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Introducere  

 

Fotbalul este jucat de milioane de oameni în mai mult de 220 de țări, 

acesta fiind cel mai popular sport din lume. Influența pe care o exercită pe plan 

mondial, interesul pregnant care i se acordă, precum și atenția tot mai mare pe 

care o atrage zi de zi, îl fac unul din jocurile sportive cu cel mai mare număr de 

practicanți. „În ultimii ani şi în domeniul sportului - ca domeniu performanţial- 

sub presiunea impusă de contextul socio-cultural (atât pe plan internaţional, cât 

şi pe plan naţional) a devenit o necesitate organizarea procesului de pregătire 

pe baze ştiinţifice, precum şi necesitatea amplificării cercetării ştiinţifice în 

vederea optimizării şi, pe cât posibil, a garantării performanţelor”1 (Tüdös, Ș., 

Mitrache G., 2018, p.9). Multe universități din întreaga lume oferă acum 

programe de studiu specializate în ceea ce privește disciplina fotbal. Într-un 

mediu organizat, o schimbare majoră a avut loc și are loc în continuare cu 

privire la metodele științifice de pregătire a jucătorilor de fotbal pentru 

competiție. Multe echipe de fotbal acum recurg la practicieni din diverse sub-

discipline ale științei sportive cu scopul de a îmbunătăți performanțele sportive.  

În general, antrenorii și echipele care au adoptat o abordare științifică au 

fost recompensați cu succes, câștigând un avantaj față de rivali, de exemplu, în 

ceea ce privește înțelegerea efectelor în plan fizic/somatic sau psihic ale 

participării la fotbal, utilizarea celor mai eficiente metode și tehnici adaptate 

fotbalului privind prevenirea leziunilor unui sportiv, sau susținerii psihologice 

în antrenament și consurs etc. 

 Însă acest demers (de a transpune în activitatea sportivă concretă a 

rezultatelor cercetărilor științifice) presupune timp și eforturi importante 

precum efortul de a accesa și procesa informațiile științifice astfel încât a le 

face accesibile lumii fotbalului. 

 

 

 

 

 

 
1 Tüdös, Ș., Mitrache G., (2018). Optimizarea capacității de performanță. Curs universitar. București, 

U.N.E.F.S., Școala doctorală. 
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Capitolul I 

Motivarea alegerii temei, gradul de actualitate și etapele cercetării 

 

1.1 Motivarea alegerii temei 

În ultimii ani, fotbalul mondial a evoluat din toate punctele de vedere 

incluzând astfel și dinamica jocului, crescând viteza și forța cu care se 

desfășoară majoritatea fazelor de joc. Abilitățile tehnico-tactice ale echipelor 

de top sunt incontestabile, însă adesea, potențialul atletic al jucătorilor 

influențează în mod hotărâtor performanța obținută (în situațiile concrete de 

joc, sportivii reușind să își depășească potențialul preconizat). Astfel, pregătirea 

fizică poate maximiza potențialul natural al fotbalistului cu atât mai mult cu cât 

este privită și abordată în mod multidisciplinar și interdiscipliar , ca un 

“laborator” în care domeniile medical, morfo-funcțional, biochimic, 

tehnologic, IT conlucrează în vederea dezvoltării capacității de performanță.  

Acest potențial atletic este exprimat prin indici ridicați ai vitezei, 

rezistenței și forței . Din momentul abordării unei pregătiri fizice științifice în 

această direcție, dublată de celelalte aspecte ale antrenamentului, la cel mai 

înalt nivel, ne putem aștepta ca performanțele sportivilor noștri să fie din ce în 

ce mai bune în ceea ce privește abordarea competițională. 

Cunoscând toate aceste aspecte și având șansa de a fi preparatorul fizic 

al unei echipe din primul eșalon al fotbalului românesc, am ales această temă 

din dorința de a găsi planul de pregătire optim pentru echipa mea. Așa cum bine 

se știe deja, nu există o planificare universală care îți asigură succesul, aceasta 

trebuie adaptată la particularitățile  fiecărei echipe, așa cum este o echipă de 

fotbal căreia i se aplică. 

1.2 Gradul de actualitate 

 Teoria antrenamentului în general și antrenamentul de fotbal în special 

au avut o evoluție galopantă în ultimul secol. În fotbalul de performanță folosim 

din ce în ce mai des conceptul de antrenament integrat, ceea ce nu este un 

termen nou, însă presupune interpretarea metodelor tradiționale de antrenament 

în cotextul acelei discipline, în situația noastră jocul de fotbal. 

 Lucrările științifice la nivel international prezentate de Bompa, T. 2000, 

ne prezintă importanța antrenamentului integrat / total. De asemenea la nivel 

international Coach, D., 2000 punctează importanța antrenamentului integrat în 

pregătirea jucătorilor de fotbal. 

 Antrenamentul integrat presupune transferul jocului de fotbal în toate 

mijloacele pregătirii fizice, în acest context i se oferă jucătorului de fotbal 
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mijloace variate, fără a sesiza dificultatea efortului și fără a interveni 

monotonia.  

1.3 Etapele cercetării 

Etapele cercetării se derulează în acord cu cele trei rapoarte de progres 

respectiv Noiembrie 2014 - Octombrie 2017. În cele trei rapoarte de progres 

am prezentat: 

 Fundamentarea teoretică a cercetării 

 Cercetarea preliminară – intermediară  

 Cercetarea finală  
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Capitolul II  

Istoricul jocului de fotbal și influențele acestuia la nivel mondial 

 

2.1 Evoluția istorică a  echipei Universitatea Craiova  

In istoria clubului se remarcă perioada 1963 – 1964 când echipa a 

promovat în Divizia A, sub conducerea antrenorilor Nicolae Deleanu și Eugen 

Preda. 

În anul 1966 echipa își schimbă denumirea din “Știința Craiova” în 

“Universitatea Craiova”. 2 (Pasarin, D., Otovescu, C., Jianu, I., 2019) 

Între 1965 – 1966 echipa a terminat pe locul 8 în clasament, însă în 

același an Craiova a pus bazele unui club puternic, prin transferul mai multor 

jucători. 

În 24.06.1973 Dinamo câștigă primul titlul din campionat, într-un meci 

împortriva Craiovei, printr-o manevră inedită din istoria fotbalului românesc. 

