications 
7Ghinea A., (1998), Karate-do autoapărare, Editura Academiei Tehnice Militare, București 
8 Macoveanu D., (1998), Karate kata aspect metodice ale antrenamentului pentru competiția de kata,  
Editura Garell, București  
9 Deliu D., (2008). Metodica disciplinelor sportive de combat. Editura Bren, București 
10 Deliu D., (2008). Antrenamentul în disciplinele sportive de combat. Editura Bren, București 
11Păunescu C. (2004). Taekwondo de la alb la negru, Editura Bren, București 
12Petre R. (2011), Eficiența loviturii în raport cu poziția executantului în timpul luptei la karate do, 

Teză de doctorat, UNEFS București 
13Lambu E. (2013). Strategii de dirijare a pregătirii tehnico-tactice în karate do în vederea optimizării 

perdormanțelor sportive, Teză de doctorat, UNEFS București 

http://www.hawaii.edu/asiaref/okinawa/digital_archives/pdfs/funakoshi-retan1926.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Gichin_Funakoshi#Publications
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femeice practică această ramură de plăcere sau pentru competiție14. Karate-ul este o 

artă marțială studiată și perfecționată având drept scop acela de a te apăra, fiind prin 

excelență arta apărării personale.15 

Karate Do-ul ocupă un loc important în sportul de astăzi nu doar pentru că este 

larg răspândit ci și pentru că sistemul competitional este la un nivel înalt astfel încât, 

acest sport a devenit unul dintre cele mai populare forme de concurs.16 

Pentru a obține rezultate de top în karate neste necesară o monitorizare a 

procesului de antrenament. Caracteristicile antropometrice reprezintă un factor 

important pentru succesul în karate, unde cel mai important rol pentru atingerea 

rezultatelor de vârf este viteza.17 

Karate este împărțită de două clase de kata și kumite. Într-un studiu ce a urmărit 

evidențierea diferențelor în ceea ce privește viteza de reacție a corpului și reacția 

anticipativă la practicanții de kata și kumite s-a aratătat că valoarea timpului de 

reacție a întregului corp f = 4,508 și sig. 0,059> 0.05 nu a evidențiat nici o diferență 

în viteza timpului de reacție la practicanții de kata și kumite, în timp ce datele privind 

timpul de reacție anticipativă f = 1,787 și sig. 0,198> 0,05 a concluzionat că există 

o diferență în viteza de reacție anticipativă între practicanții de  kata și kumite.18 

Conform lui Sertic (2004) 19  o ipotetică formula a succesului în pregătirea 

sportivului karateka este JSK=viteză 20% + coordonare 20% + rezistență 18% + 

flexibilitate 15% + precizie 12% + echilibru 10%. 

Și alți autori consideră că viteza de reacție și execuție reprezintă cel mai 

important factor în competițiile de karate.20 Thouburn (2002)21 este de părere că 

succesul în sportul karate depinde de forța explozivă, viteza și rezistență anaerobă 

în timp ce rămâne o nevoie și de rezistență aerobă pentru a menține un nivel 

energetic ridicat în întreaga competiție. Programele  ce se desfășoară în cadrul 

antrenamentului de karate se străduiesc întotdeauna să stabilească  astfel de 

dimensiuni care sunt adecvate pentru punerea în aplicare a activităților sportive strict 

specific care conduc la o reușită și o înaltă calitate a rezultatelor sportive. Având în 

vedere acest lucru, numai sportivii care au un nivel suficient de ridicat al calităților 

motrice de bază vor fi capabili să efectueze toate activitățile necesare pentru 

                                                           
14Ardelean V., de Hillerin PJ, Bidiugan R., (2014), Study on the possibility of highlighting invariants 

of motion in martial arts kata exercises, Arena – Journal of Physical Activities, no.3: pp.87-94 
15Basile A., (1994). Karate – sau cum să te aperi cu succes când ești atacat, Editura Universul & 
Calistrat Hogas, București, p.7 
16Gibson A., Wallace B., (2004), Competitive karate. Champaign, Human Kinetics. 
17Scepanovic I, Vlahovic A., (2013), Influence of motor abilities on the execution speed of complex 
karate combination in relation to territorial factor, Acta Kinesiologica, 7, 1:80-84 
18  Syaquro A., Rusdiana A, Sumardiyanto, (2017). Comparation of whole body reaction and 

anticipation reaction time between kata and kumite in karate, IOP Conference Series: Meterials Science 
and Engineering, vol.180, nr.1, 012232 
19 Sertic H., (2004). Osnove borilackih sportova. Zagreb: Kinezioloski fakultet.  
20Martinez de Quel Perez, O. (2003). El tiempo de reaccion viseal en el karate/Tesis doctoral, Madrid: 
Liceciado en Educacion Fisica. 
21Thoburn R., (2002), Karate.Olympic style kumite. London. Literary Krate, LCC 
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participarea la competițiile de karate de top. De asemenea și în alte studii anterioare 

(Mikić și colab.22, 2009, Doder23 și colab., 2009), se remarcă faptul că tehnicile și 

succesul competiției de karate depind foarte mult de forța explozivă a trenului 

inferior și de viteza de execuție a mișcărilor specifice. 

Cele mai multe studii recente regăsite în bazele de date internaționale 

investighează cu precădere problematica tehnicii și a problemelor medicale întâlnite 

în artele marțiale. Astfel, articolul ”Ability of kata ”Sanchin Kyokushinkai karate to 

quickly restore the bodies of karate sportsmen after significant physical activity” 
24analizează și subliniează faptul că îndeplinirea cu succes a performanțelor sportive 

este posibilă prin capacitatea sportivului de a desfășura o activitate motrică intensă 

în condiții de luptă  ce necesită efort emoțional și fizic precum și prin  capacitatea 

sportivului karateka de a recupera rapid într-o perioadă scurtă de timp. 

În afară de noțiuni legate de istoric, tehnică și metodică există studii ce au 

utilizat tehnologii avansate pentru studierea sportivilor karateka cu scopul de a 

monitoriza pregătirea sportivă. Astfel, în România s-a realizat un studiu prin care s-

a dorit demonstrarea existenței unor aspectele stabile ale mișcărilor (invarianții de 

mișcare) prin utilizarea echipamentului MVNzbiomech-Xsens în timpul exercițiilor 

de kata.25 

Multe domenii ale vieții moderne utilizează sisteme de analiză a mișcării. 

Diferite analize bazate pe captarea mișcării umane sunt acum unul dintre cele mai 

active subiecte de cercetare. Cererile tot mai mari provoacă necesitatea de a elabora 

din ce în ce mai multe tehnici avansate de dispozitive de captare a mișcării. Cerințele 

pentru sistemele de analiză a mișcării în sport sunt complet diferite. În prezent există 

multe pachete software pentru mișcare video la care sunt disponibile analize cu o 

gamă largă de funcții. Exemple de soluții gratuite sunt: Kinovea, SiliconCoach sau 

SkillSpector.26 

Rezultă astfel că în timpul antrenamentului, sistemul bazat pe analiza video 

poate fi un instrument util în pregătire, permițând comparații calitative și cantitative 

și o vizualizare rapidă a mișcării specifice. 

 De asemenea, sistemul  permite obținerea unor informații precise despre 

parametrii spatiotemporali ai mișcărilor efectuate de către sportiv în timpul 

competițiilor sau al ședințelor de pregătire. Astfel de sisteme permit, de exemplu, 

                                                           
22Mikic B., Huremovic D., Mehinovic J. (2009). Cannonical correlation between basic-motor abilities 
and karate competitor`s efficancy. Sport SPA, 2, 33-36 
23  Doder D, Malacko J., Stankovic V., Doder R., (2009). Impact and prediction validity of 

morphological and motor skills on mawashi geri. Acta kinesiologica, 2, 104-109. 
24 Kindzer B., Saienko V., Diachenko A., (2018), Ability of kata ”Sanchin Kyokushinkai karate to 

quickly restore the bodies of karate sportsmen after significant physical activity, Journal of Physical 

Education and Sport, vol.18, nr.1, pp.28-32 
25Ardelean V., de Hillerin PJ, Bidiugan R., (2014), Study on the possibility of highlighting invariants 

of motion in martial arts kata exercises, Arena – Journal of Physical Activities, no.3: pp.87-94 
26 Polak E., Kulasa J., Venvesbrito A., Castro M, Fernandes O., (2015), Motion analysis systems as 
optimization training tools in combat sports and martial arts, Revista de Artes Marciales Asiaticas, 

vol.10(2), 105-123 
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compararea viteza de mișcare a membrelor inferioare într-o lovitură particulară, între 

sportivii de vârste diferite. Aceasta permite urmărirea schimbărilor care apar în 

timpul mișcărilor de lovire în termeni de unghiuri comune, cum ar fi la nivelul 

articulației genunchiului sau șoldului. 

 
CAPITOLUL 2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE DISCIPLINEI 

KARATE 

 

2.1. REPERE ISTORICE ÎN APARIȚIA KARATE DO-ULUI 

 

Istoria artelor marțiale este greu de identificat, originile fiind în vremuri 

îndepărtate, neexistând dovezi scrise ci doar un amestec între legendă și realitate. 

Foarte mult timp, practicanții artelor marțiale țineau în secret tehnicile practicate și 

doar maeștrii aveau acces la acestea, neavând voie să transmită mai departe tehnicile 

decât după decesul maestrului.27 

Evoluția artelor marțiale își are originile în spațiul asiatic de est și/sau sud-est 

(India, China, Japonia, Thailanda, Coreea și Vietnam) unde principiile de luptă erau 

ridicate la rang de artă.  

Artele marțiale, nucleu al stilurilor de combat dețin o tradiție, principii și filozofii 

speciale (Budism, Shintoism, Confucianism, Zen, Taoism), aspecte prin care se 

definesc și se delimitează de alte forme de luptă. ” A ști să lupți în Japonia, însemna 

cu secole în urmă să poți supraviețui, să îți asiguri protecția și când deveneai 

specialist exista posibilitatea de a-i proteja și pe alții.”28 

Practic, originile karate-do se situează în India, fiind adusă în China de către 

preotul Bodidharma. Ulterior, mulți adepți ai artei au ajuns în insula Okinawa din 

Japonia. 

Pentru a identifica mai bine ce este karate trebuie să realizăm  o succintă 

incursiune în gândirea filozofică a Extremului Orient, dominată de Budhismul Zen, 

care a marcat numeroase domenii ale vieţii sociale din această parte a lumii. În 

expansiune sa, budhismul indian atinge în secolul al XII-lea şi Japonia. 

În contact cu vechile culte indigene Shinto, dă naştere unui budhism popular şi 

individualist îmbrăţişat imediat de casta militară, samuraii –budhismul Zen. 

În esenţă, budhismul Zen reprezintă un punct de vedere al omului şi locului pe 

care îl ocupă în univers. Potrivit budhismului Zen, omul are suficiente posibilităţi 

psihice şi fizice pentru a putea face faţă cu succes tuturor vitregiilor la care este 

supus de-a lungul vieţii. 

Fie din cauza influenţelor nocive, fie din cauza ignoranţei îşi dispersează forţe  

sau pur şi simplu nu este conştient de ele în totalitate, aşa încât nu este capabil să le 

                                                           
27 Țichindelean D. (2010). Karate do shotokan, o viață dedicată artelor marțiale, Editura D&T 
Advertising, Mediaș, p.9 
28 Deliu D., (2008), Metodica disciplinelor de combat, Editura Bren, București, p.11 
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utilizeze la maximum într-o activitate concretă. Zen propune să se cunoască în 

primul rând pe sine, conştientizându-şi aşadar posibilităţile.  

Prin practica Zen, se atinge acea stare de linişte interioară care favorizează 

contopirea tuturor resurselor psiho-fizice şi transformarea la prima solicitare, cu o 

eficacitate obişnuită. Pentru a realiza acest lucru o condiţie de bază o constituie 

eliminarea tuturor preocupărilor, gândurilor şi intenţiilor care nu au legătură cu 

acţiunea vizată. Numai pe seama acestei descongestionări psihice omul poate vedea 

mai clar ce are de făcut şi poate elibera mai uşor energiile naturale de care dispune. 

Menţinerea şi întărirea sănătăţii, dezvoltarea unor calităţi cu posibilităţi de 

transfer în alte domenii de activitate sunt achiziţii greu de obţinut pe alte căi. 

Aşadar, karate este o metodă de luptă, având ca scop autoapărarea, bazată pe 

mobilizarea maximă a resurselor psihice şi fizice necesare declanşării rapide a unei 

operaţiuni, concentrate spre un anumit punct şi la momentul oportun. 

Tradus ad litteram din limba japoneză, karate înseamnă a te lupta cu mâna 

,,goală”(Kara=gol; Te=mână), dar sensul real al termenului este lipsit de intenţii 

rele, preconcepute. În afara loviturilor care constituie baza, karate mai utilizează 

tehnici de proiectare şi luxare. Practicat la început pentru autoapărare, karate a 

devenit ulterior un mijloc eficace de fortificare a organismului, de tonificare a 

psihicului. 

Conform Wikipedia29, karate do este o artă marțială din Japonia, Okinawa din 

anul 1922 ce își are originile în diferite stiluri de arte marțiale chinezești (kung-fu, 

pokkeck și shaolin quang-fa, practicant de călugării templului shaolin). 

La Tokyo, în anul 1936 a fost deschisă prima sală din lume construită special 

pentru a se practica Karate-ul, sală ce s-a denumit Shotokan (casa lui Shoto-

pseunimul maestrului Gichin Funakoshi-părintele Karate-ului modern). Sala a fost 

distrusă în timpul celui de-al doilea Război Mondial și reconstruită după, artele 

marțiale fiind interzise în anii ocupației americane dar a devenit disciplină de 

educație fizică predată în școlile din Okinawa. 

Ca o recunoaștere a caracterului său formativ-educativ, dar și a spectaculozității 

ca sport de combat, Karate-ul s-a dezvoltat cu rapiditate în întreaga lume.30 

Răspândirea în lumea întreagă a Karate-ului l-a propulsat atât ca sport dar și ca 

mesaj al unei culturi și civilizații de mii de ani.31 

Karate a fost practic o metodă de autoapărare şi abia după aceea o cale de 

dezvoltare fizică şi morală (Do).De precizat deci că principala funcţie a karate-ului 

a fost şi a rămas aceea de a fi utilizat într-o luptă reală, toate celelalte scopuri 

rămânând secundare. Înainte de a-i învinge pe alţii, karateka învaţă să se învingă pe 

sine şi acest lucru începe din prima zi de antrenament. Numai aşa va analiza lucid 

orice situaţie. 

                                                           
29https://ro.wikipedia.org/wiki/Karate - accesat la data de 04.11.2015 
30 Deliu D., (2008), Metodica disciplinelor de combat, Editura Bren, București, p.123 
31 Petre R., (2011), Date istorice cu privire la evoluția Karate-do-ului, http://www.conferinte-

defs.ase.ro/2011/pdf/42.pdf - accesat la data de 4.11.2016 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Karate
http://www.conferinte-defs.ase.ro/2011/pdf/42.pdf
http://www.conferinte-defs.ase.ro/2011/pdf/42.pdf
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Tehnicile de karate sunt simple, sunt uşor de învăţat, iar execuţia lor nu 

presupune un spaţiu prea mare sau un inventar deosebit.Aplicarea loviturilor numai 

în anumite zone, puternic reflexogene, nu necesită o forţă prea mare din partea 

executantului, astfel încât şi femeile pot practica această metodă de luptă. 

Mai mult, supleţea recunoscută a lor este un avantaj în execuţia surprinzătoare a 

unor tehnici. 

Deosebit de important, de reţinut este faptul că tehnicile de karate, corect 

însuşite, pot fi aplicate şi la o vârstă mai înaintată, când altele, bazate pe forţă, sunt 

mai puţin accesibile. 

Un blocaj, o lovitură de braţ şi de picior, pot fi executate oricând, chiar dacă anii 

s-au adunat suficienţi la număr. 

În anul 1973 este organizat primul Campionat Mondial de karate do de către 

Tommy Lee iar în anul 1974, promotorii Karate-Do-ului din Statele Unite ale 

Americii (Mike Anderson, Linda Lee, Dan Inosanto, Joe Lewis și Bill Walace 

împreună cu Profesional Karate Association au organizat primul Campionat 

Mondial de Karate contact unde este prezentat echipamentul de luptă)32 

Karate-do-ul este o disciplină îmbrăcată în filozofie și principii, cinci dintre acestea 

fiind afișate la intrarea în dojo și identifică regulile comportamentale ce trebuie 

respectate de către practicanți.  

 

2.4. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE STILULUI WADO RYU 

 

  Stilul Karate-Do Wado Ryu a fost fondat de către maestrul Hironori Ohtsuka33 în 

orașul japonez Shimodate fiind primul stil japonez de karate. Maestrul s-a născut 

într-o familie de samurai, primind conform tradiției o educație în acest stil. 

   Acesta a combinat tehnici din artele marțiale japoneze și okinawaiene cu cele din 

jujitsu și kendo, modificând totodată și kata-surile.  

   Maestrul a considerat că această artă nu trebuie ținută secretă și că trebuie 

practicată cu partener așa că a continuat dezvoltarea Yakusoku kumite, concepând 

forme de antrenament de luptă stil kata în care a inclus partenerul și armele În anul 

1934 se recunoaște ca stil independent Wado Ryu Karate, în același timp cu 

înființarea ”Dai Nipon Karate Shinko Klub”, ulterior maestrul Ohtsuka fiind avansat 

la rangul de ”Renshi-go”.34 

În anul 1939 în urma unei demonstrații în cadrul Federației Japoneze de Arte 

Marțiale maestrul a înscris la ”Dai Nippon Budoku Kai” stilul său de karate sub 

denumirea de Wado Ryu ceea ce semnifică, Calea Păcii. Acest stil cuprindea 36 de 

procedee tehnice și 18 kata. 

                                                           
32 Petre R., (2011), Date istorice cu privire la evoluția Karate-do-ului, http://www.conferinte-

defs.ase.ro/2011/pdf/42.pdf - accesat la data de 4.11.2016 
33https://en.wikipedia.org/wiki/Hironori_%C5%8Ctsuka 
34http://www.frkarate.ro/departament/wado-ryu 

http://www.conferinte-defs.ase.ro/2011/pdf/42.pdf
http://www.conferinte-defs.ase.ro/2011/pdf/42.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Hironori_%C5%8Ctsuka
http://www.frkarate.ro/departament/wado-ryu
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În istoria karate-do maestrul Ohtsuka a fost singurul purtător al titlului de Meijin.35 

La nivel național, Wado Ryu s-a practicat oficial în România după anul 1990. 

Conform Federației Române de Karate, reperele ale acesui stil în țara noastră sunt: 

• 1990 – se stabilește prima legătură cu președintele Federației Europene de Wado-

Kai; 

• 1992 – ia naștere Liga Română de Wado-Kai – președinte Cătălin Dan Puicea; 

• 1993 – România se afiliează la Federația Europeană de Wado-Kai; 

• 1993 – Dan Puicea, Radu Gavrilă și Sandu Dimofte stabilesc primele relații cu JKF 

Wado Kai și cu federațiile Wado Kai din Germania, Elveția, Olanda, Yugoslavia, 

Macedonia, Irlanda, Franța, Anglia, Bulgaria. 

• 1993 Sportivii wado participă la Campionatele Europene la kumite și kata. 