Craiova amână meciul cu CFR Cluj, programat inițial să înceapă la aceeași oră 

cu meciul Universității de la Arad, cum era normal. O revistă a vremurilor 

conseamnează că Dinamo a câștigat titlul deoarece nu s-a speriat de locul al 

doilea, cum au facut cei de la Craiova 

Între 1979 – 1980 Craiova câștigă campionatul de fotbal al primei divizii 

de fotbal a României, devenind simbolul unei generații care avea să schimbe 

istoria fotbalului românesc. 

Anii 1984 – 1985 sunt considerați “finalul Craiovei Maxima”. În 

campionat Universitatea ocupă locul patru și joacă finala Cupei României. 

Între anii 1990 – 1991 echipa din Bănie trece printr-o perioadă de 

excepție absolută. Echipa câștigă aproape totul în acest an, devenind campioană 

pe linie începând de la grupele de copii până la tineret – speranțe. 

În următorul sezon echipa termină pe locul doi.  Craioveanu câștigă titlul 

de golgheter (cu următoarele performanțe: 21 de goluri înscrise (în perioada 

1993 – 1994) , 27 de goluri înscrise (în perioada 1994 – 1995).  

Următorii ani competiționali, 1995 – 1996 – 1997 , sunt anii când echipa 

nu mai domină fotbalul românesc, Craiova își vinde toți jucătorii valoroși. În 

1997 – 1998 echipa aduce primul antrenor străin. 

În ultima etapă a sezonului 2001 -2002 echipa a evoluat pe stadionul Ion 

Oblemenco în compania echipei FC Național, care cu o victorie devenea 

campioana României.  

În anul 2002 are loc o reorganizare survenită în urma adoptării legii 

sportului. 

În sezonul 2002 – 2003 echipa ocupă locul al 4-lea în campionatul intern 

 
2 Pasarin, D., Otovescu, C., Jianu, I., (2019), Monografia echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ed. Sitech, 

pag.150-180 
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Evoluția din punct de vedere științific a fotbalului 

Știința și Fotbalul în 1987 au reprezentat o schimbare majoră în realizarea 

unei legături între teoria și practica fotbalului, fiind prima ocazie când 

reprezentanții tuturor codurilor de fotbal s-au reunit pentru un scop comun.  

Ulterior, au fost organizate reuniuni precum cele de la : Eindhoven (1991), 

Cardiff (1995), Sydney (1999), Lisabona (2003), Antalya (2007) și Nagoya 

(2011). Scopurile mișcării în domeniul științei și al fotbalului au fost: 

➢ să reunească atât oameni de știință ale căror activități sunt direct legate de 

fotbal, precum și practicieni dornici de a obține informații științifice 

actualizate privind acest domeniu. 

 

➢  reducerea decalajului existent între cercetarea științifică și practică, astfel 

încât cunoștințele științifice despre fotbal să poată fi accesate și aplicate. 

 

➢ să dezbată conturul comun printre codurile de fotbal, atât în cadrul cercetării 

cât și în practică. 

 

Conferința se adresează în prezent tuturor persoanelor care au un interes 

deosebit în studiul științific sau în performanța practică a jucătorilor de fotbal 

de la nivel de amatori și la nivel profesionist.  

2.2 Influența științei scandinave în jocul de fotbal 

În jurul aceleiași perioade de la sfârșitul anilor 1980, mai multe 

universități scandinave aplicau protocoale științifice validate în căutarea unor 

metode de îmbunătățire în pregătirea fizică a jucătorilor de fotbal. Fiziologii de 

la Karolinska din Stockholm Institutul și Institutul August Krogh din cadrul 

Universității din Copenhaga au început să studieze  din punct de vedere 

științific jocul de fotbal stabilind legături formale cu cluburile profesioniste de 

fotbal, oferind astfel motivația de a aplica metodele cele mai eficiente și de vârf 

ale pregătirii jucătorului.  

O serie de cercetători, precum Bjorn Ekblom, Jens Bangsbo și Paul 

Balsom, inspirați de cercetările realizate de Tom Reilly, au elaborat o serie de 

lucrări despre știința aplicată în fotbal. Mesajul a fost clar: Fotbalul nu este o 

știință, dar știința poate îmbunătăți nivelul jocului de  fotbal ( Bangsbo, 2007) 

Activitatea realizată de Jens Bangsbo (fost jucător de fotbal profesionist 

în Danemarca) a avut un efect profund asupra acumulării științifice bazate pe 

cunoaștere la fotbal. Aceasta a elaborat o serie de lucrări de cercetare cu privire 

la fiziologia modelelor de circulație în fotbal, precum și privind explorarea 

capacității fizice a jucătorilor de fotbal de nivel înalt în ceea ce privește poziția 

de joc (Bangsbo, Krustrup și Mohr 2003) și beneficiile instruirii intensive (Iaia 

și Bangsbo 2010). În plus, Bangsbo a ocupat funcția de asistent manager al 

fotbalului profesionist Italian și la echipa Juventus, de asemenea era 
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preparatorul fizic al echipei naționale din Danemarca. Mai recent, Bangsbo a 

dezvoltat testul pentru rezistența Intermitentă Yo-Yo test, pentru evaluarea 

specifică a jucătorilor de fotbal (Bangsbo, 1996). 

2.3. Influența științei italiene în jocul de  fotbal 

În Italia, fotbalul este considerat în primul rând o disciplină sportivă, 

discutată constant și analizată atât din punct de vedere tehnico-tactic cât și 

fiziologic. În plus, orice mișcare tehnică utilă nu este realizată cu succes fără a 

fi susținută de teste biochimice, biofizice și fiziologice specifice și validate în 

cercetare. 

Metodele italiene de antrenament pentru jucătorii de fotbal încep să se 

dezvolte preponderent de la începutul anilor 1970. Aceste abordări au fost 

influențate de valul tânăr de antrenori care au aplicat principiile teoriei 

antrenamentului modern. Înainte de această mișcare, oamenii au crezut, în 

general, că metodele de antrenament utilizate într-o singură disciplină sportivă  

nu pot fi aplicate altor discipline sportive. Deși a fost acceptat faptul că fotbalul 

are propriile sale trăsături specifice, a fost, de asemenea, sugerat că diferitele 

metode de instruire produc schimbări foarte specifice ale organismului 

jucătorului și că legile guvernează astfel de schimbări importante.  

2.4 Influența științei australiene în jocul de fotbal 

 În 1976 Australia a avut cea mai slabă performanță la jocurile olimpice. 

Echipa australiană , compusă din 180 de sportivi nu a reușit să câștige nici o 

medalie de aur, bilanțul fiind de: o medalie de argint și patru medalii de bronz, 

acest rezultat fiind văzut ca deosebit de slab. Unul dintre eforturile realizate 

pentru remedierea acestor probleme a constat în înființarea Institutului 

australian de sport (AIS), ceea ce a avut un efect pozitiv major pentru sport la 

mondial. 

 Acest centru de excelență atletică, dezvoltat pe temelii puternice de 

știința sportivă, medicina sportivă și cercetarea, a fost  înființat de o organizație 

internațională reputată pentru fotbalul din Australia, ei fiind lideri în știința 

sportului. 

2.5 Excelența în cercetre și inovație în jocul de fotbal 

 Cluburile profesioniste de fotbal cheltuiesc sume uriașe de bani pentru 

salariile jucătorilor și taxele de transfer. De asemenea investesc în jucători și în 

pregătirea acestora, în situația unei accidentări acești jucători sunt scoși din 

activitate temporar sau definitiv și reprezintă o pierdere uriașă pentru echipă 

atât din punct de vedere uman cât și financiar. 

Plecând de la această realitate, obiective precum prevenirea 

accidentărilor și dezvoltarea abordării științifice a fotbalului profesionist au 

devenit prioritare; ca urmare, AC Milan a creat MilanLab la Centrul de Formare 

Milanello pentru a combate această problemă. 
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Capitolul III 

 

Aspecte privind capacitatea de performanță și efort în jocul de fotbal 

 

3.1 Capacitatea de performanță 

 Conform dicționarului explicativ al limbii române termenul de  

CAPACITATE- din fr. capacité, lat. capacitas, -atis, capacități, s. f.  reprezintă  

însușirea de a fi încăpător; mărime care reprezintă cantitatea maximă de materii 

sau de energie pe care o poate acumula un corp, un sistem etc. Posibilitatea pe 

care o are un corp, un sistem etc. de a acumula o cantitate de materii sau de 

energie.. 3 

 Capacitatea de performanță se definește ca rezultatul unor interacțiuni 

operaționale a unor sisteme bio-psiho-educogene, concretizată în valori 

recunoscute și clasificate pe baza unor criterii elaborate social istoric.4 

 Dragnea, A., 1996 definește capacitatea de performanță fiind rezultatul 

interacțiunii operaționale a unor sisteme bio-psiho-educogene, concretizată în 

valori recunoscute și clasificate pe baza unor criterii elaborate social istoric. 

Fiind manifestarea complexă a disponibilitaților individului, materializată în 

valori obiective, locuri, clasamente, etc.5 

 Conform Marinescu,  Gh., 1998 procesul de antrenament în sportul de 

performanță urmărește creșterea continuă a capacității de efort pentru a asigura 

pe de o parte posibilitatea suportării în bune condiții a unei cantități mari de 

lucru în antrenament și pe de altă parte pentru a permite realizarea și menținerea 

unui nivel cât mai înalt al eforturilor în timpul competițiilor. 

În concepția lui H. Pieron, 1957 (apud Dragnea Adrian, 1996, p. 61), 

“termenul capacitate desemnează cu precădere posibilitățile de reuşită ale 

indivizilor, ca sarcini în exercitarea profesiunii”.6 

În domeniul sportiv, capacitatea de performanță poate fi considerată  ca 

fiind „rezultatul interacțiunii operaționale a unor sisteme biopsihoeducogene, 

concretizată în valori recunoscute şi clasificate pe baza unor criterii elaborate 

social-istoric. Este manifestarea complexă a disponibilităților (a integralității) 

individului, materializată în valori obiective sau obiectivate în puncte, locuri, 

clasamente, goluri marcate, kilograme ridicate, drepturi câştigate (promovări) 

etc. Performanța sportivă este o valoare biopsihosocială  realizată în cadrul unor 

competiții oficiale, ca rezultat al unei capacități determinate pe baza unor 

criterii sau baremuri riguros stabilite.” (DRAGNEA Adrian, 1996, p.62) 

 
3 https://dexonline.ro/definitie/capacitate ora 10.07 
4 Dragnea, A.C., Bota., A., Teodorescu, S.M., Stănescu, M., Șerbănoiu, S., Tudor, V., (2006), Educație fizică 

și sport, Ed.Fest, București, pag.7 
5 Dragnea, A.C., Teodorescu, M.S., (2002), Teoria Sportului, Ed. Fest, pag.79 
6 TÜDÖS, Ș.. MITRACHE, G., ( 2019), OPTIMIZAREA CAPACITĂȚII DE PERFORMANȚĂ - CURS UNIVERSITAR 
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Capacitatea de performanță este determinată de patru factori globali: 

aptitudinile, atitudinile, antrenamentul și ambianța, concepuți într-o interrelație 

funcțională.7 (DRAGNEA Adrian, 1996, p.62) 

 Capacitatea de performanță este considerată un vector , rezultat al 

intercondiționării celor patru factori. 

 

Fig. nr. 1 Factorii globali sintetici ai capacității de performanță 

3.2 Capacitatea de efort 

 

 Până a defini capacitatea de efort, ținem să definim efortul care conform 

dicționarului explicativ reprezintă “concentrarea voluntară a forțelor fizice sau 

psihice în vederea realizării unui randament superior celui obișnuit. Acțiune 

energică, fizică, intelectuală sau psihică. Desfășurare a unei activități susținute, 

fizice sau intelectuale, într-un anumit domeniu”. 8 (Micul dicționar academic. 

Ediția a II-a, 2010). 

 

 Conform Popescu - Neveanu, P.,( 1978, p.223) efortul reprezintă o 

conduită conativă de mobilizare, concentrare și accelerare a forțelor fizice și 

psihice în cadrul unui sistem de autoreglaj conștient și acoștient în vederea 

depășirii unui obstacol, a învingerii unei rezistențe a mediului și a propriei 

persoane.9 

 
7 Teodorescu, S., (2009), Antrenament și competiție, Ed. Alpha MDN, pag.27 
8 https://dexonline.ro/definitie/efort ora 12:16 Academia Română, Institutul de Lingvistică (2010), Micul 

dicționar academic. Ediția a II-a. Editura Univers Enciclopedic 
9 Popescu - Neveanu, P., (1978), Dicționar de psihologie, Ed. Albatros, București. 