• 1996 la Budapesta, echipa de Kata a României este Campioană Europeană Karate 

Wado; 

• 1997 în Elveția echipa de Kata a României este Vicecampioană Europeană Karate 

Wado; 

• 2003 – 3 cluburi românești devin membre ai JKF Wado-Kai Japan (Federația 

Japoneză de Karate) – CS Grifonis Wado Kai -DR.Tr. Severin, CS Teruo Kono din 

Craiova și CS Ikueuikan București). 

 

 

 

 

  

                                                           
35 http://www.frkarate.ro/departament/wado-ryu 
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CAPITOLUL 3. ANTRENAMENTUL SPORTIV ÎN SPORTURILE 

INDIVIDUALE 

 

3.1. ANTRENAMENTUL SPORTIV - PROCES DE BAZĂ ÎN 

OBȚINEREA PERFORMANȚELOR SPORTIVE 

 

Dragnea, A., şi Mate-Teodorescu, S., (2002)36 consideră că performanţa sportivă se 

atinge atunci când o anume sarcină este îndeplinită cât mai bine posibil, aspect ce 

implică un anume grad de măiestrie, care conduce la realizarea unei valori “bio-

psiho-socială.... în cadrul unor competiţii oficiale, ca rezultat al unei capacităţi 

multiplu determinate şi apreciate pe baza unor criterii sau baremuri riguros 

stabilite” 37 . În aceeaşi idee Epuran, M., (2001) 38  abordează conceptul din 

perspectiva capacităţii de performanţă pe care o consideră ca fiind o “manifestare 

complexă a disponibilităţilor individului, ca rezultat al interacţiunii operaţionale a 

unor sisteme bio-psiho-educogene, concretizată în valori recunoscute şi clasificate 

pe baza unor criterii elaborate social-istoric, materializate în performanţe obiective 

sau obiectivate în clasamente, puncte, goluri marcate, kilograme ridicate, drepturi 

câştigate etc.”39.  

Dintre autorii preocupaţi în definirea conceptului şi a factorilor determinanţi ai 

acetuia amintim: Thomas (1986) prezentat de Zerzouri (2007) şi citat de Neagu, N., 

(2010)40 ;Dekkar (1990); Fleischman şi Quaintance (1984); Chappuis şi Thomas 

(1988). În acord cu gândirea lui Epuran, M., (1979, 1981, 2001)41, Dragnea, A., şi 

Mate-Teodorescu, S., (2001)  menţionează patru factori  care se află în situaţii de 

intercondiţionare”42. 

În practică aceste componente se întrepătrund cu ponderi diferite în fiecare moment 

al antrenamentului funcţie de nivelul atins de fiecare sportiv în procesul de pregătire. 

Având în vedere tema aleasă programele de antrenament pe care le vom propune se 

situează preponderent în zona pregătirii fizice cu accent pe pregătirea fizică specifică 

şi în zona pregătirii tehnice cu accent pe corectarea desenului tehnic. 

 

 

 

                                                           
36 Dragnea, A., Mate-Teodorescu, S., (2002),  Teoria sportului,  Editura FEST, Bucureşti, p.17 
37 Idem, p.78 
38  Epuran, M., Holdevici, I., Toniţa, F., (2001), Psihologia performanţei sportive, Editura FEST, 

Bucureşti, p.41 
39 Idem, p.17 
40 Neagu, N., (2010), Teoria şi practica activităţii motrice umane, Editura University Press, Târgu 

Mureş, p.81  
41  Epuran, M., Holdevici, I., Toniţa, F., (2001), Psihologia performanţei sportive, Editura FEST, 
Bucureşti, p.47 
42 Dragnea, A., Mate-Teodorescu, S., (2002),  Teoria sportului,  Editura FEST, Bucureşti, p.87 
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3.2. VITEZA ȘI PARTICULARITĂȚILE VITEZEI ÎN KARATE DO 

 

În condiţiile dinamizării execuțiilor tehnice, viteza, ca şi calitate motrică, 

condiţionează tot mai mult dobândirea performanţei sportive, a măiestriei tehnice, 

necesitând o pregătire care să contribuie la dezvoltarea tuturor formelor de 

manifestare ale acesteia. 

Prezentă în toate actele şi acţiunile motrice, viteza este una dintre calităţile 

determinante în obţinerea marilor performanţe, prin formele ei de manifestare şi mai 

ales în combinare cu celelalte calităţi motrice. Din acest considerent a intrat în atenţia 

specialiştilor care au elaborat definiri ale sale ale căror constantă rămâne rapiditatea 

mişcărilor pe unitate de timp.  

Viteza de execuţie trebuie analizată în contextual forţă-viteză, acţiunea 

necesitând contracţii intense la nivelul grupelor musculare implicate într-un anumit 

barem de timp. Sunt remarcate două tipuri de viteză, una generală definită ca şi 

capacitatea de a executa rapid orice tip de mişcare şi una specifică ce se referă la 

capacitatea de a executa o anumită deprindere cu viteză cât mai bună, caz în care 

orientarea pregătirii urmăreşte un transfer pozitiv pe structuri cinematice dinamice 

similare cu modelul. 

Viteza de execuţie se dezvoltă prin repetarea unor gesturi bine însuşite tehnic 

în care sportivul urmăreşte să-şi mărească progresiv performanţa pentru a ajunge la 

o viteză maximală sau chiar supramaximală.  

Se vor utilize exerciţii care influenţează parametrii fiziologici cu caracter foarte 

specific a căror intensitate pentru sarcini va fi cuprinsă între 30 şi 50%, durata de 

efort va fi între 2 şi 15 secunde, durata de refacere între 1,30 şi 5 min, foarte activă 

şi un volum prin care să să se asigure calitatea execuţiilor. În gimnastică sunt 

necesare folosirea unor serii de exerciţii prin care se influenţează parametrii 

psihologici, motivaţia sportivilor de a executa corect structurile fiind consistent 

implicată. Conţinutul mijloacelor alese vor urmări variaţia amplitudinii şi 

complexităţii gestului, concentrarea şi reprezentarea mentală a sarcinii de realizat şi 

în raport de variaţia formei gestuale lucrate, reconsiderarea opţiunilor personale ale 

executantului fără diferenţieri mari faţă de tehnica impusă.  

Exerciţiile alese vor urmări la sportivii consacraţi dezvoltarea vitezei în 

corelaţie cu forţa pentru realizarea unor eforturi cu cea mai mare intensitate posibilă, 

ceea ce numim parametrul de putere. 

Pregătirea fizică în general, componentă de bază a antrenamentului sportiv, 

adaptată la ontogeneza umană, conduce la creşterea capacităţii de performanţă dacă 

este orientată într-o proporţie cât mai mare spre o pregătire fizică specifică ce 

urmăreşte dezvoltarea preponderent a calităţii motrice complexe identificată ca 

dominantă şi care în cazul karate do este viteza în regim de coordonare, forţă 

explozivă și mobilitate. 

Conform lui Dragnea A., viteza este una din calităţile motrice ce devine 

controvesată în definire, existând autori ce o consideră rezistență de scurtă durată.. 

Analizând mai profund modul de efectuare a actelor şi acţiunilor motrice, se constată 
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faptul că una dintre componentele temporale este dată derapiditatea cu care se 

execută. De aceea, se exprimă execuţia în termeni calitativi (foarte repede, rapid, 

lent, foarte lent - în general ceea ce se cunoaşte sub numele de tempo) şi cantitativi 

(durată). Cel mai des însă mişcările sunt apreciate simultan după caracteristicile 

spaţiale şi temporale, făcându-se raportul dintre durată şi lucrul mecanic efectuat.43 

 Viteza de reacţie, este data de capacitatea de a răspunde într-un timp cât 

mai scurt la un anumit excitant, apreciindu-se prin timpul scurs de la apariţia 

excitantului şi până la începerea săvârşirii mişcării44; 

 Viteza de repetiţie, care se mai numeşte şi “frecvenţa mişcarii”. Ea constă 

în capacitatea de a efectua aceeaşi mişcare într-o unitate sau interval de timp 

prestabilite. Viteza de repetiţie este condiţionată de tempoul şi ritmul mişcarii. 

 Viteza de deplasare este o variantă a vitezei de execuţie, atunci când se 

pune problema parcurgerii unui spaţiu prestabilit contra timp şi o variantă a vitezei 

de repetiţie atunci când se pune problema cât spaţiu, ce distanţă se parcurge într-o 

unitate de timp prestabilită.  

 Viteza de execuţie, este capacitatea de a efectua un act motric sau o 

acţiune motrică. Această formă de viteză se măsoară prin timpul care trece de la 

începerea execuţiei şi până la încheierea acesteia. De cele mai multe ori, viteza de 

reacţie şi execuţie sunt tratate împreună. 

Reflexul fulgerător este esenţial pentru un luptător, deoarece el trebuie să 

surprindă şi să scoată adversarul din luptă, pe cât posibil din prima lovitură.  

Rapiditatea acţiunii mai are însă şi o altă însemnătate.Viteza constituie şi sursa 

principală de forţă a unei lovituri, efectul de şoc crescând cu pătratul energiei 

cinetice obţinute de segmentul care loveşte. 

Ştiinţific, această relaţie poate fi redată prin formula:  

E(energia)=M(masa) x V2(viteza). 

 Analizând puţin raportul dintre cei doi factori implicaţi în obţinerea forţei 

finale, constatăm că puterea unei mase în deplasare creşte proporţional cu pătratul 

vitezei, ceea ce conferă acestuia din urmă un rol prioritar. 

 Asta înseamnă că în anumite condiţii, cu o viteză mai mare de mişcare se poate 

învinge un individ mai solid, dar mai lent în acţiunile sale. Realitatea a dovedit însă 

că pe măsură ce omul avansează în greutate, loviturile sunt din ce în ce mai dure. 

Faţă de aceasta, putem emite regula: cu cât o persoană pune în mişcare o masă 

corporală mai mare, cu o viteză mai mare, cu atât lovitura este mai puternică. 

Testele de spargeri pe diferite materiale efectuate de karateka ne relevă şi un alt 

aspect: forţa de lovire poate creşte şi mai mult prelungind amplitudinea mişcării 

segmentului de atac. 

În lupta cu un adversar drumul necesar creşterii vitezei este limitat fie de 

particulalităţile morfologige ale verigilor corpului omenesc, fie de regulile sportive, 

                                                           
43 Dragnea, A., Teodorescu, S, (2002), Teoria Sportului, Editura FEST, Bucureşti, pg.331 
44 Şiclovan I., (1984), Teoria şi metodica antrenamentului sportiv, C.N.E.F.S., Bucureşti  
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fie de necesitatea de a camufla, din considerente tactice, mişcarea prealabilă de 

avântare. 

Când drumul este limitat, trebuie să se tindă spre reducerea maximă a timpului 

de acţionare a forţelor musculare. 

Cu cât forţa este mai mare, iar timpul ei de acţiune pe drumul respectiv mai scurt, 

cu atât viteza mişcării va fi mai mare. Forţa cea mai mare este necesară la începutul 

mişcării, pentru a învinge inerţia stării de repaus. 

Când mişcarea este deja începută, este bine să fie continuată şi nu întreruptă ori 

încetinită. La o lovitură directă, mişcarea pumnului este constituită după un lanţ 

cinematic - pingea, coapsă, şold, umăr, braţ, antebraţ - al cărui rezultat îl constituie 

lovitura în ţintă. 

Şocul acesteia este cu atât mai puternic cu cât punerea în mişcare succesivă a 

componentelor respective se face cu oportunitate şi viteză accelerată către contact. 

Deci, cele mai mici modificări ale vitezei verigilor care participă la lovitură, în 

cazul unei mase mari, determină o creştere importantă a forţei în lovire şi invers. 

Un exemplu: viteza relativă a antebraţului este de 3,4-4 m/s, iar viteza absolută 

de 6,2-6,4 m/s. 

Diferenţa poate fi dată tocmai de concentrarea forţelor active ale corpului în 

scopul accelelării mişcării pumnului.   

În concluzie, pentru mărirea intensităţii loviturii este mai puţin hotărâtoare 

antrenarea forţei, ci dimpotrivă, mai mult coordonarea corectă temporală a 

impulsurilor parţiale în desfăşurarea mişcării. 

Din acest motiv maeştrii japonezi nu recomanda antrenamentul cu greutaţi pentru 

dezvoltarea forţei şi masei musculare, acest lucru ducând la micşorarea vitezei de 

execuţie. 

 

3.3. ASPECTE PRINCIPALE ALE EFORTULUI ÎN KARATE DO 

 

În karate do, proba de kumite (seniori) durează 2 minute pentru fete şi 3 minute 

pentru băieţi, deci la limita dintre faza anaerobă lactacidă şi anaerob-aerobă (mixtă). 

Întâlnim în kumite meciuri care se încheie după câteva secunde sau zeci de 

secunde (efort anaerob alactacid respectiv anaerob lactacid), datorită obţineri 

puntajului maxim (8 puncte) înainte de terminarea timpului regulamentar. 

Mathews, D., Fox, B., 1979, citaţi de Dragnea, A., Teodorescu, S., M., în 2002 

afirmă că pentru lupte şi judo, sistemul energetic dominant este cel care foloseşte în 

90% din cazuri energia furnizată de ATP şi CP cu acumulări de acid lactic şi numai 

10% este bazat pe O2, afimaţie care o considerăm valabilă şi pentru karate do.45 

În concluzie, după Deliu, D., 2008, putem spune că în karate do, efortul se 

caracterizează ca fiind : sportiv, specific, dinamic, aciclic, discontinuu cu repetări, 

de intensităţi variabile, de tip neuromuscular şi energetic, anaerob alactacid, lactacid 

şi uneori mixt, de mare complexitate prin angrenarea tuturor funcţiilor şi structurilor 

                                                           
45 Dragnea, A., Teodorescu, S., M., (2002),  Teoria sportului, Editura Fest, București, p. 32 
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organismului combatanţilor, de multe ori la nivele maximale şi submaximale, cu 

pauze de refacere, de mare stres datorat crizei de timp şi vitezei în care se derulează 

acţiunile de luptă cu un accentuat caracter de spectacol şi virilitate exprimat prin 

tehnici executate cu detentă şi amplitudine uneori la limita maximă, inteligent motric 

şi euristic.46 

Identificarea calităţilor motrice (de bază, combinate, complexe) dominante din 

fiecare ramură de sport ne permite pe de o parte să orientăm şi să selectăm copii 

către probele sau ramurile de sport în care au cele mai mari şanse de afirmare în 

funcţie de calităţile motrice pe care le posedă, iar pe de altă parte să alegem 

exerciţiile fizice care pot asigura la nivelul cel mai înalt capacitatea de performanţă 

specifică sportului respectiv. 

În cazul karate-do calitatea motrică complexă dominantă este viteza în regim de 

coordonare, forţă explozivă si mobilitate. 

Ca urmare acest lucru ne va permite să alegem în cadrul programelor de pregătire 

ţinînd cont şi de varstă de 8-12 ani a sportivilor selecţionaţi, acele exerciţii fizice 

care să conducă la creşterea capacităţii de performanţă orientată spre dezvoltarea 

vitezei de execuţie, acest lucru urmând a fi pus în evidenţă într-un grad mai mare 

sau mai mic de rezultatele concrete ale probelor de control. 

 

 

  

                                                           
46 Deliu, D., (2008), Antrenamentul sportiv în disciplinele de combat, Editura Bren, Bucureti, p. 19 
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CAPITOLUL 4. PARTICULARITĂŢILE PSIHOMOTRICE 

IMPORTANŢA  CUNOAŞTERII LOR ÎN ANTRENAMENTUL COPIILOR 

 

  

Înţelegerea dezvoltării individului necesită cunoaşterea legilor care stau la baza 

realizării ei în diferite stadii şi perioade în decursul vieţii. Schimbările calitative şi 

cantitative conferă dezvoltării în diferite etape, trăsături caracteristice de ordin 

anatomo-fiziologic şi psihologic, denumite particularităţi de vârstă. În cadrul 

fiecărei perioade de vârstă, procesele dezvoltării anatomo-morfo-funcţionale şi 

psihice sunt în raporturi colective. Relaţiile interfuncţionale stabilite, constituie o 

structură dinamică specifică, prin care se deosebeşte o perioadă de vârstă de alta, sub 

aspectul particularităţilor structurale, de ansamblu. Schimbarea relaţiilor 

interfuncţionale specifice, marchează trecerea de la o perioadă de vârstă la alta.  

Există doar metode şi mijloace adecvate acesteia, perioade de dezvoltare mai 

intensă şi de relativă stagnare. Între 10-14 ani, copilul parcurge una din cele mai 

importante etape din autogeneză, deoarece acum se încheie copilăria şi încep 

transformările, care conduc la maturizarea sa. Acest proces transformator este numit 

pubertate şi după unii autori au mai multe stadii şi anume:  

- pubertatea sau etapa antepubertară între 10-12 ani;   

- pubertatea propriu-zisă;  

- etapa postpubertară 14-15 ani, care încheie transformările biopsihice.  

Desigur că datorită procesului de accelaraţie, sunt cazuri când aceasta poate începe 

de la 9-10 ani. Intervenţia pubertăţii duce la accelararea creşterii în înălţime într-un 

ritm superior tuturor vârstelor, ca apoi acestea să se diminueze treptat, până la 20-

21 ani.   

Creşterea mai intensă se semnalează la membrele inferioare, apoi la cele 

superioare, fapt care crează în multe cazuri dezarmonii evidente; mai ales când se 

întocmesc grafice ale creşterii.  

Datorită acestor considerente, unii autori vorbesc despre o fază “caricaturală“ de 

formă alungită a oaselor şi de muşchii insuficient dezvoltaţi şi alungiţi. Trunchiul 

este lung, toracele îngust, iar abdomenul supt. Ca urmare a acestor trăsături 

somatice, organele interne din cutia toracică sunt puţin dezvoltate, fapt care 

generează dificultaţi în procesul de adaptare la efort prin lipsa de rezistenţă 

funcţională.  
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CAPITOLUL 5. CONCLUZII DE NATURĂ TEORETICĂ 

 

• Literatura de strictă specialitate tratează cu precădere aspectele istorice și filozofia 

artelor marțiale sau problematica tehnicii și a pregătirii psihice precum și cauzele 

accidentărilor în karate do. 

 

• Condiderațiile teoretice referitoare la antrenamentul sportiv și principalele 

caracteristici ale mișcărilor în karate do au în vedere problematica generală a 

procesului de instruire valabilă în majoritatea sporturilor, sursele bibliografice 

identificate de noi fiind puține cu deosebire pentru syilul wado ryu. 

 

• Cele mai multe articole studiate care au vizat partea de pregătire fizică a 

practicanților de karate do, plasează viteza de execuție ca fiind o formă de 

manifestare a vitezei definitorie în obținerea performanțelor sportive la nivelul 

tuturor segmentelor de vârstă. 

 

• Sistemele contemporane de analiză a mișcării permit obținerea informațiilor 

detaliate ce pot fi folosite pentru analiza calitativă sau cantitativă a mișcărilor 

efectuate de către un sportiv, unele dintre acestea fiind și la îndemâna antrenorilor. 

 

• Utilizarea adecvată a acestor informații de către antrenori și sportivi permit 

corectarea sau eliminarea erorilor, precum și reducerea timpului alocat învățării 

depline, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra îmbunătățirii eficienței și 

eficacității procesului de instruire în karate do, stilul wado ryu și asupra performanței 

sportive. 