Capacitatea de 
performanță

Aptitudini

Atitudini 

Antrenament 

Ambianță 
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 Efortul fizic constă în solicitarea, încordarea, forțarea organelor, 

aparatelor și sistemelor funcțiilor organismului, cu cheltuieli de energie și 

acumulare de oboseală, implicând procese psihice deosebite, în vederea 

realizării unei capacități superioare de lucru și ameliorarea stării de 

antrenament.10 

 

 Efortul de antrenament reprezintă procesul învingerii conștiente, a 

solicitărilor din pregătire pentru perfecționarea fizică, pentru atingerea unui 

nivel tehnic și tactic superior, precum și pentru accentuarea factorilor psihici și 

intelectuali, ale căror rezultate produc, în mod intenționat, modificări ale 

capacității de performanță și adaptare a organelor și sistemelor funcționale 

implicate.11 (Dragnea, A.C., Teodorescu, M.S., 2002, p. 128) 

3.3 Sistematizarea efortului  

Sistematizarea efortului fizic este concepută în funcție de anumite criterii și 

indicatori astfel: 

 

 Efortul raportat la latura cantitativă şi calitativă a deprinderilor, 

priceperilor şi calităţilor motrice:( fig.2) 

 

 
 

Fig. nr. 2 Efortul raportat la latura cantitativă şi calitativă a deprinderilor, 

priceperilor şi calităţilor motrice  

 
10 Marinescu, Gh., (1998), Copiii și performanța la înot, Ed. Inid, București, pag. 34 
11 Dragnea, A.C., Teodorescu, M.S., (2002), Teoria Sportului, Ed. Fest, pag. 128 

• implicând formarea deprinderilor motrice şi a 
capacităților motrice rezistenţă şi forţă, în care 
parametrul efortului - volum - este direct implicat

Eforturi cantitative 

• implică direct calitatea motrică viteza, în care 
parametrul calitativ îl reprezintă intensitateaEforturi calitative 

• reprezentate de priceperile motrice şi capacitatea 
coordinativăEforturi complexe  

• eforturi combinate - detenta (cuplul forţă-viteză), în 
care parametrul efortului implicat este volumul-
intensitatea

Eforturi combinate 
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 După forma de manifestare eforturile se grupează în:( fig.3) 

 
Fig. nr. 3 Clasificarea efortului după forma de manifestare 

 

  După mărimea efortului sunt prezentate în figura 4:  

 
Fig. nr.  4 Efortul clasificat după latura cantitative 

Eforturi 
standard

Eforturi 
variabile

Eforturi 
uniforme 

Eforturi 
neuniforme

Exhaustiv

Maximal

Submaximal

Mediu

Mic
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 După criteriul intensităţii care exprimă mărimea încărcăturii raportată 

la timpul execuţiei:(fig.5) 

 

 
Fig. nr. 5 Efortul clasificat după criteriul intensității 

 

 

• poate fi prestat doar timp de câteva secunde; 
după unii autori până la 10-15 sec

efort de intensitate 
maximală 

• are o durată de până la 1 minut cu formare şi 
acumulare de acid lactic

efort de intensitate 
submaximală 

• durată de până la 6 minute, energogeneza fiind 
de natură mixtă (anaerob-aerob), cu pondere 
variată pentru fiecare efort în parte

efort de intensitate mare 

• durată de până la 6 minute, energogeneza fiind 
de natură mixtă (anaerob-aerob), cu pondere 
variată pentru fiecare efort în parte 

efort de intensitate mare 

• are o durată de până la 60 de minute şi se 
realizează în condiţii aerobe stabile steady-
state , având la  bază mai ales combustibil 
glucidic.

efortul de intensitate 
moderată 

• de la 60 minute la câteva ore, se realizează în 
condiţii aerobe stabile  steady-state 
combustibilul fiind atât glucidic, cât şi lipidic

efortul de intensitate mică
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3.4 Efortul fizic și ergogeneza în jocul de fotbal 

 

 Efortul fizic  în definirea unui un jucător de fotbal este crucial, poate 

chiar limita contribuția lui în joc, acțiunile pe care le întreprinde un jucător în 

teren sunt discontinue și aciclice, deplasarea fiind neuniformă, iar efortul se 

încadrează între mediu și maximal. 

 Efortul în jocul de fotbal are o durată lungă, cu acțiuni variate 

caracterizate prin manifestarea complexă a capacităților motrice, este un efort 

mixt cu implicarea celor trei sisteme de eliberare a energiei - aerob, anaerob 

alacticid și lactacid. 

 În ceea ce privește capacitățile motrice, viteza de deplasare este 

determinantă, însă nu sunt de neglijat nici celelalte forme de manifestare ale 

vitezei cum ar fi, viteza de execuție, reacție, manevrarea mingii, dar tot timpul 

viteza se manifestă în strânsă relație cu celelalte capacități motrice mai exact 

rezistența și forța. Capacitatea motrică rezistența este în strânsă legătură cu 

durata jocului și solicitarea unor faze prelungite, să nu omitem faptul că 

rezistența limitează atingerea maiestriei sportive. Forța se manifestă de cele mai 

multe ori în disputele cu adeversarii, lovirile succesive, precise și adecvate ale 

mingii.12 (Cojocaru V., 2001, p. 55) 

 Analizând din punct de vedere fiziologic, fotbalul presupune o activitate 

dinamică cu intensități variabile separate de pauze scurte pentru a permite 

refacerea parțială a unor indici fiziologici. Implicarea fizică totală, dusă de cele 

mai multe ori la limitele superioare ale potențialului biologic al jucătorilor, 

obligă jucători să posede calități motrice dezvoltate la un nivel ridicat.13 (Balint, 

Gh., 2008, p. 13) 

 Sursele de producere a energiei pe care le utilizează un jucător de fotbal 

pe parcursul unui joc se regăsesc în cele trei sisteme de producere a energiei: 

aerob, anaerob alactacid și anaerob lactacid. În figura 12 prezentăm ergogeneza 

jocului de fotbal: 

 
12 Cojocaru, V., (2001), Fotbal. Noțiuni generale, Ed. Axis, București, pag. 55 
13 Balint, Gh., (2008), Baze teoretice și mijloace de acționare pentru pregătirea fizică specifică a jucătorilor de 

fotbal, pag. 13 
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Fig. nr. 12 Ergogeneza jocului de fotbal 

În funcție de post și proporția în care intervin sistemele energetice în 

jocul de fotbal, se obține următorul tablou: 

Tabelul nr. 4 Sistemul energetic dominant raportat la post14(Bompa, T., 2009, 

p.27) 

Post ATP/CP LACTACID AEROB 

Portar x   

Fundaș x x  

Mijlocaș  x x 

Atacant x x x 

Tabelul nr. 5 – Ergogeneza și particularitățile motrice specifice jucătorilor 

raportate la post15 (Bompa, T., 2009, p.33) 

Post Ergogeneza Perticularitățile calităților 

motrice 

Portar  Alactacid 100 % 

 

 

Putere 

Viteză de reacție 

Viteză de deplasare 

 
14,18 Bompa, T., (2009) – Periodizarea : teoria și metodologia antrenamentului,  ediția a 2-a, Editura Tana, 

pag.27 

 
20   Bompa, T., (2009) – Periodizarea : teoria și metodologia antrenamentului,  ediția a 2-a, Editura Tana, pag.33 

sistemul 
aerob - 70%

sistemul 
anaerob 

lactacid - 15 
%

sistemul 
anaerob 

alactacid -
15%
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Post Ergogeneza Perticularitățile calităților 

motrice 

Fundaș central Alactacid 30 % 

Lactacid 30 % 

Aerob 40 % 

Putere de start, detentă 

Viteză de reacție/deplasare 

Accelerare/decelerare 

Schimbări rapide de direcție 

Fundaș lateral Alactacid 20 % 

Lactacid 30 % 

Aerob 70 % 

Putere de start 

Accelerare decelerare rapidă 

Întoarceri și schimbări rapide 

de direcție 

Viteză de reacție/deplasare 

Mijlocaș Alactacid 10 % 

Lactacid 20 % 

Aerob 70 % 

Putere/rezistență 

Viteză/rezistență 

Viteză de reacție/deplasare 

Accelerare/decelerare 

Atacant  Alactacid 20 % 

Lactacid 20 % 

Aerob 60 % 

Putere 

Putere de start/detentă 

Accelerare/decelerare rapidă 

Viteză de reacție/deplasare 

 

Ținem să precizăm faptul că posibilitatea fiecărui sistem energetic pe 

care l-am amintit anterior și eficiența cu care se manifestă în activitatea de  

antrenament și competiție este determinată de doi factori: puterea și 

capacitatea, acestea determinând rezerva funcțională a sistemului energetic.16 

 Puterea reprezintă formarea unei cantități maxime de energie într-o 

unitate de timp, care poate fi eliberată, iar capacitatea prin mărimea rezervelor 

de substraturi energetice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Platonov, V.N,(2015), Periodizarea antrenamentului sportiv, Ed. Discobolul, pag. 140 
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Capitolul IV 

Aspecte generale despre pregătirea fizică în fotbalul de performanță 

4.1 Pregătirea fizică generală 

 Pregătirea fizică generală trebuie să asigure susținerea efortului specific 

optim, ajutând la obținerea formei sportive într-un timp scurt și menținerea 

acesteia pe o perioadă cât mai mare. 

 Pregătirea fizică generală are următoarele obiective: 

 dezvoltarea generală a capacităților motrice și funcționale ale 

organismului, 

 îmbunătățirea fondului general al deprinderilor motrice. 

 

 Pregătirea fizică generală se face de regulă cu metode și mijloace 

generale sau complementare disciplinei. În jocul de fotbal utilizăm mijloace 

variate din diferite discipline , însă tindem să le specializăm spre ceea ce ne 

interesează. 

 Pregătirea fizică generală se regăsește în planul de pregătire pe 

macrociclu ,la începutul perioadei pregătitoare, cu scopul dezvoltării optime a 

capacităților motrice. Pentru sportivii începători durata acestei perioade este 

mai mare, iar pentru cei consacrați este mai redusă ( 2-4 săptămâni). 

 

4.2 Pregătirea fizică specifică 

 În abordarea pregătirii fizice specifice, ne axăm cu precădere spre 

dezvoltarea calităților motrice specifice disciplinei respective. După cum am 

precizat mai sus ponderea pregătirii fizice crește odată cu măiestria sportivă a 

jucătorului. 

 Mijloacele utilizate în pregătirea fizică specifică sunt în mare parte 

specifice, pentru dezvoltarea calităților motrice determinante disciplinei 

sportive și musculaturii implicată în efort. 

 Pregătirea fizică specifică ocupă un loc tot mai important în pregătirea 

fizică a ultimului mileniu, în cea de-a doua parte a perioadei pregătitoare o 

regăsim într-un procent mare, fiind interesați de a utiliza mijloace cu caracter 

specific pe tot parcursul acestei perioade. 

 Cu siguranță nu putem discuta despre pregătire fizică specifică fără a 

implica pregătirea fizică generală, între cele două există o corelație, cea din 

urmă depinzând de nivelul primei, iar cele două conditionează întreaga 

pregătire a sportivul cât și forma sportivă. 

 Din punct de vedere al jocului de fotbal în efortul fizic specific avem 

nevoie de următoarele capacități motrice: 
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 rezistență în regim de viteză, 

 forță, 

 capacități motrice coordinative  

 

        Capacitatea de efort trebuie dezvoltată continuu respectând câteva reguli 

elementare în dezvoltarea permanentă a jucătorului de fotbal: 

  

 antrenarea rezistenței specifice , aerob - anaerob, 

 utilizarea efortului maximal, 

 utilizarea mijloacelor de refacere optim, 

 

4.3 Aspecte privind zonele de efort folosite în antrenamentul 

contemporan 

 Zonele de efort au fost cu preponderență utilizate în discipline sportive 

ciclice, însă noua abordare a teoriei antrenamentului ne expune faptul că ele pot 

fi utilizate atât în disciplinele sportive ciclice, cât și în cele aciclice. 

 Din punct de vedere al jocului de fotbal trebuie să antrenăm cu precădere 

zonele aerobe superioare - prag anaerob, aerob și VO2max intercalate cu zonele 

de efort anaerobe. 

 Zonele de efort sunt redate din mai multe perspective, pe care le vom 

prezenta mai jos: 

 Zonarea efortului  din perspectiva specialiștilor americani conform 

Marinescu, Gh. 2003: (fig.13) 

 

 
Fig. nr. 13 Zonarea efortului propusă de specialiștii americani 

 

 

Anduranță 
aerobă

• A1 - intensitate scăzută

• A2 - intensitate sub pragul anaerob

Putere 
aerobo

• B1 - intensitatea pragului anaerob

• B2 - intensitatea aproape de VO2max

Zonă 
anaerobă

• C1 - toleranță la lactat

• C2 - vârf de lactat

• C3 - exerciții cu viteză maximă
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Conform Maglischo, citat de Marinescu, Gh. 2003 zonele de efort sunt 

structurate astfel:17 

 

 REZISTENȚĂ 1 - PRAGUL AEROB  

 Zona R1 reprezintă zona efortului compensator sau zona efortului aerob 

inferior. Utilizăm această zonă în special la începători, unde volumul de lucru 

este mare , însă cu ritm scăzut de lucru, intensitatea  de 50-60%, ritmul cardiac 

de 140 batăi/minut și acidul lactic sub 2 mMolli ( Marinescu, Gh. 1998)18 

 Scopul principal al zonei este dezvoltarea capacității aerobe, folosind un 

volum mare de efort. Utilizăm această zonă cu precădere în perioada 

pregătitoare. Fibrele musculare utilizate în această zonă sunt fibrele lente, care 

asigură timpul necesar de refacere.19 

 Utilizăm această zonă în primele 3 -6 săptămâni ale fiecărui început de 

macrociclul, fiind indicat să cuprindă între 50 - 60 % din volumul total al 

antrenamentului de rezistență. 