 

• Remarcăm necesitatea aprofundării cunoașterii pe direcția de interes a tezei precum 

și a unor publicații în limba română pentru facilitatrea transmiterii informațiilor. 
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PARTEA A II-A 

 

CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND IMPORTANȚA ȘI 

OPORTUNITATEA DE INVESTIGARE A VITEZEI DE EXECUȚIE ÎN 

PROCEDEELE TEHNICE SPECIFICE STILUL WADO RYU 

 

CAPITOLUL 6. DESIGNUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 

6.1. PREMISELE CERCETĂRII 

Pregătirea tehnică este expresia determinantă și definitorie a unei ramuri 

sportive care reflectă eficiența întregului proces de pregătire sportivă, manifestată în 

cadrul competițiilor. Factor al antrenamentului sportiv, ea are ca suport pregătirea 

fizică, componentă ce susține caracteristicile mișcării și care contribuie decisiv la 

creșterea performanței.  

Orice demers orientat către îmbunătățirea capacității de performanță, ce are la 

bază date obiective, conduce la clarificări de ordin metodic și metodologic pentru 

practica antrenamentului.  

Cercetarea prezentă are în vedere orientarea pregătirii fizice, pentru 

optimizarea capacității de performanță a sportivilor karateka – stilul wado ryu, 

evidențiind importanța acestui factor de pregătire și caracterul determinant al vitezei 

de execuție în realizarea corectă și eficientă a fazelor unui procedeu tehnic specific.   

 

6.2. SCOPUL CERCETĂRII PRELIMINARE 

Scopul cercetării preliminare este acela de determina influența pe care o are 

dezvoltarea vitezei de execuție, formă de manifestare a capacității motrice 

condiționale, viteza, asupra nivelului pregătirii tehnice în sportul de semicontact 

wado-ryu, și implicit asupra performanței sportive. 

 

6.3. OBIECTIVELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

• Identificarea gradului de importanță pe care practica o acordă vitezei de execuție în 

pregătirea fizică a sportivilor karateka. 

• Validarea tehnicilor și instrumentelor de evaluare a nivelului de pregătire fizică a 

sportivilor incluși în cercetare. 

• Determinarea momentelor sau fazelor mișcării în care este necesar a se interveni 

pentru corectarea și consolidarea unor procedee tehnice specifice, în raport de ritmul 

și viteza de execuție a acestora. 

• Stabilirea gradului de eficiență a programelor de lucru propuse și a direcțiilor de 

intervenție necesare. 
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6.4. SARCINILE CERCETĂRII 

• Aprofundarea cunoașterii problematicii abordate prin consultarea literaturii de 

specialitate; 

• Stabilirea subiecților incluși în cercetare; 

• Selectarea metodelor și a sistemului de mijloace pentru evaluarea subiecților; 

• Elaborarea și aplicarea unui chestionar adresat antrenorilor;  

• Centralizarea, prelucrarea și interpretarea datelor obținute în urma aplicării 

chestionarului. 

• Evaluarea inițială a subiecților, sportivi karateka; 

• Elaborarea și aplicarea programelor ameliorative propuse; 

• Testarea finală, prelucrarea și interpretarea datelor înregistrate;  

• Formularea concluziilor cercetării preliminare  

 

6.5. IPOTEZELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

• Viteza de execuție a unei lovituri nu este influențată de existența unui punct fix la 

care se aplică aceasta. 

• Orientarea conținutului programelor de pregătire către îmbunătățirea calităților 

motrice, va contribui implicit la îmbunătățirea vitezei de execuție a procedeelor  

tehnice în karate do, stilul wado ryu. 

 

6.6. METODE DE CERCETARE UTILIZATE ÎN CERCETAREA 

PRELIMINARĂ 

• Metoda documentării teoretice: pentru cunoașterea datelor noi, pe care le 

furnizează literatura de specialitate, am folosit resursele existente în cadrul 

bibliotecii Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, lucrări, 

manuale, cărți ale altor specialiști, precum și materiale obținute prin utilizarea 

internetului.  

• Metoda observației: a fost utilizată pe tot parcursul cercetării și a vizat urmărirea 

directă a copiilor atât în antrenamentele specifice cât și pentru monitorizarea 

comportamentului și evoluției lor de-a lungul întregii perioade de pregătire. 

• Metoda anchetei: această metodă a fost folosită prin utilizarea convorbirii și a 

chestionarului. S-a aplicat un chestionar ce a cuprins 8 itemi cu scopul de a analiza 

principalele componente ale antrenamenului de karate do și de a identifica punctele 

slabe și cele forte ale pregătirii sportivilor. Aceast demers este unul extrem de 

important deoarece ne poate furniza informații precise asupra anumitor 

disfuncționalități existente în pregătirea micilor karateka. 

• Metoda experimentală: este o metodă de cunoaștere „caracterizată în mod esențial 

prin tendința spre coerență a unui sistem de relații controlate prin experiență”47 

Experimentul a fost unul de tip longitudinal. 

• Metode de evaluare aplicate: 

                                                           
47Fraisse, P., (1968), Manuel pratique de psychologie experimentale, PUF, Paris, p. 74 
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- au fost efectuate măsurători antropometrice, talia, masa corporală și anvergura; 

- au fost selectare procedee tehnice și probe motrice și anume: 

1.Junzuki (P1) 

 2.Mae-geri (P2) 

 3.Junzuki fără și cu pernă de antrenament (P3) 

 4. Mae-geri fără și cu pernă de antrenament (P4) 

 5.Proba Forță abdominală (P5) 

 6.Proba Forță în regim de viteză la nivelul membrelor superioare (P6) 

 7.Proba Forță în regim de viteză la nivelul membrelor inferioare (P7) 

 8.Proba traseu aplicativ (P8) 

 9.Proba Mobilitate la nivelul articulației coxo-femurale (P9) 

 

  P1.  JUNZUKI 

 Junzuki consta în executarea unei lovituri de pumn spre înainte cu mâna de 

aceași parte a piciorului din înainte. 

 Din poziția Hidari Hanmi Gamae – poziția de luptă cu piciorul stâng înainte – 

se execută la semnal sonor junzuki – lovitură spre înainte cu pumnul mâinii stângi – 

după care se revine în poziția inițială. 

 Considerăm această execuție ca fiind realizată în condiții standard T1. 

 Se înregistrează execuția cu ajutorul camerei video după care cu ajutorul 

programului de analiza a imaginii se măsoară timpul de execuție, timpul de reacție 

și se evidențiază traiectoria mișcării pumnului, viteza atinsă de pumn în 7 puncte ale 

traiectoriei și viteza maximă atinsă de pumn.  

 

 
  

Figura 6.1. Procedeul Junzuki 

  

  P2. MAE-GERI 

 Mae-geri consta în executarea unei lovituri de picior spre înainte cu 

piciorul din spate. 

 Din poziția Hidari Hanmi Gamae – poziția de luptă cu piciorul stâng în față – 

se execută la semnal maegeri – lovitură spre înaintecu piciorul drept – după care se 

revine în poziția inițială. 
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 Se consideră această execuție ca fiind făcută în condiții standard T1. 

 Se înregistrează execuția cu ajutorul camerei video după care cu ajutorul 

programului de analiza a imaginii se măsoară timpul de execuție, timpul de reacție, 

se evidențiază traiectoria mișcării piciorului, viteza atinsă de picior în 7 puncte ale 

traiectoriei și viteza maximă atinsă de aceasta.  

 
Figura 6.2. Procedeul Mae-geri 

 

 P3. Procedeul  tehnic  JUNZUKI  fără și cu perna de antrenament 

 
Figura 6.3. Procedeul Junzuki cu și fără pernă de antrenament 

 P4. Procedeul tehnic MAE-GERI  fără și cu pernă de antrenament 

 

 
Figura 6.4. Procedeul tehnic Mae-Geri fără și cu pernă de antrenament 

 

 P5. Proba Forță Abdominală 

 Proba ce vizează forța abdominală constă în executarea unui număr cât 

mai mare ridicări în echer într-un inteval de 30 sec. 
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 Din poziția culcat cu brațele sus, la semnal sonor se execută un număr cât 

mai mare de ridicări în echer (ridicarea simultană a picioarelor și brațelor întinse și 

atingerea lor) în decurs de 30 sec. 

 Se înregistrează numărul de execuții corecte în 30 sec, în vederea 

evaluării forței abdominale în regim de viteză. 

 

 
Figura 6.5. Proba de forță la nivel abdominal 

P.6. Proba de forță în regim de viteză la nivelul membrelor superioare 

Proba forță în regim de viteză la nivelul membrelor superioare constă în 

executarea unui număr cât mai mare de flotări într-un inteval de 30 sec. 

Din poziția înainte culcat cu sprijinul picioareler pe vârfuri și al brațelor pe sol 

în palme, la semnal, se executa un număr cât mai mare de flotări (coborârea corpului 

perfec întins prin flexarea brațelor până când pieptul aproape atinge solul urmată de 

ridicare corpului până când brațele sunt întinse) în decurs de 30 sec. 

Se înregistrează numărul de execuții corecte în 30 sec, în vederea evaluării forței la 

nivelul brațelor în regim de viteză. 

P.7. Proba de forță în regim de viteză la nivelul membrelor inferioare 

Proba forță în regim de viteză la nivelul membrelor inferioare constă în executarea 

unui număr cât mai mare de sărituri cu genunchii sus într-un inteval de 30 sec. Din 

poziția stând, la semnal, se execută un numar cât mai mare de sărituri pe verticală 

cu îndoirea genunchilor sus în decurs de 30 sec. Se înregistrează numărul de execuții 

corecte în 30 sec, în vederea evaluării forței la nivelul membrelor inferioare în regim 

de viteză. 

P.8. Proba traseu aplicativ 

În sala de antrenament se trasează două liniii paralele la distanța de 10 metri una de 

alta. Din poziția stând cu un picior înainte, vîrful lipit de linie, la semnal, între cele 

două linii aflate la 10 m distanță una de alta, se execută continuu, în ordinea dată 

mai jos, cu atingerea de fiecare dată, la capăt, cu mâna, a liniilor marcate, 

următoarele deplasări :  

-1.alergare de viteză dus-întors  

-2.sărituri legate pe ambele picioare dus-întors 

-3.sărituri legate pe piciorul stâng dus și pe piciorul drept întors 

-4.alergare cu spatele pe direcția de deplasare dus-întors 
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-5.târâre cu sprijin înainte pe antebrațe și genunchi și întoarcere în târâre cu 

sprijin înapoi pe mâini și picioare 

-6.sărituri din ghemuit în ghemuit dus-întors 

 Proba se termină la atingerea cu mâna a liniei după ultima deplasare. 

 Se înregistrează timpul de execuție. 

 Penalizări :  

-neatingerea liniilor cu mâna 1 sec. 

-pentru fiecare săritură executată incorect 2 sec. 

 

P9. Proba de mobilitate la nivelul articulației coxo-femurale  

Subiecții execută sfoară laterală cu sprijinul mâinilor înainte. Execuția se 

înregistrează video și se determină unghiul de deschidere la nivelul articulațiilor 

coxo-femurale. 
Analiza mișcării 

Această metodă a vizat utilizarea programului Kinovea 48 , program ce permite 

analiza mișcării unui sportiv. Softul a fost dezvoltat în Franța de către Organizația 

Kinovea și permite o redefinere a vitezei normale cu 200%, putându-se realiza 

fragmentarea secvențelor de mișcare. 

Kinovea este un software de analiză video ce este dedicat în special profesioniștilor 

din domeniul Știința Sportului, antrenorilor dar și sportivilor și cadrelor medicale. 

Fișierele acceptate sunt afișate și se pot salva cu ușurință videoclipurile sau pot fi 

accesa mai târziu. Filmul poate fi analizat în mișcare lentă, astfel încât imaginile pot 

fi văzute în funcție de cadru. Liniile și săgețile pot fi adăugate pe imagine cu ajutorul  

instrumentului de desen.49 

 

 
 

Figura 6.10. Programul de analiză a mișcării KINOVEA 

 

                                                           
48https://www.kinovea.org/ - accesat la data de 20.10.2017 
49Elwardany S., El-Sayed W., Ali M., (2015), Reliability of Kinovea Computer Program in Measuring 

Cervical Range of Motion in Sagittal Plane, Open Access Library Journal, 2:e1916. 

https://www.kinovea.org/
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Fișa tehnică program Kinovea (version 0.8.15)     

 

General   

Platforme suportate 
- Windows XP, Vista, 7 – 32/64 bits – .NET 2.0 

Framework. 

Limbi 

Engleza, Franceza, Germana, Finlandeza, Greaca, 

Italiana, Norvegiana, Poloneza, Portugheza, Romana, 

Spaniola, Turca, Chineza, Lituaniana, Suedeza 

Gestionare fișiere 
- Arbore Explorer. Miniaturi animate. Manager de 

scurtături. 

Formate video de 

intrare 

- AVI, MPG, MOV, WMV, MP4, FLV, 3GP, MKV, 

VOB, MOD, TOD. 

Codecuri video de 

intrare 
- DV, DivX, Xvid, H.264, MJPEG, Theora si altele 

Proprietățile imaginii - Deinterlace, Force 4:3 sau 16:9, Mirror. 

  

Analiza  

Mișcare lentă 
- Redare la viteză inițială sau cadru cu cadru de la 1% la 

200% 

Mărire - Zoom direct, instrument pentru mărire 

Reprezentarea timpului 
- Cod de timp clasic (0: 00: 00: 00), Numere cadre, 

milisecunde, altele 

Camere de mare viteză 
- Camere de mare viteză - Reglarea afișării timpului 

pentru potrivirea sincronizării acțiunilor 

Calitateaimaginii 
- Calitatea imaginii - Auto-niveluri, Auto-contrast, 

Accentuare 

Imaginicheieșidesene 
- Imagini cheie (ora, titlul, comentariile textului) 

- Linie, săgeată, cruce, unghi, etichetă. 

Referințeobservaționale 
- Desene SVG, instrument de imagine. Grilele plane și 

Perspective. 

Prezentaregenerală - Rezumat /imagine  compusă din videoclip. 

Urmărire - Urmărirea manuală sau semi-automată a obiectelor. 
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Măsurări 

- Lungimea liniei, unghiurile, coordonatele punctelor. 

- Cronometre. 

- Estimarea vitezei și distanța parcursă pe obiectele 

urmărite. 

Comparație 

- Modul alăturat. 

- Sincronizare pe eveniment comun. 

- Suprapunere de bază.  

Captura live  

Captura - DV, HDV, Webcam, cameră de rețea, card de captură. 

Înregistrare - Imagini și clipuri video, denumire automată a fișierelor. 

Întârziere - Întârzierea afișării fluxului live cu câteva secunde 

Export si partajare  

Imagini - Imagini unice sau export automat în ordine. 

Video 

- Salvare cu sau fără desene. Păstrare mișcarea lentă. 

- MKV, AVI, MP4 (în funcție de opțiunile de export). 

- Exportare dublă pentru a salva analiza de comparație. 

Analiza datelor 

- Formatul nativ (KVA) 

- Foaie de calcul: ODF, MS-Excel XML, XHTML, text 

simplu. 

Imagini cheie orientate 
- Diaporama de imagini cheie. 

- Înghețarea timpului asupra imaginilor cheie.  

 

Figura 6.11. Caracteristicile programului KINOVEA 

 

• Metoda statistică și matematică 

În vederea prelucrării datelor înregistrate în cadrul cercetării preliminare am 

utilizat programul de analiză statistică SPSS, varianta 21 prin intermediul căruia s-a 

analizat statistica descriptivă (media aritmetică, abaterea standard, valoarea minima 

și valoarea maximă) precum și testul T pentru eșantioane pereche în vederea 

identificării semnificației diferenței mediilor înregistrate în cadrul testării inițiale și 

finale. 

• Metoda reprezentării grafice 

Este o metodă de exprimare a semnificațiilor datelor prelucrate statistico-matematic, 

astfel încât prezentarea lor permite evaluarea corectă a acestora de către cercetător.50 

                                                           
50Tudos, Ș., (2000 ), Elemente de statistică aplicată, Editura Globus, București, p. 88 
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6.7. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

Cercetarea preliminară s-a desfășurat în perioada martie – septembrie 2015, în prima 

etapă a cercetării preliminare fiind aplicat un chestionar unui număr de 25 de 

antrenori de karate do ce a vizat identificarea principalelor aspecte referitore la 

pregătirea sportivilor aflați în pregătire.  

Cea de-a doua etapă a cercetării preliminare a vizat realizarea unui experiment de 

tip longitudinal, dezvoltat în colaborare cu Clubul Sportiv Grifonis din Drobeta 

Turnu Severin condus de sensei Puicea Dan ce a urmărit elaborarea și aplicarea unor 

programe de lucru realizate în acord cu rezultatele chestionarului aplicat în prima 

etapă. Astfel, pentru identificarea impactului programelor elaborate, au fost 

efectuate testări inițiale în luna aprilie 2015 ce  au urmărit investigarea vitezei de 

execuție pentru două procedee tehnice cel mai des utilizate în competițiile de kumite 

plus patru probe de evaluare a vitezei în regim de forță explozivă și coordonare și o 

probă de evaluare a mobilității coxo-femurale.  

Pentru a verifica valabilitatea datelor privind viteza de execuție, având în 

vedere tehnica specifică în stilul wado-ryu, au fost alese două procedee și anume 

juzuki și mae-geri înregistrate fără punct fix al loviturii și cu punct fix de finalizare 

a mișcării. 

În următoarele trei luni după testarea inițială s-a aplicat un program de 

pregătire fizică specifică în vederea dezvoltării calităților motrice specifice karate 

do iar subiecții cercetării au fost testați din nou la finalul lunii iulie 2015, urmărindu-

se progresele înregistrate. 

  

6.8. SUBIECȚII CERCETĂRII PRELIMINARE 

  

 Subiecții cercetării în număr de 13 sunt sportivi semiavansați și avansați de la 

C.S. GrifonisWadoKai din Drobeta Turnu-Severin, cu vârsta cuprinsă între 8-12 ani, 

ce practică karate de 12-36 luni. 

 Caracteristicile subiecților noștri sunt prezentate în tabelul 5.1. în care am 

introdus o măsurare particulară și anume distanța în cm de la bărbie la punctul de 

intersecție al sprâncenelor, notată Dbs, care ne ajută ca referință de măsurare. 
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CAPITOLUL 7. REZULTATELE ANCHETEI PRIN CHESTIONAR ȘI 

INTERPRETAREA DATELOR OBȚINUTE 

 

7.1. ELABORAREA ȘI APLICAREA CHESTIONARULUI 

Chestionarul aplicat celor 25 de antrenori ce au în pregătire sportivi de 8-12 ani a 

conținut 8 itemi și a făcut referire strict la procesul de pregătire al sportivilor 

karateka. El a fost aplicat în luna martie 2015 urmând ca ulterior demersul nostru să 

se focalizeze pe colectarea și centralizarea datelor înregirate.  

• Majoritatea antrenorilor ce au acceptat să participe în cadrul anchetei noastre au o 

vechime în antrenorat de peste 15 ani (60%). 36% dintre respondenți sunt antrenori 

de karate de maxim 15 ani și unul singur este debutant în activitatea de pregătire a 

tinerilor karateka. 

• Cea de-a doua întrebare a făcut referire la importanța pregătirii fizice în karate, cei 

mai mulți antrenori (80%) poziționând-o ca fiind foarte importantă în antrenamntul 

sportivilor karateka. 

• Niciun antrenor nu o consideră ca neavând importanță, în timp de 20% o situează ca 

fiind de o importanță medie. 

• În ceea ce privește nivelul pregătirii fizice cei mai mulți antrenori își plasează 

sportivii pregătiți la un nivel mediu (44%), doar 20% dintre respondenți apreciind 

că valoarea sportivilor lor se situează la un nivel foarte bun și 36% consideră că 

nivelul de pregătire este bun. 

• Niciunul dintre antrenori nu și-a poziționat sportivii la un nivel slab din punct de 

vedere al pregătirii fizice. 

• Atât pregătirea fizică (40%) precum și pregătirea tehnică (40%) sunt componentele 

asupra cărora trebuie să se pună accentul în pregătirea sportivilor karateka de 8-12 

ani. Bineînțeles că pregătirea tehnică se așează pe un bun suport fizic. 

• Viteza de reacție și execuție este una dintre calitățile de bază în execuția mișcărilor 

din karate, 96% dintre antrenorii aflați în cercetare plasând această formă de 

manifestare a vitezei ca fiind foarte importantă în obținerea performanțelor sportive. 

• Deși majoritatea antrenorilor consideră viteza de reacție și execuție importantă, doar 

40% dintre aceștia acționează la fiecare antrenament asupra acesteia, 60% bifând 

răspunsul ”nu”. 

•  La întrebarea ce a făcut referire la disponibilitatea instrumentelor de monitorizare a 

vitezei, doar 24% dintre antrenori dispun de tehnologii care permit monitorizarea 

vitezei de reacție și execuție, 76% nereușind să testeze și să monitorizeze această 

calitate prin intermediul aparaturii moderne. 

• Ultima întrebare a făcut referire la necesitatea demarării unei cercetări prin care să 

se investigheze rolul vitezei de reacție și execuție în optimizarea antrenamentelor 

sportivilor karateka, iar la acest item toți antrenorii au răspuns afirmativ. 
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CAPITOLUL 8. PROGRAME DE LUCRU APLICATE ÎN CADRUL 

CERCETĂRII PRELIMINARE 

 Programele de lucru aplicate sportivilor karateka de 8-12 ani au fost realizate 

în acord cu răspunsurile oferite de către antrenorii aflați în cadrul anchetei 

sociologice desfășurată la începutul cercetării preliminare, astfel încât acestea au 

avut în structură mijloace menite să intervină cu stimuli obiectivi asupra dezvoltării 

vitezei de reacție și execuție, cu impact direct în optimizarea procesului de 

antrenament. Au fost astfel aplicate două programe de lucru timp de 12 săptămâni, 

programe al căror conținut a îmbinat pregătirea fizică alături de cea tehnică, acestea 

conturându-se astfel: 

8.1. PROGRAMUL 1 DE PREGĂTIRE DIN CADRUL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

Loc de desfășurare – sala de sport a școlii generale cu clasele I-VIII „Petre 

Sergescu” din Drobeta Turnu Severin 

Timp de desfășurare – 120 min 

-salutul tradițional din karate 

Pregătirea organismului pentru efort  

10 min 

-exerciții din scoala alergării pe lungimea sălii (10m ) dus-întors 

 -alergare ușoară 

 -alergare cu joc de gleznă 

 -alergare cu genunchi sus 

 -alergare cu pendularea gambelor înapoi 

 -sărituri legate pe ambele picioare 

 -sărituri legate pe un picior 

 -alergare laterală cu pas adăugat 

 -alergare laterală cu pas încrucișat 

 -alergare cu spatele pe direcția de deplasare 

 -mers ghemuit 

 -sărituri din ghemuit în ghemuit 

 Influențarea selectivă a aparatului locomotor  30 min 

 - din poziția stând  

   -aplecări ale capului înainte-înapoi, 10 repetări 

   -aplecări ale capului lateral stânga și dreapta, 10 repetări 

   -rotări ale capului într-un sens și în celălalt, 10 repetări/sens 

   -stretching la nivelului segmentului cap-gât, menținem pozitia 10 sec 

   -capul, aplecat maxim spre umărul drept, îl apăsăm cu mâna dreaptă, 

menținem pozitia 10 sec 

  -capul, aplecat maxim spre umărul stâng, îl apăsăm cu mâna stângă, menținem 

pozitia 10 sec 

  -palmele suprapuse presăm închietura mâinilor prin ridicarea coatelor înainte, 

menținem pozitia 10 sec 
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  -brațele înainte, palmele răsucite spre exterior, brațul stâng sus, brațul dreapt jos, 

apropiem și prindem palmele, răsucim mâinile spre interior de jos în sus până când 

reușim să întindem brațele, menținem pozitia 5 sec; aceeași mișcare dar inversând 

brațele 

  -brațul drept înainte cu palma în sus, cu mâna stângă prindem degetele mâinii 

drepte și presăm spre corp, menținem pozitia 5 sec; aceeași mișcare cu schimbarea 

mâinilor 

  -relaxarea brațelor și rotări ale mâinilor, 10 repetări 

  -rotări de brațe într-un sens și în celălalt 10 repetări/sens 

  -rotări de trunchi cu brațele sus, alternativ într-un sens și în celălalt, 10 repetări 

-stând depărtat, aplecarea trunchiului înainte, brațele sus, mâinile împreunate, 

picioarele întinse, menținem poziția 10 sec 

 -stând depărtat, extensia trunchiului, brațele sus, menținem poziția 10 sec 

 -stând depărtat, îndoirea trunchiului lateral stânga, mâna stângă trage de mâna 

dreaptă întinsă în sus deasupra capului, menținem poziția 10 sec 

 - stând depărtat, îndoirea trunchiului lateral dreapta, mâna dreaptă trage de mâna 

stângă întinsă în sus deasupra capului, menținem poziția 10 sec 

 -stând depărtat, trunchiul îndoit înainte, atingem cu palmele solul, rotări de trunchi 

alternativ într-un sens și în celălalt, 10 repetări 

 - din înainte culcat pe pumni sprijinit îndoirea și întinderea brațelor (flotări) 5X 

 -din culcat dorsal 10 ridicări în echer 

 -10 sărituri  cu genunchii sus 

 -din poziția așezat, piciorul stâng întins, piciorul drept îndoit, îndoirea trunchiului 

la piciorul stâng cu prinderea labei piciorului cu mâna stângă, menținem poziția 10 

sec 

 -din poziția anterioară, trunchiul drept, privim înapoi spre dreapta, menținem 

poziția 10 sec 

 -din poziția anterioară, răsucirea trunchiului mai mult spre dreapta cu mâna stângă 

împingând în genunchiul piciorului drept, menținem poziția 10 sec 

 -din aceeași poziție, îndoirea trunchiului la piciorul stâng, ambele mâini prind laba 

piciorului, menținem poziția 10 sec 

 -din aceeiași poziție, răsucim trunchiul spre stânga prin prinderea în lateral a labei 

piciorului stâng cu mâna dreaptă, menținem poziția 10 sec 

 -repetăm simetric spre dreapta ultimele 5 exerciții 

 -din poziția așezat depărtat cu genunchii îndoiți și depărtați, talpă la talpă, îndoirea 

trunchiului înainte până când fruntea atinge tălpile, menținem poziția 10 sec 

 -din poziția așezat, îndoirea trunchiului înainte și prinderea picioarelor cu mâinile 

cât mai aproape de extremitate, menținem poziția 10 sec 

 -din poziția culcat dorsal, mâinile sub șezut, picioarele depărtate și întinse, 10 

rotări de picioare într-un sens după care se schimbă sensul fără a se atinge solul 

 -culcat dorsal, brațele pe lângă corp cu palmele pe sol, ridicarea picioarelor peste 

cap până când se atinge solul cu degetele, menținem poziția 10 sec 
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 -din poziția așezat, prindem laba piciorului stâng cu mâna stângă și ne lăsăm pe 

spate menținând piciorul drept pe sol, piciorul stâng întins, menținem poziția 10 sec 

 -idem exercițiul dinainte cu schimbarea piciorului și mâinii 

 -din poziția stând depărtat, trunchiul înainte îndoit, cu sprijin pe mâini, mișcarea 

trunchiului înainte-înapoi cu îndoirea brațelor, 10 repetări 

 -idem exercițiul dinaite cu schimbarea sensului de mișcare 

 -din poziția stând depărtat pe călcâie cu vârfurile piciorelor ridicate, picioarele 

întinse, sprijin pe coate, mișcăm vârfurile picioarelor stânga-dreapta, menținem 

poziția 30  sec 

 -din poziția anterioară trecere în sfoară înainte stânga, menținem poziția 30 sec 

 -din poziția anterioară trecere în sfoară înainte dreapta, menținem poziția 30 sec 

 -din poziția stând rotări de bazin într-un sens și în celălalt, 10 repetări/sens 

 -din poziția stând rotări de genunchi într-un sens și în celălalt, 10 repetări/sens 

 -din poziția Hidari Hanmi Gamae (poziția de luptă cu piciorul stâng în față) 

ridicarea piciorului drept întins  spre în față, 10 repetări 

 -din poziția Migi Hanmi Gamae (poziția de luptă cu piciorul drept în față) ridicarea 

piciorului stâng întins  spre în față, 10 repetări 

 -din poziția stând ridicarea lateral a piciorului drept întins, 10 repetări 

 -din poziția stând ridicarea lateral a piciorului stâng întins, 10 repetări 

 -din poziția stând ridicarea spre înapoi  a piciorului drept întins, 10 repetări 

 -din poziția stând ridicarea înapoi a piciorului stâng întins, 10 repetări 

 -din poziția Hidari Hanmi Gamae (poziția de luptă cu piciorul stâng în față) rotarea 

piciorului drept întins prin față de la interior spre exterior, 10 repetări 

 -din poziția Hidari Hanmi Gamae (poziția de luptă cu piciorul stâng în față) rotarea 

piciorului drept întins prin față de la exterior spre interior, 10 repetări 

 -idem ultimele două exerciții cu schimbarea piciorului  

 -din poziția de luptă piciorul stâng în față, din mișcare pe vârful picioarelor, la 

semnal se execută în viteză maximă gyakuzuki chudan, 10 repetări 

 -înainte culcat pe pumni sprijinit, îndoirea și întinderea brațelor(flotări) 5X 

 -din poziția de luptă piciorul drept în față, din mișcare pe vârful picioarelor, la 

semnal se execută în viteză maximă gyakuzuki chudan, 10 repetări 

 -din culcat dorsal ridicări în echer 5X 

 -din poziția de luptă piciorul stâng în față, din mișcare pe vârful picioarelor, la 

semnal se execută în viteză maximă suriashi gyakuzuki chudan, 10 repetări 

 -din înainte culcat pe degete sprijinit îndoirea și întinderea brațelor (flotări) 5X 

 -din poziția de luptă piciorul drept în față, din mișcare pe vârful picioarelor, la 

semnal se execută în viteză maximă suriashi gyakuzuki chudan, 10 repetări 

 -din culcat dorsal ridicări în echer 5X 

 -din poziția de luptă piciorul stâng în față, din mișcare pe vârful picioarelor, la 

semnal se execută în viteză maximă suriashi mawashigeri jodan, 10 repetări 

 -din înainte culcat sprijinit îndoiri și întinderi ale brațelor – 5X ( flotări în 

închietură) 
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 -din poziția de luptă piciorul drept în față, din mișcare pe vârful picioarelor, la 

semnal se execută în viteză maximă suriashi mawashigeri jodan, 10 repetări 

 -din culcat dorsal ridicări în echer 5X 

 -din poziția de luptă piciorul stâng în față, din mișcare pe vârful picioarelor, la 

semnal se execută în viteză maximă gyakuzuki chudan-suriashi mawashigeri jodan, 

10 repetări 

 -din înainte culcat sprijinit îndoiri și întinderi ale brațelor –5X (flotări ) 

 -din poziția de luptă piciorul drept în față, din mișcare pe vârful picioarelor, la 

semnal se execută în viteză maximă gyakuzuki chudan-suriashi mawashigeri jodan, 

10 repetări 

 -din culcat dorsal ridicări în echer 5X 

 -pauză 5 min 

 Tema 1  - 40 min 

 Consolidarea tehnicilor: kihontsuki, keri și renzokuwaza din deplasare 

 -kihontsuki,keri, 15 min 

 -joc doi la doi „atingeti genunchii sau umerii”, 5 min 

 -renzokuwaza, 15 min 

 -întrecere ștafetă pe echipe cu diverse forme de deplasare, 5 min 

 Tema 2 20 min 

 Consolidare kata 

 Tema 3 15 min 

 Dezvoltarea forței în regim de viteză 

 În formație de lucru, coloană câte 4, la numărătoare rapidă, se execută : 

-din înainte culcat sprijinit îndoirea și întinderea brațelor (flotări) 5X 

-maegeri de jos (din poziția stând, picioarele depărtate la nivelul umerilor se execută 

o genoflexiune iar la ridicare se lovește maegeri cu unul din picioare) alternativ cu 

piciorul drept și stâng, 20 repetări 

-din înainte culcat pe pumni sprijinit îndoirea și întinderea brațelor (flotări) 5X 

-din culcat dorsal ridicări în echer 10X 

-din înainte culcat pe degete sprijinit îndoirea și întinderea brațelor (flotări) 5X 

-cu spatele spijinit de zid, genunchii îndoiți la un unghi de 90○, mâinile încrucișate 

pe piept, se menține poziția 40 sec 

-din înainte culcat sprijinit îndoiri și întinderi ale brațelor – 5X ( flotări în închietură) 

-din poziția înainte culcat, brațele deasupra capului, extensia trunchiului,spijinul 

corpului să se realizeze numai pe zona abdominală, se mentine poziția 30 sec 

 -sărituri pe loc cu ghenunchii sus, 10 repetări 

 Încheiere       

 5 min 

 -alergare ușoară 

 -întinderi 

 -relaxarea brațelor și piciorelor 

 -salutul tradițional din karate 
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CAPITOLUL 9. REZULTATELE MĂSURĂTORILOR ȘI 

ÎNREGISTRĂRILOR REALIZATE ÎN CERCETAREA PRELIMINARĂ 

 

9.1. REZULTATELE INIȚIALE ȘI FINALE ÎNREGISTRATE LA 

MĂSURĂTORILE ANTROPOMETRICE 

• Măsurătorile antropometrice nu au suferit modificări între cele două testări, talia și 

anvergura fiind singurii parametri ce au înregistrat creșteri. Astfel, talia înregistrează 

o valoare medie de 141,6 (±8.7cm) la testarea inițială și 142 (±8,75cm) la testarea 

finală, cu valori ce oscilează între 132 cm și 160 cm.  

• Masa corporală are aceeași valoare atât la testarea inițială cât și finală de 39 (±8,3 

kg), subiecții cântărind între 29 și 60 kg. În cadrul cercetării preliminare, atât la 

testarea inițială cât și la cea finală datele înregistrate la etalon au avut o valoare 

medie de 11,6, cu valori cuprinse între 11 și 13. 

9.2. REZULTATELE ÎNREGISTRATE LA PROCEDEELE TEHNICE 

Tabel 9.2. Rezultatele vitezei de execuție în Junzuki 

Evaluare/Parametru statistic Junzuki 

(Ve) 

Junzuki 

(Vmax) 

Ti Tf Ti Tf 

Media arit. 0,90 1,25 5,56 6,42 

Dev.std 0,17 0,21 1,27 1,37 

Min  0,55 0,86 3,40 3,73 

Max 1,20 1,62 9,65 10,57 

T-test 5,073 -1,90 

p 0,001 0,08 

• Viteza de execuție înregistrează la testarea inițială în Junzuki are o valoare medie de 

0,90 (±0,17 m/s), cu valori cuprinse între 0,55-1,20 m/s. În urma aplicării 

programului de lucru, acest parametru se îmbunătățește valoarea minimă crescând 

la la 0,86 m/s iar maxima la 1,62 m/s, valoarea medie fiind de 1,25 m/s. Aplicând 

testul T între mediile celor două testări, s-a obținut o valoare a lui t=5,073, diferența 

mediilor fiind semnificativă la un prag de p<0.05. 

 
Figura 9.3. Valorile vitezei de execuție în Junzuki-testarea inițială  
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Figura 9.4. Valorile vitezei de execuție în Junzuki-testare finală  

• Viteza maximă înregistrată în cadrul testării inițiale în Junzuki are o valoare medie 

de 5,56 m/s, cu execuții ce variază între 3,40 și 9,65 m/s. În urma aplicării 

programelor de lucru, această viteză se îmbunătățește și ajunge la 6,42 m/s. 

• În urma aplicării testului T pentru eșantioane pereche, a rezultat o valoare a lui t=-

1,90, valoare ce se situează la un prag de semnițicație de 0.08. Rezultă faptul că 

diferența mediilor în ceea ce privește viteza maximă de lovire în Junzuki este 

nesemnificativă (p>0.05).  

 

Tabel 9.3. Rezultate vitezei de execuție în Mae-geri 

 

Evaluare/Parametru statistic Mae-geri 

(Ve) 

Mae-geri 

(Vmax) 

Ti Tf Ti Tf 

Media arit. 2,08 2,53 8,10 8,48 

Dev.std 0,17 0,16 1,27 0,75 

Min  1,70 2,25 6,28 7,32 

Max 2,29 2,73 9,65 10,50 

T-test 8,10 -0,91 

p 0,001 0,37 

 

• În Mae-geri, viteza de execuție înregistrează la testarea inițială o valoare medie de 

2,08(±0,17 m/s), cu valori cuprinse între 1,70 și 2,29 m/s. În urma aplicării 

mijloacelor elaborate, acest parametru se îmbunătățește,  valoarea medie fiind de 

2,53 m/s, valoarea minimă fiind de 2,25 m/s iar maxima de  2,73 m/s. 

• Aplicând testul T între mediile celor două testări, s-a obținut o valoare a lui t=8,10, 

diferența mediilor fiind semnificativă la un prag de p<0,05 ceea ce demonstrează 

faptul că viteze de execuție a înregistrat progrese semnificative în urma aplicării 

programelor de lucru.  
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Figura 9.6. Valorile vitezei de execuție în Mae-geri-testarea inițială  

 

 
Figura 9.7. Valorile vitezei de execuție în Mae-geri -testare finală  

 

• Viteza maximă înregistrată în cadrul testării inițiale în Mae-geri a avut o valoare 

medie de 8,10 m/s, cu execuții ce variază între 6,28 și 9,65 m/s. În urma aplicării 

programelor de lucru, această viteză se îmbunătățește și ajunge la 8,48 m/s, cu valori 

ce oscilează între 7,32 și 10,5 m/s. 

• Aplicând testului T pentru eșantioane pereche, a rezultat o valoare a lui t=-0,91, 

valoare ce se situează la un prag de semnificație de 0,37 fără diferențe semnificative 

între cele două testări. 

 

Tabel 9.4. Rezultatele vitezei de execuție în Junzuki cu și fără punct fix de lovire 

În cadrul procedeului Junzuki cu și fără punct fix de lovire, viteza de execuție a 

înregistrat la punct fix o valoare medie de 0,90(±0,17 m/s), cu valori cuprinse între 

0,55 și 1,20 m/s, iar fără punct fix de lovire,  valoarea medie a fost de 0,89 m/s, cu 

valori minime de 0,60 m/s iar maxima de  1,16 m/s. 

• Aplicând testul T între mediile celor două testări, s-a obținut o valoare a lui t=0,507, 

diferența mediilor nefiind semnificativă, valoarea lui t încadrându-se la un prag de 

p>0,05 ceea ce demonstrează faptul că datele obținute în urma execuțiilor specifice 

Evaluare/Parametru statistic Junzuki cu pernă Junzuki fără pernă 

    

Media arit. 0,90  0,89  

Dev.std 0,17  0,15  

Min  0,55  0,60  

Max 1,20  1,16  

T-test 0,507 

p 0,62 
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stilului wado-ryu pot fi luate în considerare, viteza de execuție neînregistrând 

modificări semnificative.  