 

Principalele caracteristici ale acestei zone sunt : 

 

 frecvență cardiacă mai mică de  120 bătăi/ min 

 intensitatea efortului între 50 - 60% 

 acidul lactic în jurul valorii de 2 mMolli 

 utilizată pentru învățare, consolidare, perfecționare, încălzire , etc.  

 

 REZISTENȚĂ 2 - PRAGUL ANAEROB 

 Este zona efortului aerob mediu sau cu preponderență aerobă mare.Se 

împarte în zonă de O2 stabil și relativ cu următoarele caracteristici: 

 

 zona O2 stabil în această zonă avem utilizăm timp de lucru mai 

mic decât cel competițional, cu durata între 45 - 120 min și 

intensitate 55 - 65%, cu valoarea acidului lactic între 2 - 3.5 

mMolli. 

 zona O2 relativ este caracterizată prin  ritm mai mic decât cel 

competițional, durata între 30 - 90 min, intensitate 70 - 80% din 

VO2max, cu efecte în dezvoltarea și menținerea capacității aerobe, 

ritm cardiac 160-170 bătăi/minut, cu acidul lactic situat între 3.5-

5.5 mMolli. 

 

  Prin dezvoltarea acestei zone, obținem o mai bună adaptare în 

antrenament influențând în sens pozitiv performanțele. Îmbunătățirea pragului 

 
17Marinescu, Gh., ( 2003) Natație efort și antrenament, Ed. Bren,  București, pag. 69 – 70. 
18 Marinescu, Gh., (1998) Copiii și performanța la înot, Ed. INID, București, pag. 144 
19Maglischo E.W., (1993), Swimming Even Faster, Ed.Mayfield Publishing Company, California, pag.85 
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anaerob, implică creșteri ale VO2max, reduce producerea de acid lactic în 

mușchii implicați și crește viteza de eliminare a acestuia. 

 

 În literatura de specialitate se întâlnește pragul anaerob definit astfel:20 

 

 S.M.S.T.L - starea maximă stabilă a acidului lactic sau punctul 

critic de intrare în acid lactic 

 O.B.L.A - On set Blood Lactate Accumulation 

 

Pragul anaerob individual 

 

În această zonă sesiunile de antrenament au scop îmbunătățirea capacității 

aerob, fiind caracterizată de: 

 

 intensitatea 70-85% din VO2max 

 viteza de lucru în această zonă este inferioară vitezei de lucru a 

VO2max 

 acidul lactic 4mMolli 

 ritmul cardiac 140 - 150 bătăi/minut 

 pauzele între 5 -10 sec. pentru repetările până în 100m, 10-30 sec. 

pentru repetările între 100 -400m și 1-2 min pentru distanțele lungi 

800 - 1500m 

 atingerea stării stabile relative 

 

REZISTENȚĂ 3 - VO2max 

 

 Definit consumul maxim de oxigen - VO2max conform Maghlischo 1982 

reprezintă cantitatea de oxigen furnizată mușchilor și altor țesuturi. 

 Această zonă este caracterizată de exerciții cu preponderență aerobă cu 

supraîncărcare a rezistenței. Efortul din această zonă este caracterizat prin : 21 

 ritm mai redus decât cel competițional  

 durată între 5 - 115 min 

 intensitare 85-90%,  

 ritm cardiac 180 bătăi/minut,  

 acidul lactic 5.5 - 12 mMolli 

  predomină aerobioza superioară.  

 

 Principalul furnizor energetic este metabolismul lipidic.  

 O condiție importantă a acestei zone este corelarea consumului maxim 

de oxigen cu câtul respirator. 

 
20 Guedj, B.E., Brunet, B., Girardier, J., Moyen B., (2006), Medicine du sport,7e edition, Ed.Masson, Paris, 

pag.11 
21 Marinescu, Gh., (2003), Natație efort și antrenament, Ed. Bren, București, pag.49 
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 Această zonă mai are și denumirea de zonă a antrenamentului cu 

paranteze, fiind reprezentată de intensitatea cu care jucătorii trebuie să alerge 

în interiorul parantezelor, iar aceasta nu trebuie să fie sub 90%. 

  Prin acest antrenament, putem îmbunătăți VO2max, deși el este 

determinat genetic în proporție de 86-93%.(Marinescu, Gh.,2003).  

  Antrenamentele în această zonă la jocul de fotbal, sunt folosite 

pentru pentru a îmbunătăți valoarea VO2max și se recomandă utilizarea 

metodei efortului intermitent în repetări ce însumează 5 - 7 minute grupate în 3 

- 6 serii, cu intensitate a efortului cuprinsă între 80-90%. Pauza trebuie să fie 

de 1/4 - 1/2, pauzele scurte nu permit refacerea completă între repetări. 

 

 Prezentăm condițiile pentru atingerea valorii maxime a VO2max : 

 

 atingerea frecvenței cardiace maximale din punct de vedere teoretic 

conform formului lui Spiro S.(1977) {210 - 0.65 x vârsta}22 

 respectarea coeficientului respirator ( câtului respirator) 𝑄𝑅 =
VCO2

VO2
, 

1.1 pentru glucide și 0.70 pentru lipide 

 imposibilitatea menținerii vitezei de pedalare viteza de 60 tr/min. 

constant sau epuizarea subiectului 

 durata se încadrează între 20-30 min. 

 derularea programului pe o perioadă de cel mult 3 luni 

 intensitatea efortului situată între 90-92% 

 nivelul lactatului 6-12 mMolli 

 starea stabilă relativă 

 frecvența cardiacă ≥180 bătăi pe minut 

 raportul efort - pauză 1:1/2  

 efortul din interiorul parantezelor să depășească 3 minute în funcție 

de specificitatea sportului. 

 

TOLERANȚA LA ACUMULAREA ACIDULUI LACTIC - S1 

Această zonă este cu pondere mare anaerobă, ritm egal cu cel de competiție, 

durată 1 - 4.30 min., intensitatea efortului 100%, ritmul cardiac 180 bătăi pe 

minut, nivelul acidului lactic 12 - 18 mMolli. 

 Pentru îmbunătățirea toleranței  acidului lactic trebuie să respectăm 

principiul suprasolicitării și al specificității, solicitările trebuie să producă 

concentrații mai mari de 12 mMolli de acid lactic. 

Antrenamentele în această zonă au eforturi maxime cu durata de 1 min. și 

cu pauze de 4-5 min. pentru a se îmbunătății toleranța acidului lactic, raportul 

dintre pauză - efort trebuie să fie de 1:1. 

 
22 Spiro S.G., (1977), Exercise testing în clinical medicine, British Journal of Diseases of the Chest, Vol.71, 

pag.145-172 
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 Această zonă este importantă în jocul de fotbal, deoarece ea își arată 

eficiența atunci când jucătorii trebuie să susțină efort pe fond de oboseală, 

situațiile fiind nenumărat. 

 

Caracteristicile acestei zone sunt: 

 executarea cu intensitate maximală a fiecărei repetări, 

 intensitatea efortului este de 95 -100% din potențial 

 frecvența antrenamentului în acestă zonă de efort se recomandă a fi 

de 1 - 2 ori pe săptămână, mai ales în perioada precompetițională  

 raportul efort - pauză 1:6, 1:7 

 nivelul acidului lactic 12 - 20 mMolli 

 

PRODUCERE DE ACID LACTIC - S2 

 Prin antrenarea acestei zone urmărim producerea de acid lactic, ritmul 

antrenamentului este mai mare decât cel de competiție, durată de 30-45 sec., 

intensitate 100-110%, nivelul acidului lactic între 12-18 mMolli obținut într-un 

timp scurt. 

 Antrenarea acestei zone se efectuează cu intensitate maximală și 

supramaximală,  cu seturi de scurtă durată cuprinse între 9 sec. - 30 sec. Prin 

antrenamentul în această  zonă apare secreția acidului lactic, fiind un puternic 

stimul, glucocorticoidul și testosteronul. 

În jocul de fotbal trebuie alternată această zonă cu celelalte fiind o metodă 

de evaluare a pregătirii jucătorilor, dar mai ales a durității efortului  

 

PUTERE - S3 

  Obiectivul antrenării acestei zone este de a crește putere musculară 

necesară în toate disciplinele sportive.  

  Această zonă este caracterizată printr-un ritm mai mare decât cel 

competițional, cu durată până în 15 sec., întensitate 100 - 110%, fără apariția 

acidului lactic. Numărul de repetări se încadrează 2 -4 repetări, cu pauze active 

astfel încât să se poate realiza refacerea totală. În timpul antrenamentului este 

exclusă  apariția senzației de arsură în muschi, aceasta fiind o repercursiune a 

apariției acidului lactic.  
 

4.4 Principiile antrenamentului sportive 

 Principiile antrenamentului sportiv sunt definite ca fiind norme cu 

caracter general ce coordonează întreaga activitate de antrenament sportiv. În 

decursul dezvoltării procesului de antrenament al sportivilor, principiile s-au 

conturat din ce în ce mai bine, unele din ele și-au aplificat rolul, iar altele au 

scăzut în valoare, de asemenea au apărut principii noi, caracteristice proceselor 
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instructiv- educative. În continuare vom prezenta cateva opinii ale unor autori 

consacrați conform Dragnea, A.C., Teodorescu, S.M., 200223 

 

 
Fig. nr. 14 Principiile antrenamentului recunoscute de D. Harre (1973) 

 

Manno R. 1983 clasifică principiile antrenamentului sport astfel: 

Principii generale: 

 principiul motivației, 

 principiulimitării unor acțiuni din realitate, 

 principiul accesibilității 

 principiul rezolvării cu succes a sarcinilor 

Dragnea, A., și Teodorescu, S.M, (2002)  recunosc drept principii:  

 principiul adaptării la solicitări progresive  

 principiul compensării și supracompensării 

 principiul ciclicității antrenamentului 

 principiul individualizării 

 principiul motivației 

 

 
23 Dragnea, A.C., Teodorescu, S.M., (2002), Teoria sportului, Ed. Fest, București, pag.200 
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Capitolul V 

Antrenamentul total și integrat în pregatirea fizică a jucătorului de 

fotbal 

5.1 Antrenamentul total 

 Antrenamentul total reprezintă combinarea tuturor componentelor 

antrenamentului sportiv; componenta fizică, tehnică, tactică și psihică. Omul 

este o totalitate indisociabilă și fiecare exerciuțiu are o repercursiune globală 

asupra tuturor componentelor antrenamentului.24 

 Pe de altă parte antrenamentul total poate fi definit ca acțiune 

interdisciplinară și pluridisciplinară în vederea dezvoltării complexe și 

complete a sportivului.  

 Conform Epuran, M., 2001 antrenamentul total este o activitate umană 

desfășurată de persoane în slujba omului, derulată cu nivel maxim al eficienței. 

În figura 15 prezentăm schema antrenamentului total. 25 

 

Fig. nr. 15 Schema antrenamentului total 

 

 
24 Guedj, B.E., Brunet, B., Girardier, J., Moyen B., (2006), Medicine du sport,7e edition, Ed.Masson, Paris, 

pag.5 
25 Epuran, M., (2001), Psihologia sportului de performanță - teorie și practică, Ed.Fest, București pag.204 
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5.2 Antrenamentul integrat  

 Jocul de  fotbal este un sport în care sprinturile scurte cu intensități 

maxime, cursele cu viteză medie, joggingul și mersul pe jos sunt implicate pe 

tot parcursul jocului. 

 Acțiunile tehnice care trebuie realizate necesită echilibru, calitate în 

execuție, adaptarea permanentă a pasului alergător din punct de vedere al 

frecvenței și amplitudinii și adaptarea poziției corpului. Repetarea acestor 

gesturi și mișcări necesită o refacere fizică excelentă. De asemenea, este 

necesară o capacitate de a repeta aceste acțiuni pe tot parcursul meciului cu 

aceeași calitate. 