 
Figura 9.9. Valorile vitezei de execuție în Junzuki fără punct fix de lovire 

 

 
Figura 9.10. Valorile vitezei de execuție în Junzuki cu punct fix de lovire 

 

Tabel 9.5. Rezultatele vitezei de execuție în Mae-geri cu și fără punct fix de lovire 

Evaluare/Parametru statistic Mae-geri cu 

pernă 

Mae-geri fără 

pernă 

    

Media arit. 2,09  2,08  

Dev.std 0,27  0,18  

Min 1,70  1,66  

Max 2,29  2,29  

T-test 0,536 

p 0,602 

• În Mae-geri cu și fără punct fix de lovire, viteza de execuție a înregistratla lovitura 

cu punct fix o valoare medie de 2,09 (±0,27 m/s), cu valori cuprinse între 1,70 și 

2,29 m/s. La execuția fără punct fix,  valoarea medie a fost de 2,08 m/s, cu valori 

minime de 1,66 iar maxima de  2,29 m/s. 

• Aplicând testul T între mediile celor două testări, s-a obținut o valoare a lui t=0,536, 

diferența mediilor nefiind semnificativă, valoarea lui t încadrându-se la un prag de 

p>0.05 ceea ce demonstrează faptul că între execuțiile cu punct fix de lovire și cele 

fără, viteza de execuție nu se modifică. 
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Tabel 9.6. Rezultatele inițiale și finale ale probei de forță abdominală în regim de 

viteză 

Evaluare/Parametru statistic Forță abdominală 

(nr.repetări) 

Ti Tf 

Media arit. 14,46 16,07 

Dev.std 2,22 2,56 

Min 11 12 

Max 19 20 

T-test -3,22 

p 0,007 

• La proba ce vizează forța în regim de viteză prin ridicarea trunchiului și a picioarelor 

din culcat, s-a înregistrat la testarea inițială o valoare medie de 14,46 (±2,22 

repetări), cu valori cuprinse între 11 și 19 repetări. În urma aplicării mijloacelor 

elaborate, acest parametru se îmbunătățește,  valoarea medie fiind de 16,07 repetări, 

valoarea minimă fiind de 12 repetări iar maxima de  20 repetări. 

• Aplicând testul T între mediile celor două testări, s-a obținut o valoare a lui t=-3,22, 

diferența mediilor fiind semnificativă la un prag de p<0.05 ceea ce demonstrează 

faptul că exercițiile aplicate au influențat semnificativ evoluția acestui parametru. 

 

Tabel 9.9. Rezultatele inițiale și finale obținute la proba traseu aplicativ 

 

Evaluare/Parametru statistic Traseu aplicativ 

(secunde) 

Ti Tf 

Media arit. 102,15 98,92 

Dev.std 13,22 14,64 

Min  83 80 

Max 125 124 

T-test 2,582 

p 0,024 

• La traseul aplicativ, proba ce a vizat viteza de deplasare, s-a înregistrat la testarea 

inițială o valoare medie de 102,15(±13,22 secunde), valorile fiind cuprinse între 83 

și 125 secunde. În urma aplicării mijloacelor de lucru, acest parametru se 

îmbunătățește,  valoarea medie coborând la 98,92 secunde, cu valori ce se sitează 

între 80 și 124 secunde. 

• Aplicând testul T între mediile celor două testări, s-a obținut o valoare a lui t=2,582, 

diferența mediilor fiind semnificativă la un prag de p<0.05 astfel că, exercițiile 

aplicate au influențat semnificativ evoluția vitezei de deplasare. 
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CAPITOLUL 10 – CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

Datele obținute în urma derulării cercetării preliminare ne-au condus la formularea 

următoarelor concluzii: 

• Ancheta realizată prin chestionar a evidențiat faptul că deși practica în pregătirea 

sportivilor karateka a devansat  fundamentările de natură teoretică, totuși antrenorii 

reclamă lipsa materialelor de specialitate informative, având nevoie de cercetări în 

domeniu, cu deosebire dintre cele orientate către abordarea factorilor de antrenament 

la nivelul copiilor și juniorilor mici. De asemenea răspunsurile lor care au făcut 

referire strict la importanța pregătirii fizce, a necesității îmbunătățirii vitezei de 

execuție prin care pot fi obținute efecte cumulative, ne îndreptățesc să afirmăm că 

demersul nostru are aplicativitate practică răspunzând nevoilor practicii 

antrenamentului.  

• În verificarea metodologiei de cercetare, am avut în vedere determinarea existenței 

unor diferențe semnificative referitoare la valorile înregistrate ale vitezei de execuție 

când finalizarea mișcării de lovire se realizează fără atingerea unui punct fix, tehnică 

specifică stilului wado-ryu, sau, când aceasta se finalizează în punctual de lovire. 

Înregistrând valorile vitezei de execuție în cadrul procedeelor tehnice Junzuki și 

Mae-geri executate cu și fără atingerea unei perne de antrenament, datele obținute 

cu ajutorul programului de analiză a mișcării KINOVEA, au evidențiat faptul că nu 

există diferențe semnificative, fapt ce va susține valabilitatea valorilor înregistrate. 

Se confirmă astfel prima ipoteză conform căreia "Viteza de execuție a unei lovituri 

nu este influențată de existența unui punct fix la care se aplică aceasta". 

• Programule de lucru propuse și-au dovedit parțial eficacitatea, în urma aplicării lor 

obținându-se efecte pozitive asupra nivelului de pregătire fizică generală a 

subiecților incluși în cercetare, o creștere relativă a valorilor vitezei de execuție, pe 

anumite faze ale desenului tehnic, diferențele mediilor inițiale și finale, pe faze de 

desfășurare a mișcărilor, fiind semnificative (p<0.05) la majoritatea determinărilor 

efectuate. Totuși, viteza maximă de lovire pentru cele două procedee tehnice nu a 

înregistrat îmbunătățiri semnificative, aspect ce impune intervenții în programele de 

lucru propuse, fiind necesară orientarea conținutului  către pregătire fizică specifică, 

precum și extinderea evaluărilor vitezei de execuție și la alte probe tehnice, pentru 

validarea noilor programe de pregătire.  

• Referitor la probele de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale, acestea au 

prezentat progrese semnificative statistic. Cu toate acestea ipoteza a doua conform 

căreia "Orientarea conținutului programelor de pregătire către îmbunătățirea 

calităților motrice, va contribui implicit la îmbunătățirea vitezei de execuție a 

procedeelor  tehnice în karate do, stilul wado ryu" se confirmă parțial. 
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PARTEA A  III-A 

 

CERCETAREA EXPERIMENTALĂ 

PRIVIND OPTIMIZAREA PREGĂTIRII SPORTIVILOR KARATEKA, 

STILUL WADO RYU, PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA VITEZEI DE EXECUȚIE 

 

CAPITOLUL 11. DESIGNUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

 

11.1. PREMISELE CERCETĂRII 

Îmbunătăţirea performanţelor sportive trebuie şi poate fi realizată în baza 

cunoaşterii ştiinţifice a factorilor determinanţi ai acesteia. Identificarea 

ameninţărilor ce concură la insucces este calea sigură de reducere și chiar eliminare 

a acestora şi conferă şanse sigure oportunităţilor de acţionare corectă în vederea 

eficientizării activităţii şi implicit a obţinerii performanţelor dorite.  

Una dintre căile recomandate este monitorizarea activităţii, a rezultatelor 

acesteia ca punct de plecare în jalonarea căilor de acţiune viitoare. În acest sens am 

pornit de la premisa comform căreia monitorizarea pregătirii unei grupe de sportivi 

karateka, stilul wado ryu, prin stabilirea nivelului de manifestare al calităţilor 

motrice şi identificarea imperfecţiunilor manifestate în execuţia unor procedee 

tehnice, ar putea oferi date concludente pentru elaborarea unor programe de instruire 

eficiente.  

Datele obținute în cercetarea preliminară au evidențiat importanța dezvoltării 

vitezei în forma sa de manifestare, viteza de execuție la sportivii karateka, și deși s-

a acționat pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire fizică, la o grupă de sportivi 

cu o medie de vârstă la care rezultatele pot fi optimizate foarte mult, obținându-se 

pe anumite faze ale mișcării rezultate bune, viteza maximă de lovire, în fapt viteza 

de execuție a întregului procedeu, înregistrată la cele două procedee, unul care a 

implicat membrele superioare și celălalt pe cele inferioare, nu a avut creșteri 

semnificative statistic.  

 

11.2. SCOPUL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

Prezenta cercetare urmărește extinderea demersului preliminar pentru a avea o 

bază de date mai mare, în vederea realizării unui model de pregătire fizică și tehnică, 

relativ individualizat, al cărui conținut este orientat, în principal, către dezvoltarea 

vitezei de execuție. Lucrarea dorește a oferi căi și mijloace de apreciere a nivelului 

de pregătire tehnică a tinerilor karateka, utilizând tehnologie modernă, la îndemâna 

antrenorilor, cu grad mai mare de fidelitate decât instrumentele de evaluare a tehnicii 

folosite în prezent care în cea mai mare parte se bazează pe aprecieri subiective. 

 

11.3. OBIECTIVELE ŞI SARCINILE CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

A) Obiectivele cercetării experimentale: 
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•  Creșterea nivelului de pregătire fizică la sportivii karateka, a forței explozive și a 

mobilității la nivelul membrelor inferioare pentru scăderea timpului de lovire ce 

influențează invers proporțional viteza de execuție, în ideea în care distanța este 

dependentă și de unele condiționări anatomice; 

• Viteza se determină prin raportul dintre spațiu și timp și prin urmare, se va urmări 

corectarea tehnicii de execuție, a traiectoriei de lovire prin care distanța de lovire 

poate fi mărită, iar acesta raportată la timpul de execuție va conduce la creșteri ale 

vitezei de execuție, respectiv a numărului de metri parcurși într-o secundă; 

• Identificarea celor mai reprezentative probe de evaluare a vitezei de execuţie în 

katate do; 

• Creșterea performanței sportive. 

B) Sarcinile cercetării experimentale: 

• testarea inițială a sportivilor la încă două procedee tehnice, la fel unul care implică 

acțiunea membrelor superioare și unul care implică acțiunea membrelor inferioare, 

procedee frecvent folosite în competiții;  

• reconsiderea programelor de lucru în baza datelor obținute în cercetarea preliminară; 

• aplicarea noilor programe de pregătire având în vedere corectarea traiectoriilor de 

execuție; 

• evaluarea finală a subiecţilor; 

• prelucrarea și interpretarea datelor obținute; 

• formularea concluziilor finale și diseminarea rezultatelor. 

 

11.4. IPOTEZELE CERCETĂRII 

1. Nivelul de manifestare al vitezei de execuție este influențat de nivelul de dezvoltare 

al tuturor calităților motrice. 

2. Corectarea traiectoriei desenului tehnic conduce la îmbunătățirea vitezei de execuție. 

3. Între valoarea vitezei de execuție și valoarea vitezei maxime există o corelație înaltă.  

4. Orientarea conținutului pregătirii sportivilor karateka copii, având la bază date 

concrete oferite de tehnici de investigație moderne, conduce la creșterea 

performanței sportive. 

 

11.5. METODE DE CERCETARE 

Pentru realizarea acestei cercetări am apelat la următoarele metode de cercetare : 

1. Metoda documentării teoretice: pentru cunoaşterea datelor noi, pe care 

le furnizează literatura de specialitate și interdisciplinară, am apelat la resursele 

existente în cadru bibliotecii FEFS Craiova, UNEFS Bucureşti, lucrări, manuale, 

cărţi ale altor specialişti, precum şi materiale obţinute prin utilizarea internetului.  

2. Metoda observaţiei: a fost utilizată pe tot parcursul aplicării programelor 

de lucru în antrenamentele specifice, pentru corectarea greșelilor de execuție. 

3. Metoda experimentală: este o metodă de cunoaştere „caracterizată în 

mod esenţial prin tendinţa spre coerenţă a unui sistem de relaţii controlate prin 
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experienţă” 51 . Metoda a fost utilizată prin aplicarea unor programe de lucru 

ameliorative. 

4. Metoda matematico-statistică pentru prelucrarea şi validarea 

rezultatelor investigaţiei întreprinsă am utilizat programul SPSS prin intermediul 

căruia au fost analizate următoarele date: 

- Media aritmetică; 

- Abaterea standard; 

- Valoarea minimă; 

- Valoarea maximă; 

- Testul T pentru eșantioane pereche; 

- Corelația Pearson. 

5. Metoda reprezentării grafice: este o metodă de exprimare a 

semnificaţiilor datelor prelucrate statistico-matematic, astfel încât prezentarea lor 

permite evaluarea corectă a acestora de catre cercetător.52 

 

11.6. ORGANIZAREA CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

Pentru realizarea demersului propus am ales o grupă de copii care au fost 

monitorizaţi cu privire la comportamentul motric și la nivelul de dezvoltare al 

calităţilor motrice, pornind de la considerentul comform căruia printr-o pregătire 

fizică specifică, folosind preponderent tehnicile de luptă uzuale în activitatea 

competiţională, se pot obţine îmbunătăţiri sezizabile ale vitezei de execuţie în regim 

de forţă explozivă, coordonare şi mobilitate, cu menţiunea că toate acestea trebuie 

să ţină seama de particularităţile de vârstă ale subiecţilor şi de cerinţele 

regulamentelor. 

Pentru a corela rezultatele probelor de control s-a efectuat o testare iniţială în 

luna noiembrie 2016 după care au fost elaborate programe de antrenament ce au fost 

aplicate pe parcursul lunilor ianuarie, februarie şi martie la sfîrșitul cărora s-a 

efectuat o testare finală în luna aprilie. La testarea finală au fost aplicate aceleaşi 

teste ca şi la testarea iniţială.  

Cercetarea s-a desfăşurat în cadrul Şcolii generale cu clasele I-VIII „Petre 

Sergescu” din Drobeta Turnu Severin în sala de sport.  

Sistemul de evaluare la care am apelat și pe care îl propunem ca fiind aplicabil 

de către orice antrenor, în condiţii de înregistrare minimale, este simplu, autonom, 

are costuri reduse şi asigura o marjă de eroare mică. Din perspectiva determinarilor 

de marketing menţionăm că sistemul conduce la cheltuieli de aproximativ 600 € care 

includ : 

- un laptop 

- o cameră video, un aparat foto sau un telefon mobil cu înregistrare video la o 

calitate FullHD ( 1920x1080/25pfs) 

                                                           
51Fraisse, P., (1968), Manuel pratique de psychologie experimentale, PUF, Paris, p. 74 
52Tudos, Ș., (2000), Elemente de statistică aplicată, Editura Globus, București, p. 88 
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- un video player cu soft specializat de analiză a imaginilor (Kinovea 0.8.15  

100% free and open source) 

Prin demersul nostru dorim să clarificăm unele aspecte cum ar fi : 

- modul de măsurare şi cuntificare obiectivă în cadru probelor reprezentative  din 

perspectiva frecvenței de utilizare a lor, pentru evaluarea vitezei de execuţie în katate 

do; 

-modul de utilizare a sistemului de analiză şi diversele particularităţi de folosire 

a softului în procesul de evaluare. 

Marele avantaj al metodei de măsurare prin prelucrare imaginilor video, folosită 

de noi în această cercetare, este acela că nu introduce factori perturbatori  în timpul 

testării, are costuri rezonabile şi este simplu de realizat chiar şi în condiţii de luptă 

competiţională.  

Pentru evaluare au fost selectate următoarele procedee tehnice și probe motrice: 

1.Junzuki (P1) 

2.Gyakuzuki (P2) 

3.Maegeri (P3) 

4.Mawashigeri (P4) 

5.Proba Forţă abdominală (P5) 

6.Proba Forţă în regim de viteză la nivelul membrelor superioare (P6) 

7.Proba Forţă în regim de viteză la nivelul membrelor inferioare (P7) 

8.Proba traseu aplicativ (P8) 

9.Proba Mobilitate la nivelul articulaţiei coxo-femurale (P9) 

Pe lângă acestea s-au alcătuit fişe personale pentru fiecare subiect inclus în 

cercetare care au cuprins anul naşterii, experienţa acumulată şi gradul de 

performanță, înălţimea, greutatea, anvergura, distanţa Dbs. 

 

 11.7. SUBIECȚII CERCETĂRII  

Subiecţii cercetării sunt sportivi semiavansaţi şi avansaţi de la C.S. Grifonis 

Wado Kai din Drobeta Turnu-Severin, cu vârsta cuprinsă între 9-13 ani, ce practică 

karate de 24-42 luni.  
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CAPITOLUL 12. REZULTATELE TESTĂRII INIȚIALE ȘI 

INTERPRETAREA DATELOR OBȚINUTE 

 

12.1. TESTAREA INIȚIALĂ A PROCEDEULUI JUNZUKI 

 

Tabel 12.1. Testare inițială - Procedeu Junzuki (VE) 

 

NR. SUBIEC

T 

TR+E(M

S) 

TE(MS

) 

TR(MS

) 

LT(CM

) 

DMAX(C

M) 

VTMED(M/

S) 

VE(M/S

) 

1 B.D. 900 640 260 92,98 85,22 1,453 1,332 

2 R.M. 660 460 200 94,05 56,44 2,045 1,227 

3 D.V. 700 480 220 79,02 44,94 1,646 0,936 

4 C.S. 600 420 180 100,59 70,87 2,395 1,687 

5 V.A. 580 440 140 83,62 63,05 1,900 1,433 

6 C.E. 600 480 120 101,36 77,74 2,112 1,620 

7 F.M. 720 580 140 134,82 76,21 2,324 1,314 

8 S.S. 600 480 120 100,62 70,14 2,096 1,461 

9 G.M. 660 520 140 92,98 65,43 1,788 1,258 

10 D.A. 760 600 160 120,22 67,67 2,004 1,128 

11 R.E. 560 420 140 82,2 54,46 1,957 1,297 

12 M.S. 620 380 240 37,2 32,63 0,979 0,859 

13 P.D. 560 400 160 76,74 54,66 1,919 1,367 

14 S.R. 820 520 300 75,51 53,54 1,452 1,030 

 

 

Legendă 

TR+E(ms) -timp de reactie și execuție măsurat în milisecunde 

TE(ms) -timp de executie măsurat în milisecunde 

TR(ms) -timp de reacție măsurat în milisecunde  

Lt(cm) -lungimea traiectoriei  
Dmax(cm) -distanța de lovire   
Vtmed(m/s) -viteza medie pe traiectorie  

VE(m/s) -viteza de execuție   
   

Tabel 12.2. Statistica descriptivă Procedeu Junzuki-VE- testare inițială 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Junzuki 

VE 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 0,86 1,69 1,28 0,23 
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• În cadrul testării inițiale, la procedeul Junzuki viteza de execuție înregistrează o 

valoare medie de 1,28 m/s, cu valori ce oscilează între 0,86 și 1,69 m/s. Abaterea 

standard este mică deci împrăștierea datelor este foarte mică și media este 

reprezentativă. 

 

Tabel 12.3. Testare inițială - Procedeu Junzuki (VM) 

 

NR. SUBIE

CT 

V1(M/S) V2(M/

S) 

V3(M/

S) 

V4(M/

S) 

V5(M/

S) 

V6(M/

S) 

V7(M/

S) 

VMAX(M

/S) 

1 B.D. 0,85 2 2,81 3,24 4,69 6,66 0,85 6,66 

2 R.M. 0,12 1,47 3,89 7,88 5,23 3,2 1,66 7,88 

3 D.V. 0,11 0,8 2,76 5,25 5,05 3,89 0,35 5,25 

4 C.S. 0,13 1,23 4,07 7 5,57 2,75 0,67 7 

5 V.A. 0,11 1,91 3,37 6,98 5,61 3,66 1,51 6,98 

6 C.E. 0,9 2,74 7,51 5,59 5,56 4,14 2,07 7,51 

7 F.M. 0,29 1,8 4,19 5,82 7,57 2,47 1,47 7,57 

8 S.S. 0,62 2,11 3,2 3,74 6,23 4,17 2,36 6,23 

9 G.M. 0 1,86 3,92 8,11 8,19 3,3 1,01 8,19 

10 D.A. 0 1,87 3,28 4,84 5,38 4,06 0,66 5,38 

11 R.E. 0,13 1,3 5,2 5,51 6,97 2,45 0,18 6,97 

12 M.S. 0 0,75 2,45 3,3 3,4 2,28 0,92 3,4 

13 P.D. 0,23 1,65 4,19 6,69 3,31 1,28 0,46 6,69 

14 S.R. 0,77 2,14 3,18 4,1 4,78 3,78 0,45 4,78  
Legenda 

      

  
V1-

7(m/s) 

-viteze in diferite puncte ale 

traiectoriei  

  

  
Vmax(m

/s) 

-viteza maxima pe traiectorie  
   

 

Tabel 12.4. Statistica descriptivă Procedeu Junzuki-Vmax- testare inițială 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Junzuki 

Vmax 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 3,4 8,19 6,46 1,33 

 

• Viteza maximă înregistrează la procedeul Junzuki la testarea inițială o valoare medie 

de 6,46 m/s, cu o abatere standard de 1,33 ceea ce rezultă că media este 

reprezentativă. 

• Valorile înregistrate în această etapă se situează între 3,4 și 8,19 m/s. 
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12.2. TESTAREA INIȚIALĂ A PROCEDEULUI GYAKUZUKI 

 

Tabel 12.5. Testare inițială-Procedeul Gyakuzuki (VE) 
NR. SUBIECT TR+E 

(MS) 

TE(MS) TR(MS) LT(CM) DMAX(CM) VTMED 

(M/S) 

VE(M/S) 

1 B.D. 840 640 200 110,2 95,56 1,722 1,493 

2 R.M. 920 680 240 116,06 100,24 1,707 1,474 

3 D.V. 600 460 140 95,02 85,05 2,066 1,849 

4 C.S. 620 500 120 135,97 113,64 2,719 2,273 

5 V.A. 720 520 200 103,79 94,12 1,996 1,810 

6 C.E. 740 540 200 161,29 125,45 2,987 2,323 

7 F.M. 820 620 200 137,11 107,17 2,211 1,729 

8 S.S. 560 400 160 94,83 81,14 2,371 2,029 

9 G.M. 680 540 140 110,09 94,84 2,039 1,756 

10 D.A. 840 680 160 133,27 107,65 1,960 1,583 

11 R.E. 520 400 120 107,59 88,39 2,690 2,210 

12 M.S. 580 400 180 95,75 90,51 2,394 2,263 

13 P.D. 660 460 200 91,47 76,11 1,988 1,655 

14 S.R. 580 420 160 79,37 73,65 1,890 1,754  

Legendă 

 

Tabel 12.6. Statistica descriptivă Procedeul Gyakuzuki (VE)- testare inițială 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Gyakuzuri VE N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 1,47 2,32 1,87 0,29 

 

• În cadrul procedeului Gyakuzuki la nivelul vitezei de execuție s-a înregistrat o 

valoare medie de 1,87 m/s, cu valori ce oscilează între 1,47 și 2,32 m/s.  

• Abaterea standard (0,29) indică o distribuție strânsă a valorilor individuale în jurul 

mediei. 

Tabel 12.7. Testare inițială-Procedeul Gyakuzuri (Vmax) 
NR. SUBIEC

T 

V1(M/S

) 

V2(M/S

) 

V3(M/S

) 

V4(M/S

) 

V5(M/S

) 

V6(M/S

) 

V7(M/S

) 

VMAX(M/S

) 

1 B.D. 0,15 1,31 3,29 4,18 6,95 3,1 1,01 6,95 

TR+E(ms) -timp de reactie și execuție măsurat în milisecunde 

TE(ms) -timp de executie măsurat în milisecunde  
TR(ms) -timp de reacție măsurat în milisecunde   
Lt(cm) -lungimea traiectoriei    
Dmax(cm) -distanța de lovire     
Vtmed(m/s) -viteza medie pe traiectorie    
VE(m/s) -viteza de execuție     
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2 R.M. 0,22 1,47 2,8 4,24 6,52 5,08 0,47 6,52 

3 D.V. 0,55 1,56 2,57 5,2 7,24 4,18 0,35 7,24 

4 C.S. 0,14 1,8 2,63 5,21 7,98 3,18 0,31 7,98 

5 V.A. 0 0,99 1,56 2,36 7,48 6,54 0,64 7,48 

6 C.E. 0 2,56 4,43 6,12 6,95 2,47 0,97 6,95 

7 F.M. 0 1,79 3,93 4,58 7,74 5,75 1,31 7,74 

8 S.S. 0,12 1,13 2,62 3,87 4,7 6,72 0,62 6,72 

9 G.M. 0 4,29 6,04 6,93 4,15 2,51 0,65 6,93 

10 D.A. 0,17 3,55 6,72 6,03 5,1 3,39 0,27 6,72 

11 R.E. 0 1,92 4,98 7,73 7,05 3,84 0 7,73 

12 M.S. 0 1,67 3,84 7,09 7,31 2,36 0,13 7,31 

13 P.D. 0 0,4 1,02 2,71 3,79 5,75 3,07 5,75 

14 S.R. 0 1,39 2,55 3,34 4,46 5,75 1,21 5,75 

 

Legenda 
      

  
V1-7(m/s) -viteze in diferite puncte ale traiectoriei  

  
Vmax(m/s) -viteza maxima pe traiectorie  

 

Tabel 12.8. Statistica descriptivă Procedeul Gyakuzuri (VM)- testare inițială 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Mae geri 

VM 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 5,75 7,98 6,98 0,67 

 

• Viteza maximă în cadrul procedeului Gyakuzuri a înregistrat la testarea inițială o 

valoare medie de 6,98 m/s, cu valori ce oscilează între 5,75  și 7,98 m/s.  

• Abaterea standard (0,67) indică o distribuție strânsă a valorilor individuale în jurul 

mediei, dovedind un eșantion omogen. 

 

12.3. TESTAREA INIȚIALĂ A PROCEDEULUI MAE GERI 

 

Tabel 12.9. Testare inițială-Procedeu Mae geri (VE) 

NR. SUBIECT TR+E 

(MS) 

TE 

(MS) 

TR 

(MS) 

LT 

(CM) 

DMAX(CM) VTMED 

(M/S) 

VE 

(M/S) 

1 B.D. 960 780 180 208,83 192,4 2,677 2,467 

2 R.M. 820 600 220 169,46 163,53 2,824 2,726 

3 D.V. 840 620 220 179,34 163,2 2,893 2,632 

4 C.S. 760 640 120 200,75 180,03 3,137 2,813 

5 V.A. 800 620 180 157,7 139,71 2,544 2,253 

6 C.E. 920 760 160 222,47 194,26 2,927 2,556 



52 

 

7 F.M. 800 640 160 204,73 174,59 3,199 2,728 

8 S.S. 800 640 160 201,85 174,52 3,154 2,727 

9 G.M. 1040 800 240 204,48 181,73 2,556 2,272 

10 D.A. 840 640 200 175,27 154,5 2,739 2,414 

11 R.E. 840 660 180 188,42 179,23 2,855 2,716 

12 M.S. 820 600 220 164,14 148,87 2,736 2,481 

13 P.D. 880 680 200 208,43 169,63 3,065 2,495 

14 S.R. 860 680 180 197,45 165,88 2,904 2,439 

Legendă 

TR+E(ms) -timp de reactie și execuție măsurat în milisecunde 

TE(ms) -timp de executie măsurat în milisecunde 

TR(ms) -timp de reacție măsurat în milisecunde  

Lt(cm) -lungimea traiectoriei  
Dmax(cm) -distanța de lovire   
Vtmed(m/s) -viteza medie pe traiectorie  

VE(m/s) -viteza de execuție   
   

Tabel 12.10. Statistica descriptivă Procedeu Mae geri-VE- testare inițială 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Mae geri 

VE 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 2,25 2,81 2,55 0,17 

 

• În cadrul testării inițiale, la procedeul Mae Geri viteza de execuție înregistrează o 

valoare medie de 2,55 m/s, valorile individuale situându-se între 2,25 și 2,81 m/s.  

• Abaterea standard (0,17) indică o distribuție strânsă a valorilor individuale în jurul 

mediei, dovedind un eșantion omogen. 

 

Tabel 12.11. Testare inițială-Procedeu Mae geri (VM) 

 
NR. SUBIECT V1(M/S) V2(M/

S) 

V3(M/S) V4(M/S) V5(M/S) V6(M/S) V7(M/S) VMAX(M/S

) 

1 B.D. 0 3,83 5,14 4,89 8,57 7,39 1,59 8,57 
2 R.M. 0 3,65 6,65 7,13 8,97 8,66 0,5 8,97 

3 D.V. 0 4,75 5,29 7,58 5,14 8,02 0,49 8,02 

4 C.S. 0 3,75 6,27 7,2 8,87 8,63 1,32 8,87 
5 V.A. 0 2,8 5,16 6,26 7,32 4,62 1,45 7,32 

6 C.E. 0 4,91 6,73 9,28 8,11 5,3 1,53 9,28 

7 F.M. 0 4,15 9,51 6,32 9,24 6,46 1,45 9,51 
8 S.S. 0 3,82 5,26 6,77 8,16 6,99 0,95 8,16 

9 G.M. 0 3,46 4,64 8,23 6,55 7,6 0,29 8,23 

10 D.A. 0 4,05 6,57 6,45 9,65 7,79 0,83 9,65 
11 R.E. 0 4,53 5,7 8,01 7,46 6,54 1,09 8,01 

12 M.S. 0 2,78 4,49 6,62 9,07 8,32 1,1 9,07 

13 P.D. 0 3,84 4,53 7,89 7,79 5,7 1,68 7,89 
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14 S.R. 0,64 3,99 4,64 7,58 6,92 6,84 0,99 7,58  
   

Legenda 

       

  
V1-7(m/s) -viteze in diferite puncte ale traiectoriei  

  

  
Vmax(m/s) -viteza maxima pe traiectorie  

   

 

Tabel 12.12. Statistica descriptivă Procedeu Mae geri -Vmax- testare inițială 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Mae-Geri 

Vmax 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 7,32 9,65 8,50 0,73 

 

• Viteza maximă în cadrul procedeului Mae geri a înregistrat la testarea inițială o 

valoare medie de 8,50 m/s, cu valori ce oscilează între 7,32  și 9,65 m/s.  

• Abaterea standard (0,73) indică o distribuție strânsă a valorilor individuale în jurul 

mediei, dovedind un eșantion omogen. 

 

12.4. TESTAREA INIȚIALĂ A PROCEDEULUI MAWASHIGERI 

 

Tabel 12.13. Testare inițială-Procedeu Mawashigeri (VE) 

NR. SUBIEC

T 

TR+E(M

S) 

TE(MS

) 

TR(MS

) 

LT(CM

) 

DMAX(C

M) 

VTMED(M/

S) 

VE(M/S

) 

1 B.D. 1640 1000 640 224,95 207,67 2,250 2,077 

2 R.M. 920 720 200 181,54 172,49 2,521 2,396 

3 D.V. 820 620 200 209,95 190,52 3,386 3,073 

4 C.S. 780 620 160 193,66 187,92 3,124 3,031 

5 V.A. 660 520 140 184,92 175,71 3,556 3,379 

6 C.E. 920 780 140 261,28 233,85 3,350 2,998 

7 F.M. 820 660 160 203,19 194 3,079 2,939 

8 S.S. 820 660 160 206,87 195,24 3,134 2,958 

9 G.M. 1200 1000 200 209,14 199,48 2,091 1,995 

10 D.A. 780 600 180 200,09 181,1 3,335 3,018 

11 R.E. 740 580 160 210,53 199,59 3,630 3,441 

12 M.S. 780 620 160 186,86 182,14 3,014 2,938 

13 P.D. 1040 740 300 194,14 181,53 2,624 2,453 

14 S.R. 860 680 180 229,26 189,88 3,371 2,792 

 

Legendă 

TR+E(ms) -timp de reactie și execuție măsurat în milisecunde 

TE(ms) -timp de executie măsurat în milisecunde 

TR(ms) -timp de reacție măsurat în milisecunde  
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Lt(cm) -lungimea traiectoriei  
Dmax(cm) -distanța de lovire   
Vtmed(m/s) -viteza medie pe traiectorie  

VE(m/s) -viteza de execuție   
 

Tabel 12.14. Statistica descriptivă Procedeu Mawashigeri -VE- testare inițială 

 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Mawashigeri 

VE 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 2,00 3,44 2,82 0,43 

• În cadrul testării inițiale, la procedeul Mawashigeri viteza de execuție înregistrează 

o valoare medie de 2,82 m/s, valorile fiind situate între 2 și 3,44 m/s. 

• Abaterea standard (0,43) indică o distribuție strânsă a valorilor individuale în jurul 

mediei, dovedind un eșantion omogen. 

 

Tabel 12.15. Testare inițială-Procedeu Mawashigeri (VM) 

NR. SUBIE

CT 

V1(M/S) V2(M/

S) 

V3(M/

S) 

V4(M/

S) 

V5(M/

S) 

V6(M/

S) 

V7(M/

S) 

VMAX(M

/S) 

1 B.D. 0,11 2,78 3,64 2,94 7,33 3,86 0,64 7,33 

2 R.M. 0,09 3,82 3,58 5,64 8,67 2,96 0,47 8,67 

3 D.V. 0 6,5 5,96 8,93 8,29 7,03 0 8,93 

4 C.S. 0 4,95 6,4 6,06 8,03 5,52 1,9 8,03 

5 V.A. 0 3,16 3,89 4,77 7,92 7,52 1,23 7,92 

6 C.E. 0 3,64 9,59 7,13 9,94 4,53 0,96 9,94 

7 F.M. 0 4,34 8,23 5,05 9,08 5,06 0,55 9,08 

8 S.S. 0 3,93 5,97 6,72 11,31 7,92 0,75 11,31 

9 G.M. 0 4,06 3,33 3,88 6,43 2,51 0,24 6,43 

10 D.A. 0 4,78 5,08 11,07 9,35 5,48 0,85 11,07 

11 R.E. 0 4,5 4,99 7,28 11,99 9,93 2,91 11,99 

12 M.S. 0 2,03 5,07 10,4 10,44 4,4 0,35 10,44 

13 P.D. 0 4,77 5,49 9,38 8,26 5,57 1,36 9,38 

14 S.R. 0 4,5 4,47 5,13 7,98 8,32 2,93 8,32  
Legen

da 

        

  
V1-

7(m/s) 

-viteze in diferite puncte ale 

traiectoriei  
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Vmax(m

/s) 

-viteza maxima pe traiectorie  
   

 

Tabel 12.16. Statistica descriptivă Procedeu Mawashigeri -Vmax- testare inițială 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Mawashigeri 

Vmax 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 6,43 11,99 9,20 1,59 

• Viteza maximă în cadrul procedeului Mawashigeri a înregistrat la testarea inițială o 

valoare medie de 9,20 m/s, cu valori ce oscilează între 6,43  și 11,99 m/s.  

• Abaterea standard (1,59) indică o distribuție strânsă a valorilor individuale în jurul 

mediei, dovedind un eșantion omogen. 

 

12.5. TESTAREA INIȚIALĂ A FORȚEI ÎN REGIM DE VITEZĂ LA NIVEL 

ABDOMINAL 

 

Tabel 12.17. Testare inițială-forță abdominală 

 

NR. SUBIECT T N 

1 B.D. Ti 14 

2 R.M. Ti 18 

3 D.V. Ti 15 

4 C.S. Ti 15 

5 V.A. Ti 12 

6 C.E. Ti 13 

7 F.M. Ti 16 

8 S.S. Ti 14 

9 G.M. Ti 14 

10 D.A. Ti 18 

11 R.E. Ti 18 

12 M.S. Ti 20 

13 P.D. Ti 18 

14 S.R. Ti 19 

 

Tabel 12.18. Statistica descriptivă forță abdominală- testare inițială 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Abd 

Vmax 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 12 20 16 2,48 

• La proba ce a vizat forța în regim de viteză la nivel abdominal s-a înregistrat o 

valoare medie de 16 repetări, valorile înregistrate la testarea inițială fiind cuprinse 

între 12 și 20 repetări. 
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• Abaterea standard este mică (2,48) ceea ce reprezintă o împrăștiere mica a datelor 

față de medie. 

12.6. TESTAREA INIȚIALĂ A FORȚEI ÎN REGIM DE VITEZĂ LA NIVELUL  

MEMBRELOR SUPERIOARE 

 

Tabel 12.19. Testare inițială-forță membre superioare 

 

NR. SUBIECT T N 

1 B.D. Ti 27 

2 R.M. Ti 20 

3 D.V. Ti 22 

4 C.S. Ti 26 

5 V.A. Ti 22 

6 C.E. Ti 18 

7 F.M. Ti 20 

8 S.S. Ti 20 

9 G.M. Ti 21 

10 D.A. Ti 23 

11 R.E. Ti 36 

12 M.S. Ti 20 

13 P.D. Ti 17 

14 S.R. Ti 25 

 

 

Tabel 12.20. Statistica descriptivă forță brațe testare inițială 

 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Forță brațe N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 17 36 22,64 4,79 

 

• La proba ce a vizat forța în regim de viteză la nivelul membrelor superioare s-a 

înregistrat o valoare medie de 22,64 de repetări, valorile înregistrate la testarea 

inițială fiind cuprinse între 17 și 36 repetări. 

• Abaterea standard este mică (4,79) valoare ce  reprezintă o împrăștiere mica a datelor 

față de medie, deci un grup omogen. 
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12.7. TESTAREA INIȚIALĂ A FORȚEI ÎN REGIM DE VITEZĂ LA 

NIVELUL  MEMBRELOR INFERIOARE 

Tabel 12.21. Testare inițială-forță membre inferioare 

 

NR. SUBIECT T N 

1 B.D. Ti 41,00 

2 R.M. Ti 26,00 

3 D.V. Ti 32,00 

4 C.S. Ti 40,00 

5 V.A. Ti 30,00 

6 C.E. Ti 25,00 

7 F.M. Ti 30,00 

8 S.S. Ti 29,00 

9 G.M. Ti 33,00 

10 D.A. Ti 30,00 

11 R.E. Ti 36,00 

12 M.S. Ti 38,00 

13 P.D. Ti 30,00 

14 S.R. Ti 49,00 

 

Tabel 12.22. Statistica descriptivă forță membre inferioare testare inițială 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Membre 

inferioare 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 25 49 33,5 6,59 

 

• Forța în regim de viteză la nivelul membrelor inferioare a înregistrat o valoare medie 

de 33,5 repetări, valorile înregistrate la testarea inițială fiind cuprinse între 25 și 49 

repetări. 

• Abaterea standard este mica (6,59) cee ace reprezintă o împrăștiere mica a datelor 

față de medie. 

 

12.8. REZULTATELE ÎNREGISTRATE LA TESTAREA INIȚIALĂ A 

TRASEULUI APLICATIV 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Membre 

inferioare 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 80 124 98,64 14,10 
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• La proba ce a vizat viteza de deplasare prin proba traseului aplicativ s-a înregistrat 

o valoare medie de 98,64 secunde, valorile înregistrate la testarea inițială fiind 

cuprinse între 80 și 124 de secunde. 

• Abaterea standard este mică (14,10) valoare ce  reprezintă o împrăștiere mica a 

datelor față de medie, deci un grup omogen. 

 

 

12.9. REZULTATELE ÎNREGISTRATE LA TESTAREA INIȚIALĂ A 

MOBILITĂȚII COXOFEMURALE 

 

Tabel 12.26. Statistica descriptivă mobilitate coxofemurală testare inițială 

 

STATISTICA DESCRIPTIVĂ 

Membre 

inferioare 

N Minim Maxim Media Abaterea std 

14 136 180 152,78 14,20 

 

• Mobilitatea coxofemurală a înregistrat o valoare medie de 152,78 grade, valorile 

înregistrate la testarea inițială fiind cuprinse între 136 și 180 de grade. 

• Abaterea standard este mică (14,20) valoare ce  reprezintă o împrăștiere mica a 

datelor față de medie, deci un grup omogen 

 

  



59 

 

CAPITOLUL 13.  PROGRAME DE LUCRU APLICATE 

 

Conţinutul programelor de lucru elaborate și aplicate în această parte a 

cercetării s-a realizat în accord cu rezultatele cercetării preliminare, astfel că 

programul propus anterior a fost îmbunătățit cu mijloace ce pot influența capacitatea 

de manifestare a vitezei de execuție. 

În cadrul experimentului final am propus patru programe de lucru grupate 

într-un microciclu săptămânal astfel: 

-luni – programul 1 

-marţi – pauză 

-miercuri – programul 2 

-joi – pauză 

-vineri – programul 3 

-sâmbătă – pauză 

-duminică – programul 4 

Acest microciclu se repetă, formând un mezociclu de pregătire pe parcursul 

celor 6 luni de aplicare. Dozajul la exerciţiile de forţă creşte progresiv şi 

individualizat. 

A) Programul 1 

Timp de desfăşurare – 120 min 

 -salutul tradiţional din karate 

Pregătirea organismului pentru efort-10 min 

-exerciţii din scoala alergării pe lungimea sălii (10m ) dus-întors 

-alergare uşoară 

-alergare cu joc de gleznă 

-alergare cu genunchi sus 

-alergare cu pendularea gambelor înapoi 

-sărituri legate pe ambele picioare 

-sărituri legate pe un picior 

-alergare laterală cu pas adăugat 

-alergare laterală cu pas încrucişat 

-alergare cu spatele pe direcţia de deplasare 

-mers ghemuit 

-sărituri din ghemuit în ghemuit 

Influenţarea selectivă a aparatului locomotor   30 min 

-în formaţie de semicerc  

-aplecări ale capului înainte-înapoi, 10 repetări 

-aplecări ale capului lateral stângă-dreapta, 10 repetări 

-rotări de cap într-un sens şi în celălalt, 10 repetări/sens 

-cu bărbia în piept apăsăm pe cap cu ambele mâini, menţinem pozitia 10 

sec 

 -capul, aplecat maxim spre umărul drept, îl apăsăm cu mâna dreaptă, menţinem 

pozitia 10 sec 
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-capul, aplecat maxim spre umărul stâng, îl apăsăm cu mâna stângă, 

menţinem pozitia 10 sec 

-palmele suprapuse presăm articulaţia mâinilor prin ridicarea coatelor 

înainte, menţinem pozitia 10 sec 

-braţele înainte, palmele răsucite spre experior, braţul stâng sus, braţul drept 

jos, apropiem şi prindem palmele, răsucim mâinile spre interior de jos în sus până 

când reuşim să întindem braţele, menţinem pozitia 5 sec; aceeaşi mişcare din poziţie 

inversă 

-braţul drept întins în faţă palma în sus, cu măna stângă prindem degetele 

mâinii drepte şi presăm spre corp,  menţinem pozitia 5 sec; aceaşi mişcare cu 

schimbarea mâinilor 

-relaxarea braţelor şi rotaţia mâinilor, 10 repetări 

-rotări de braţe într-un sens şi în celălalt 10 repetări/sens 

-rotări de trunchi cu braţele întinse, alternativ într-un sens şi în celălalt, 10 

repetări 

-stând depărtat, aplecarea trunchiului în înainte, braţele întinse deasupra 

capului, mâinile împreunate, picioarele întinse, menţinem poziţia 10 sec 

- stând depărtat, aplecarea trunchiului pe înapoi, braţele întinse deasupra 

capului, menţinem poziţia 10 sec 

- stând depărtat, aplecarea trunchiului spre stânga, mâna stângă trage de 

mâna dreaptă întinsă în sus deasupra capului, menţinem poziţia 10 sec 

- stând depărtat, aplecarea trunchiului spre dreapta, mâna dreaptă trage de 

mâna stângă întinsă în sus deasupra capului, menţinem poziţia 10 sec 

- stând depărtat, trunchiul aplecat în înainte, atingem cu palmele solul, 

rotări de trunchi alternativ într-un sens şi în celălalt, 10 repetări 

- Înainte culcat sprijit pe pumni, îndoirea și întinderea brațelor - 5 (flotari)  

-din înainte culcat 10 ridicări în echer 

-10 sărituri  cu genunchii sus 

-din aşezat, piciorul stâng întins, piciorul drept îndoit, îndoirea trunchiului 

la piciorul stâng cu prinderea piciorului cu mâna stângă, menţinem poziţia 10 sec 

-din poziţia anterioară, trunchiul drept, privim înapoi spre dreapta, 

menţinem poziţia 10 sec 

-din poziţia anterioară, răsucirea trunchiului mai mult spre dreapta cu mâna 

stângă împingând în genunchiul piciorului drept, menţinem poziţia 10 sec 

-din aceeaşi poziţie, îndoirea trunchiului la piciorul stâng, ambele mâini 

prind piciorul, menţinem poziţia 10 sec 

-din aceeaşi poziţie, răsucirea trunchiul spre stânga prin prinderea în lateral 

a piciorului stâng cu mâna dreaptă, menţinem poziţia 10 sec 

-repetăm simetric spre dreapta ultimele 5 exerciţii 

-din aşezat, picioarele îndoite, genunchii depărtaţi, tălpile lipite, îndoirea 

trunchiului înainte până când fruntea atinge tălpile, menţinem poziţia 10 sec 

-din aşezat, picioarele întinse, aplecarea trunchiului în înainte şi prinderea 

picioarelor cu mâinile cât mai aproape de extremitate, menţinem poziţia 10 sec. 
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-din poziţia culcat, mâinile sub bazin, picioarele depărtale şi întinse, 10 

rotări de picioare într-un sens după care se schimbă sensul fără a se atinge solul 

-culcat, brațele pe lângă corp lipite de sol, ridicăm picioarele întinse peste 

cap până când atingem solul cu degetele, menţinem poziţia 10 sec. 

-din aşezat, picioarele întinse, prindem piciorul stâng cu mâna stângă şi ne 

lăsăm pe înapoi menţinând piciorul drept pe sol, piciorul stâng întins, menţinem 

poziţia 10 sec 

-idem exerciţiul anterior cu schimbarea piciorului şi mâinii 

-din poziţia stând depărtat, cu trunchiul îndoit, cu sprijin pe mâini, mişcarea 

trunchiului înainte-înapoi cu îndoirea braţelor, 10 repetări 

-idem exerciţiul anterior cu schimbarea sensului de mişcare 

-din poziţia stând depărtat pe călcâie cu vârfurile piciorelor ridicate, 

picioarele întinse, sprijin pe antebrațe, mişcăm vârfurile picioarelor stânga-dreapta, 

menţinem poziţia 30  sec. 

-din poziţia anterioară trecere în sfoară înainte pe piciorul stâng, menţinem 

poziţia 30 sec. 

-din poziţia anterioară trecere în sfoară înainte pe piciorul drept, menţinem 

poziţia 30 sec. 

-din poziţia stând rotări de bazin într-un sens şi în celălalt, 10 repetări/sens 

-din poziţia stând rotări de genunchi într-un sens şi în celălalt, 10 

repetări/sens 

-din poziţia Hidari Hanmi Gamae (poziţia de luptă cu piciorul stâng în 

înainte) ridicarea piciorului drept întins spre înainte, 10 repetări 

- din poziţia Migi Hanmi Gamae (poziţia de luptă cu piciorul drept în 

înainte) ridicarea piciorului stâng întins spre înainte, 10 repetări 

-din poziţia stând ridicarea lateral a piciorului drept întins, 10 repetări 

- din poziţia stând ridicarea lateral a piciorului stâng întins, 10 repetări 

- din poziţia stând ridicarea spre înapoi a piciorului drept întins, 10 repetări 

- din poziţia stând ridicarea înapoi a piciorului stâng întins, 10 repetări 

- din poziţia Hidari Hanmi Gamae (poziţia de luptă cu piciorul stâng în 

înainte) rotarea piciorului drept întins prin înainte de la interior spre exterior, 10 

repetări 

- din poziţia Hidari Hanmi Gamae (poziţia de luptă cu piciorul stâng în 

înainte) rotarea piciorului drept întins prin înainte de la exterior spre interior, 10 

repetări 

-idem ultimele două exerciţii cu schimbarea piciorului  

-din poziţia de luptă piciorul stâng în înainte, din mişcare pe vârful 

picioarelor, la semnal se execută în viteză maximă gyakuzuki chudan, 10 repetări 
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Figura 13.1. Procedeul Gyakuzuki chudan 

 

- înainte culcat sprijit pe pumni, îndoirea și întinderea brațelor - 5 (flotări)  

- din poziţia de luptă piciorul drept în înainte, din mişcare pe vârful 

picioarelor, la semnal se execută în viteză maximă gyakuzuki chudan, 10 repetări 

-din înainte culcat 5 ridicări în echer 

- din poziţia de luptă piciorul stâng înainte, din mişcare pe vârful 

picioarelor, la semnal se execută în viteză maximă suriashi gyakuzuki chudan, 10 

repetări. 

 

 
Figura 13.2. Procedeul Suriashi gyakuzuki chudan 

 

- înainte culcat sprijit pe degete, îndoirea și întinderea brațelor - 5 (flotări)  

- din poziţia de luptă piciorul drept în înainte, din mişcare pe vârful 

picioarelor, la semnal se execută în viteză maximă suriashi gyakuzuki chudan, 10 

repetări 

-din înainte culcat 5 ridicări în echer 

- din poziţia de luptă piciorul stâng în înainte, din mişcare pe vârful 

picioarelor, la semnal se execută în viteză maximă suriashi mawashigeri jodan, 10 

repetări 

- înainte culcat sprijit, cu palmele în rotație internăe, îndoirea și întinderea 

brațelor - 5 (flotări)  
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- din poziţia de luptă piciorul drept în înainte, din mişcare pe vârful 

picioarelor, la semnal se execută în viteză maximă suriashi mawashigeri jodan, 10 

repetări 

- din înainte culcat 5 ridicări în echer 

- din poziţia de luptă piciorul stâng în înainte, din mişcare pe vârful 

picioarelor, la semnal se execută în viteză maximă gyakuzuki chudan-suriashi 

mawashigeri jodan, 10 repetări 

- înainte culcat sprijit pe pumni, îndoirea și întinderea brațelor - 5 (flotă ri)  

- din poziţia de luptă piciorul drept în înainte, din mişcare pe vârful 

picioarelor, la semnal se execută în viteză maximă gyakuzuki chudan-suriashi 

mawashigeri jodan, 10 repetări 

- din înainte culcat 5 ridicări în echer  

-pauză 5 min 

 Tema 1    40 min 

 Consolidarea şi perfecţionarea tehnicilor de: kihon tsuki, keri şi renzoku waza 

din deplasare 

 -kihon tsuki (tehnici singulare de mana) si kihon keri (tehnici singulare de 

picior), 15 min 

 -joc doi la doi „atingeti genunchii sau umerii”, 5 min 

 -renzoku waza (combinatii de doua sau mai multe tehnici), 15 min 

 -întrecere ştafetă pe echipe cu diverse forme de deplasare, 5 min 

  

 Tema 2   20 min 

 Consolidare şi perfecţionare kata 

  

 Tema 3   15 min 

 Dezvoltarea forţei în regim de viteză 

 În formaţie de semicerc, la numărătoare rapidă, se execută : 

- înainte culcat sprijit, îndoirea și întinderea brațelor - 5 (flotări)  

 -maegeri de jos (din poziţia stând, picioarele depărtate la nivelul umerilor se 

execută o genuflexiune iar la ridicare se loveşte maegeri cu unul din picioare) 

alternativ cu piciorul drept şi stâng, 20 repetări 

- înainte culcat sprijit pe pumni, îndoirea și întinderea brațelor - 5 (flotări)  

- din înainte culcat 10 ridicări în echer  

- înainte culcat sprijit pe degete, îndoirea și întinderea brațelor - 5 (flotări)  

 -cu spatele spijinit de zid, piciorele îndoite din genunchi la un unghi de 90○, 

mâinile încrucişate la piept, se menţine poziţia 40 sec 

- înainte culcat sprijit, cu palmele în rotație internă, îndoirea și întinderea 

brațelor - 5 (flotări)  

 -din poziţia înainte culcat, brațele sus, picioarele întinse, extensia trunchiului 

cu ridicarea brațelor şi picioarele de pe sol astfel încăt spijinul corpului să se 

realizeze numai pe zona abdominală, se mentine poziţia 30 sec 

 -sărituri pe loc, fără oprire, cu ghenunchii sus, 10 repetări 
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CAPITOLUL 15. ANALIZA COMPARATIVĂ A DATELOR  ÎNAINTE ȘI 

DUPĂ APLICAREA PROGRAMELOR DE LUCRU 

 

15.1. Analiza rezultatelor inițiale și finale înregistrate la procedeele tehnice 

 

Tabel 15.1. Rezultatele vitezei de execuție și a vitezei maxime în procedeul 

Junzuki 

 

EVALUARE/PARAMETRU 

STATISTIC 

JUNZUKI 

(VE) 

DIF./% JUNZUKI 

(VMAX) 

DIF./% 

Ti Tf  Ti Tf  

MEDIA ARIT. 1,28 1,76 0, 48 

37,5% 

6,46 7,84 1,38 

21,36% DEV.STD 0,86 0,19 1,33 1,42 

MIN  1,69 1,00  3,40 4,41  

MAX 1,28 1,76  8,19 9,45  

T-TEST -3,668  -3,58  

P 0,003  0,02  

 

• Viteza de execuție în cadrul procedeului Junzuki înregistrează la testarea finală o 

îmbunătățire de 0,48 m/s ceea ce reprezintă un progres mediu de 37%. Se observă 

în Tabelul 15.1 faptul că valoarea maximă în urma aplicării programului de lucru 

crește la 1,76 m/s. 

• Aplicând testul T între mediile celor două testări, s-a obținut o valoare a lui t=-3,668, 

diferența mediilor fiind semnificativă la un prag de p=0.003. 

 
Figura 15.2. Valorile vitezei de execuție în Junzuki - testarea inițială  

 
Figura 15.3. Valorile vitezei de execuție în Junzuki - testare finală  
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• Viteza maximă înregistrează și ea progrese semnificative, îmbunătățindu-se cu 

1.38m/s ceea ce indică valori mai mari cu 21,36 procente comparativ cu momentul 

inițial al evaluării ceea ce demonstrează impactul programelor aplicate asupra 

vitezei maxime de lovire cu brațul.  

• În urma aplicării testului T pentru eșantioane pereche, a rezultat o valoare a lui t=-

3,58, valoare ce se situează la un prag de semnițicație de 0.02. Rezultă faptul că 

diferența mediilor în ceea ce privește viteza maximă de lovire în Junzuki este 

semnificativă la un p<0.05.  

 

Tabel 15.2.  Coeficientul de corelație Pearson între viteza de execuție și 

viteza maximă în procedeul Junzuki 

Procedeul Junzuki 

 Ve_Tf_Junz Vmax_Tf_Junz 

Ve_Tf_Junz Corelatie Pearson 1 ,612 

Semnificație  ,043 

N 14 14 

Vmax_Tf_Junz Pearson Correlation ,612 1 

Semnificatie ,043  

• De asemenea, valorile înregistrate la testarea finală în ceea ce privește viteza de 

execuție a procedeului Junzuki precum și viteza maximă pe direcția de lovire indică 

o corelație înaltă (r=0,612) între cele două variabile (tabel 15.2). 

Tabel 15.3.  Rezultatele vitezei de execuție și a vitezei maxime în procedeul 

Gyakuzuki 

 

EVALUARE/PARAMETRU 

STATISTIC 

GYAKU. 

(VE) 

DIF./% GYAKU 

(VMAX) 

DIF./% 

Ti Tf  Ti Tf  

MEDIA ARIT. 1,87 2,26 0, 39 

20,85% 

6,98 7,66 0,68 

9,74% DEV.STD 0,29 0,33 0,67 0,64 

MIN 1,47 1,80  5,75 6.66  

MAX 2,32 2,89  7,98 9,44  

T-TEST -4,364  -3,73  

P 0,001  0,002  

 Programele de lucru aplicate au influențat pozitiv modalitatea de exprimare a 

vitezei de execuție în cadrul procedeului Gyakuzuki, înregistrându-se la testarea 

finală o îmbunătățire de 0,39 m/s ceea ce reprezintă un progres mediu de 20,85%.  

• Aplicând testul T între mediile celor două testări, s-a obținut o valoare a lui t=-4,364, 

diferența mediilor fiind semnificativă la un prag de p=0.001. 
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Figura 15.5. Valorile vitezei de execuție în Gyakuzuki - testarea inițială  

 
 

Figura 15.6. Valorile vitezei de execuție în Gyakuzuki - testare finală  

• Viteza maximă înregistrează și ea pregrese semnificative, îmbunătățindu-se cu 0,68 

m/s ceea ce indică valori mai mari cu 9,74% comparativ cu momentul inițial al 

evaluării ceea ce confirmă influența pozitivă a programelor aplicate asupra vitezei 

maxime de lovire cu brațul în procedeul Gyakuzuki .  

• În urma aplicării testului T pentru eșantioane pereche, a rezultat o valoare a lui t=-

3,73, valoare ce se situează la un prag de semnițicație de 0.002 de unde rezultă faptul 

că diferența mediilor în ceea ce privește viteza maximă de lovire în Gyakuzuki este 

semnificativă la un p<0.05.  

• Coeficientul de corelație Pearson indică o corelație medie (r=0,506) valorile 

înregistrate la testarea finală în ceea ce privește viteza de execuție a procedeului 

Gyakuzuki precum și viteza maximă pe direcția de lovire între cele două variabile 

(tabel 15.4). 

Tabel 15.4.  Coeficientul de corelație Pearson între viteza de execuție și viteza 

maximă în procedeul Gyakuzuki 

Procedeul Gyakuzuki 

 Ve_Tf_Junz Vmax_Tf_Junz 

Ve_Tf_Gya Pearson Correlation 1 ,506 

Sig. (2-tailed)  ,05 

N 14 14 

Vmax_Tf_Gya Pearson Correlation ,506 1 

Sig. (2-tailed) ,05  

N 14 14 

Tabel 15.5. Rezultatele vitezei de execuție și a vitezei maxime în procedeul Mae 

Geri 
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EVALUARE/PARAMETRU 

STATISTIC 

MAE GERI 
(VE) 

DIF./% MAE GERI 
(VMAX) 

DIF./% 

Ti Tf  Ti Tf  

MEDIA ARIT. 2,55 3,12 0, 57 

22,32% 

8,50 9,91 1,41 

16,58% DEV.STD 0,17 0,37 0,72 1,14 

MIN 2,25 2,55  7,32 7,70  

MAX 2,81 3,12  9,65 12,53  

T-TEST -7,889  -3,58  

P 0,001  0,003  

• În ceea ce privește viteza de execuție în cadrul procedeului Mae Geri, programele 

de lucru aplicate au influențat pozitiv modalitatea de exprimare a acestuia, 

înregistrându-se la testarea finală o îmbunătățire cu 0,57 m/s ceea ce reprezintă un 

progres mediu de 22,32%.  Aplicând testul T între medii, s-a obținut o valoare a lui 

t=-7,889, diferența mediilor fiind semnificativă la un prag de p=0.001. 

 
Figura 15.8.Valorile vitezei de execuție în Mae Geri - testarea inițială  

 
Figura 15.9. Valorile vitezei de execuție în Maea Geri - testare finală  

 

• Viteza maximă  pe traiectoria loviturii cu piciorul din cadrul procedeului Mae Geri 

înregistrează și ea pregrese semnificative, îmbunătățindu-se cu 1,14 m/s ceea ce 

indică valori mai mari cu 16,58% comparativ cu momentul inițial al evaluării ceea 

ce confirmă influența pozitivă a programelor aplicate în cadrul experimentului 

nostru. 

• În urma aplicării testului T pentru eșantioane pereche, a rezultat o valoare a lui t=-

3,58, valoare ce se situează la un prag de semnițicație de 0.003 de unde ezultă faptul 

că diferența mediilor în ceea ce privește viteza maximă de lovire în cadrul 

procedeului Mae Geri este semnificativă la un p<0.05.  
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Tabel 15.6. Rezultatele vitezei de execuție și a vitezei maxime în procedeul 

Mawashigeri 
EVALUARE/PARAMETRU 

STATISTIC 

MAWASHIGERI 

(VE) 

DIF./% MAWASHIGERI 

 (VMAX) 

DIF./% 

Ti Tf  Ti Tf  

MEDIA ARIT. 2,82 3,17 0, 35 

12,41% 

9,20 10,49 1,29 

14% DEV.STD 0,43 0,40 1,59 1,20 

MIN 2,00 2,53  6,43 7,84  

MAX 3,44 2,88  11,99 11,98  

T-TEST -4,185  -4,204  

P 0,001  0,001  

• Programele de lucru aplicate au influențat pozitiv modalitatea de exprimare a vitezei 

de execuție în cadrul procedeului Mawashigeri, înregistrându-se la testarea finală o 

îmbunătățire de 0,35 m/s ceea ce reprezintă un progres mediu de 12,41%.  

• Aplicând testul T între mediile celor două testări, s-a obținut o valoare a lui t=-4,185, 

diferența mediilor fiind semnificativă la un prag de p=0.001. 

 

 
Figura 15.11.Valorile vitezei de execuție în Mawashigeri - testarea inițială  

 

 
Figura 15.12. Valorile vitezei de execuție în Mawashigeri -testare finală  

• Viteza maximă pe traiectorie a lovirii din cadrul procedeului Mawashigeri a 

înregistrat pregrese semnificative, îmbunătățindu-se cu 1,29 m/s ceea ce indică 

valori mai mari cu 14% comparativ cu momentul inițial al evaluării ceea ce confirmă 

influența pozitivă a programelor de lucru aplicate în cadrul experimentului nostru 

asupra vitezei maxime. 
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• În urma aplicării testului T pentru eșantioane pereche, a rezultat o valoare a lui t=-

4,204, valoare ce se situează la un prag de semnițicație de 0.001 de unde rezultă 

faptul că diferența mediilor în ceea ce privește viteza maximă de lovire în 

Mawashigeri este semnificativă la un p<0.05.  

• Coeficientul de corelație Pearson indică o corelație foarte înaltă  (r=0,729) valorile 

înregistrate la testarea finală în ceea ce privește viteza de execuție a procedeului 

Mawashigeri precum și viteza maximă pe direcția de lovire între cele două variabile 

(tabel 15.7) ceea ce demonstrează că între viteza de execuție și viteza maximă există 

o puternică legătură. 

Tabel 15.7.  Coeficientul de corelație Pearson între viteza de execuție și viteza 

maximă în procedeul Mawashigeri 

Procedeul Mawashigeri 

 Ve_Tf_Junz Vmax_Tf_Junz 

Ve_Tf_Mawashigeri Pearson Correlation 1 ,729 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 14 14 

Vmax_Tf 

Mawashigeri 

Pearson Correlation ,729 1 

Sig. (2-tailed) ,003  

N 14 14 

 

 

15.2. ANALIZA REZULTATELOR INIȚIALE ȘI FINALE 

ÎNREGISTRATE  LA PROBELE  MOTRICE 

15.2.1. Analiza rezultatelor înregistrate la forța abdominală 

• Programele de lucru aplicate în cadrul experimentului au condus la o diferență a 

mediilor de 4,43 repetări la testarea finală, astfel încât a fost înregistrat un progres 

de 24.91% în ceea ce privește forța la nivel abdominal. 

• Aplicând testul T pentru eșantioane pereche, s-a înregistrat o valoare a lui t=-2,914, 

valoare ce se încadrează la un prag de semnificație p=0,01, diferența mediilor dintre 

testarea inițială și finală fiind semnificativă. 

15.2.2. Analiza rezultatelor înregistrate la forța în regim de viteză la 

nivelul membrelor superioare 

• Modificări semnificative au fost înregistrate și în cadrul probei ce a vizat forța în 

regim de viteză la nivelul membrelor superioare, testarea finală având o diferență de 

10.86 repetări ceea ce reprezintă un progres de 47.96% comparativ cu momentul 

demarării experimentului final. 

• Aplicând testul T pentru eșantioane pereche, s-a înregistrat o valoare a lui t=-4,524, 

valoare ce se încadrează la un prag de semnificație p=0,001, diferența mediilor dintre 

testarea inițială și finală fiind semnificativă. 
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15.2.3. Analiza rezultatelor înregistrate la forța în regim de viteză la nivelul 

membrelor inferioare 

• Analizând rezultatele înregistrate la testarea inițială și finală la proba de sărituri pe 

verticală cu îndoirea genunchilor se observă o creștere a valorilor înregistrate la 

testarea finală cu 3,57 repetări, existând un progres de 10,65%. 

• Aplicând testul T pentru eșantioane pereche, s-a înregistrat o valoare a lui t=-5,33, 

valoare ce se încadrează la un prag de semnificație p=0,001, diferența mediilor dintre 

testarea inițială și finală fiind semnificativă. 

15.2.4. Analiza rezultatelor înregistrate la traseul aplicativ 

• Analizând rezultatele înregistrate la testarea inițială și finală la traseul apicativ, se 

observă o diferență de 11,14 secunde la testarea finală comparativ cu prima evaluare. 

Rezultă astfel că programele aplicate au condus la un progres de 12,29%  în ceea ce 

privește viteza de deplasare a subiecților cercetării. 

• Aplicând testul T pentru eșantioane pereche, s-a înregistrat o valoare a lui t=-4,524, 

valoare ce se încadrează la un prag de semnificație p=0,001, diferența mediilor dintre 

testarea inițială și finală fiind semnificativă. 

15.2.5. Analiza rezultatelor înregistrate la mobilitatea coxofemurală 

• Ca urmare a aplicării programelor de lucru ce au vizat dezvoltarea calităților motrice 

s-au înregistrat progrese și la nivelul mobilității articulației coxofemurale, 

mobilitatea fiind una dintre calitățile ce dermină o execuție corectă în karate do. 

Astfel că, la finalul experimentului s-a îmbunătățit unchiul de deschidere la nivelul 

articulațiilor coxofemurale cu 9,5 grade ceea ce reprezintă un progres de 6,21 %. 

• Aplicând testul T pentru eșantioane pereche, s-a înregistrat o valoare a lui t=-4,524, 

valoare ce se încadrează la un prag de semnificație p=0,001, diferența mediilor dintre 

testarea inițială și finală fiind semnificativă. 

 
Figura 15.26. Testarea inițială mobilitate coxofemurală 

 

 
Figura 15.27. Testarea finală mobilitate coxofemurală 
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15.3. Analiza rezultatelor înregistrate în plan performanțial 

Tabel 15.13.  Rezultatele performanțelor la finalul experimentului 

Subiect Initiale culoare 

centura centura 

culoare 

centura centura 

Inițial Inițial Final Final 

S1 B.D. portocalie 7 kyu verde 6 kyu 

S2 R.M. portocalie 7 kyu portocalie 7 kyu 

S3 D.V. albastra 5 kyu violeta 4 kyu 

S4 C.S. albastra 5 kyu albastra 5 kyu 

S5 V.A. albastra 5 kyu violeta 4 kyu 

S6 C.E. verde 6 kyu albastra 5 kyu 

S7 F.M. portocalie 7 kyu verde 6 kyu 

S8 S.S. portocalie 7 kyu verde 6 kyu 

S9 G.M. albastra 5 kyu albastra 5 kyu 

S10 D.A. galbena 8 kyu portocalie 7 kyu 

S11 R.E. portocalie 7 kyu verde 6 kyu 

S12 M.S. portocalie 7 kyu portocalie 7 kyu 

S13 P.D. galbena 8 kyu portocalie 7 kyu 

S14 S.R. albastra 5 kyu violeta 4 kyu 

• În ceea ce privește rezultatele sportive, la finalul experimentului subiecții cercetării 

au înregistrat progrese astfel: 

o S1 a progresat de la centura portocalie cu 7kyu la centura verde cu 6 kyu; 

o S2 a înregistrat aceleași valori la ambele momente ale experimentului; 

o S3 a progresat de la centura albastră cu 5 kyu la centura violet cu 4kyu; 

o S4 a rămas la centura albastră cu 5 kyu; 

o S5 a trecut de la centura albastră cu 5 kyu la cea violet cu 4 kyu; 

o S6 a progresat de la centura verde cu 6 kyu la cea albastră cu 5 kyu; 

o S7 a obținut în uma examenului centura verde cu 6 kyu; 

o S8 a progresat de la centura portocalie la cea verde; 

o S9 a stagnat la centura albastră; 

o S10 a înregistrat la finalul experimentului o îmbunătățire a valorii ierarhice, obținând 

centura portocalie; 

o S11 și-a îmbunătățit performanțele astfel că a obținut centura verde; 

o S12 a rămas la aceeași centură ca la începutul experimentului; 

o S13 a obținut la finalul perioadei experimentale centura portocalie; 

o S 14 a trecut de la centura albastră la cea violet. 

Rezultă astfel că în urma programelor aplicate în experiment s-au 

înregistrat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește parametrii de motricitate 

monitorizați de noi, cu precădere cei ce au determinat viteza de execuție a anumitor 

procedee specifice, fapt ce a fost transpus și în îmbunătățirea performanțelor sportive 

individuale. 



72 

 

CAPITOLUL 16. CONCLUZII 

 

16.1. CONCLUZII DESPRINSE DIN EXPERIMENT 

 Rezultatele obținute în urma evaluării subiecților la probele motrice P5-P8  

ne îndreptățesc să afirmăm că orientarea programelelor de pregătire spre 

îmbunătățirea pregătirii fizice specifice, a vitezei în regim de forță explozivă mai 

ales la nivelul membrelor inferioare contribuie la creșterea vitezei de execuție . 

Datele rezultate la testarea inițiala ne-au ajutat să elaborăm programele de 

instruire, fapt ce a dus la atingerea, în general, a unor niveluri mai ridicate de 

manifestare a calităților motrice la testarea finală. 

Față de cercetarea preliminară și având în vedere rezultatele acesteia am 

introdus un al patrulea program axat numai pe o pregătire fizică specifică ceea ce a 

condus la valori îmbunătățite a calităților motrice la probele de control de la testarea 

finală, cu deosebire a vitezei de execuție. Se confirmă asfel în totalitate ipoteza 

conform căreia ”Nivelul de manifestare al vitezei de execuție este influențat de 

nivelul de dezvoltare al tuturor calităților motrice”. 

La probele tehnice P1-P4 datorită sistemului de analiză video propus am 

putut măsura cu exactitate viteza de execuție VE ca fiind rezultatul raportului dintre 

distanța maximă de lovire Dmax (distanța dintre punctul de plecare și cel de lovire) și 

timpul de execuție TE (timpul scurs de la începerea mișcării și până la atingerea 

punctului maxim de lovire). Acest ultim lucru rezultă foarte clar din compararea 

lungimii traiectoriei de mișcare Lt cu Dmax  și a faptului viteza medie pe traiectorie 

Vtmed este întotdeauna mai mare decât viteza de execuție VE . 

În urma calculării coeficientului de corelație Pearson, valorile obținute au 

demonstrat că există o corelație puternică între valoarea vitezei de execuție și 

valoarea vitezei maxime. Se confirmă astfel a treia ipoteză conform căreia "Între 

valoarea vitezei de execuție și valoarea vitezei maxime există o corelație înaltă".  

Din considerațiile teoretice și a calcului matematic putem afirma că 

posibilitățile de creștere a vitezei de execuție sunt date de marirea distanței de lovire 

Dmax, respectiv a corectării traiectoriei desenului tehnic, în principal și/sau de 

micșorarea timpului de execuție TE.  

Prima opțiune, respectiv mărirea distanței Dmax, se realizează practic pe 

baza corectării traiectoriei de lovire. Intervenția în corectarea traiectoriei pentru 

mărirea distanței de lovire a condus la creșterea vitezei de execuție. Se confirmă 

astfel a doua ipoteză conform căreia "Corectarea traiectoriei desenului tehnic 

conduce la îmbunătățirea vitezei de execuție". 

A doua opțiune este de micșorare a timpului de execuție TE, intervenția 

noastră fiind orientată către dezvoltarea forței explozive și a mobilității la nivelul 

membrelor inferioare, nivelul de dezvoltare al calităților motrice susținând nivelul 

de manifestare al vitezei de execuție.  

Considerăm că pentru creșterea performanței sportive este necesar ca 

antrenorii să aibă la îndemână și tehnici de investigație moderne, puțin costisitoare, 

ușor de aplicat, prin care să obțină date concrete cu un grad mai mare de fidelitate, 
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în vederea proiectării programelor de instruire. Majoritatea subiecților incluși în 

cercetare și-au îmbunătățit rezultatele sportive, fapt ce ne îndreptățește să afirmăm 

că se confirmă și a patra ipoteză conform căreia "Orientarea conținutului pregătirii 

sportivilor karateka copii, având la bază date concrete oferite de tehnici de 

investigație moderne, conduce la creșterea performanței sportive". 

 

16.2. CONCLUZII GENERALE 

Deși literatura de specialitate analizată nu este atât de vastă, totuși 

majoritatea lucrărilor au evidențiat rolul vitezei de execuție în obținerea 

performanțelor sportive în karate do, mulți autori care au studiat artele marțiale 

plasând-o printre calitățile motrice ce condiționează realizarea performanței 

sportive. În vederea obținerii unor rezultate sportive bune în competiții, este necesar, 

ca pregătirea să aibă la bază un program de instruire foarte bine monitorizat și 

controlat precum și metode și mijloace prin care sunt dezvoltate și menținute la 

prametrii ridicați valorile calităților motrice ale sportivilor. 

Având în vedere toate argumentele prezentate în cadrul acestei cercetări 

considerăm că utilizarea unei astfel de metode de monitorizare a vitezei de execuție 

poate reprezenta un instrument important pentru antrenorii implicați în procesul de 

pregătire sportivă, instrument care poate oferi un feedback exact privind eficiența 

mijloacelor utilizate în cadrul antrenamentului sportivilor karateka. 

Avantajul sistemelor bazate pe analize video este dat de faptul că acestea 

sunt portabile și accesibile și pot fi utilizate oriunde, indiferent de condițiile 

materiale. Astfel de sisteme pot procesa parametrii de mișcare obținuți direct din 

înregistrările video fără a folosi o funcție specială. Un alt avantaj este că astfel de 

sisteme permit captarea în același timp a mișcărilor efectuate de doi sportivi în 

kumite. De asemenea se poate realiza și este util și o analiză temporală și calitativă 

în sporturile de combat. Sistemele bazate pe markeri, senzori sau transmițătoare 

permit observarea mișcării înregistrate în timp real și permit calcularea variabilelor 

obținute utilizând pachete software speciale.  

Sistemul Kinovea ajută la obținerea unor valori precise ale variabilelor 

cinematice, cum ar fi poziția, traiectoria, viteza și accelerarea punctelor marcate pe 

segmente corporale, centrul traiectoriei de masă, sau unghiurile articulației.  

Analiza cantitativă a acestor variabile permite de asemenea și 

monitorizarea corectitudinii tehnicii individuale și identificarea erorilor în execuție. 

Câștigul cel mai mare l-a reprezentat transpunerea progreselor înregistrate la 

testările motrice în planul performanțial al sportivilor karateka, majoritatea 

subiecților reușind promovarea către o centură superioară la finalul experimentului.  
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CAPITOLUL 17. CONTRIBUȚII ORIGINALE ȘI LIMITELE 

CERCETĂRII. DISEMINAREA REZULTATELOR ACESTEIA 

 

Demersul nostru stiinţific vine să ofere un plus de cunoaştere, astfel încât 

în cadrul Federaţiei Române de Karate, cât mai mulţi sportivi şi antrenori să poată 

beneficia de el în procesul de pregătire pentru îndeplinirea obiectivelor lor de 

performanţă 

Pregătirea fizică corelată cu pregătirea tehnică a copiilor karateka a fost 

realizată în concordanţă cu potenţialul motric individual şi execuţiile tehnice ale 

acestora. 

Contribuția personală pe care am adus-o în cadrul acestei lucrări constă în 

realizarea celor patru programe de pregătire propuse și a modului în care, cu mijloace 

ușor accesibile oricărui antrenor am reușit să analizez în mod știițific manifestarea 

vitezei de execuție în tehnicile din karate do, stilul Wado Ryu, prin utilizarea 

programului de analiză a mișcării Kinovea. 

Cercetarea constituie un punct de plecare și pentru alte stiluri de karate do 

iar sistemul Kinovea de analiză a mișcării poate fi promovat pentru analiza 

mișcărilor în toate sporturile.  

Ca orice cercetare și aceasta are anumite limite. Una dintre ele se referă la 

numărul subiecților pe care s-a realizat cercetarea, datele neputând generaliza la 

scară largă rezultatele obținute. O altă limită este dată de puținele cercetări științifice 

existente în literatura de specialitate ce au tratat artele marțiale în special și stilul 

Wado Ryu în particular. 

Anumite rezultate ale cercetării au fost publicate în cadrul unor conferințe 

științifice internaționale sau au fost acceptate spre publicare în reviste de specialitate, 

indexate în baze de date internaționale. 

GAVRILĂ  R., ORȚĂNESCU  D., (2015), Method of measuring the speed 

of execution in 8-12 year karateka, Journal of Sport and Kinetic Movement, no.26, 

vol.2, pp. 180-183 

GAVRILĂ R., ORȚĂNESCU D., (2018), Method of measuring the 

coxofemural joint’s flexibility in 8-12 years karateka, Journal of Sport and Kinetic 

Movement, no.31, vol.2, pp. 91-94, Conferința Internațională "Exercițiul fizic mijloc 

modern și complex de promovare a sănătății", Craiova 

GAVRILĂ R., ORȚĂNESCU D., (2019), Determining the change in the 

speed execution of a free hit in karate, Discobolul, nr.55 – acceptat spre publicare  
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