 Scopul antrenamentului integrat este de  a reproduce în antrenament 

contextul unui meci cu un control optim al factorilor precizați mai sus, pentru 

a obține o densitate a acțiunilor care să permită menținerea timpului de joc fără 

a pierde din calitatea tehnică. 

 Pregătirea fizică trebuie să fie în permanență în serviciul jocului. Prin 

urmare, este necesar să se știe cum să se schimbe planificarea antrenamentelor 

fizice de la faza generală de pregătire la o activitate specifică cu jocul, 

menținând în același timp intensitatea și durata sesiunilor fără balon. 

  Majoritatea jucătorilor de fotbal nu sunt atrași de antrenamentele de 

pregătire fizică, cu atât mai puțin vor să participe activ. Această constatare ar 

trebui să determine antrenorii să integreze mingea cât mai des posibil în 

exercițiile fizice. Acest lucru sporește interesul și angrenează jucătorul în aceste 

faze de mișcare cu minge, pentru a reproduce realitatea unui meci de fotbal. 

 Scopul antrenamentului este de a promova această adaptare motrică prin 

exerciții cu balonul. Acestea, odată stăpânite, își găsesc pe deplin locul în 

pregătirea fizică și permit să funcționeze bine calitățile de mișcare și 

coordonare pe volume mari și la intensități ridicate. 

Putem spune că nefolosirea acestora ar reprezenta o eroare metodologică 

gravă în antrenamentul sportiv. 

Acest tip de antrenament implică: 

 motivația jucătorilor. 

 situații reale de joc prin creșterea numărului de situații biomecanice care 

se desfășoară în competiție. 

 implicarea tacticii în pregătirea fizică 

 nevoile metabolice apropiate de cele din meci 

 numărul de accidentări scazut datorită reproducerii situațiilor pe care 

jucătorul este obișnuit să le facă. 

 

Pe de altă parte, există două dezavantaje pe care trebuie să le analizăm: 

 controlul încărcăturii și intensității antrenamentului este mai 

complicat. 
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 organizarea antrenamentul trebuie să fie riguroasă și necesită mai 

multă atenție 

În tabelul nr. 7 prezentăm avantajele antrenamentului cu și fără balon. 

 

Tabelul nr.7 Avantajele antrenamentului cu și fără balon 

Antrenament cu balon Antrenament fără balon 

Creșterea motivației 

 

Controlul optim al volumului de 

lucru 

 

Îmbunătățește tehnica 

jucătorului 

 

Progresul este ușor de detectat 

 

Îmbunătățește inteligența 

tactică 

 

Compararea posibililor jucători 

 

Maximizează timpul și 

sarcina de antrenament 

 

 

         Scăderea numărului de 

accidentări 

 

   

Clasificarea exercițiilor pe număr de jucători conform solicitărilor fiziologice 

ale efortului: 

 Exerciții 8 contra 5: Acestea sunt adaptate dezvoltării 

capacității aerobe (85-90% FCmax) 

 Exercițiile 4 contra 3: Acestea sunt adaptate dezvoltării 

puterii aerobe. (90 - 95% FCmax) 

 Exerciții 2 contra 2: Acestea sunt adaptate pentru 

dezvoltarea capacităților anaerobe (viteză, explozivitate) 

 

 Exercițiile de păstrare a posesiei măresc intensitatea prin reducerea 

întreruperilor. Prin urmare, exercițiile de posesie fără un tutore permit lucrul cu 

mai mulți jucători, menținând în același timp o intensitate ridicată.   În plus, 
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prin acordarea de instrucțiuni, cum ar fi reducerea numărului de atingeri ale 

mingii, ritmul jocului accelerează și mai mult intensitatea. 

 Antrenare jucătorilor cu jocuri cu minge în spațiu redus duce la 

îmbunătățirea forței coapsei, a sprintului și  a agilității. Antrenamentul 

jucătorilor fără o minge poate antrena aceleași calități,  însă fără a le câștiga pe 

celelalte calități cu mingea. În plus, există o progresie mai mare în eforturile 

aerobice specifice jocului. 

 În prima parte a perioadei pregătitoare,  mare parte a antrenamentelor 

trebuie  făcute cu exerciții fără balon. Acest lucru este pentru a stăpâni volumul 

de muncă în funcție de grupuri și de diferite niveluri de jucători. Însă de la 

început și progresiv trebuie să introduce în pregătire exercițiile cu balon. Acest 

lucru fără ca jucătorul să-și dea seama că îl va face să lucreze diferitele 

componente dorite în funcție de exercițiul ales, dimensiunea câmpului și 

numărul de jucători din echipă. 

5.3 Antrenamentul de viteză 

 Jucătorul de fotbal trebuie să fie rapid atât în situațiile cu balon cât și în 

situațiile pe care le impune jocul. Este necesar să lucreze la fel de mult 

sprinturile ca și în timpul unui meci astfel pe distanțe echivalente, în situații 

echivalente  cu sau fără balon, cu sau fără adversar. Timpul de recuperare 

trebuie respectat, altfel munca va fi ineficientă. Mai mult, pentru a lucra cu 

reflexele și gesturile specifice, este necesar să multiplicăm situațiile: solicitări 

vizuale, auditive, tipul de plecare. 

 Datorită acestor situații de joc este util antenamentul integrat, care 

reușește să-l pună pe jucător în situații cât mai apropiate jocului.  Se poate 

antrena , de asemenea, o subcomponentă numită viteză de anduranță care este 

explozivă.  Astfel, jucătorul își lucrează reflexul asupra starturilor și este tot 

mai eficient în aceste acțiuni.  

5.4 Antrenamentul de rezistență - anduranță 

 Jocul de fotbal este compus din perioade intermitente, scurte de 

intensitate ridicată, cu durată de 90 de minute sau chiar mai mult. Rezistența 

este utilizată de către jucător pentru a rămâne eficient în repetarea sprinturilor, 

săriturilor, explozivității pe tot parcursul meciului. Capacitatea aerobă bună 

permite o mai bună recuperare a puterii musculare între eforturi. 

 Există două componente în antrenarea rezistenței: capacitatea și puterea. 

Ele pot fi distinse în abordarea muncii de rezistență. Cu cât vă apropiați mai 

mult de potențialul maxim VMA al jucătorului dezvoltăm puterea,  scăzând 

procentul de VMA ne îndreptăm spre capacitate. 
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Antrenamentul rezistenței este condiționat de factorii prezentați în figura 16. 

 

Fig. nr. 16 Factorii care condiționează antrenamentul de rezistență 

5.5 Antrenamentul de forță 

 

 Este capacitatea unui grup muscular de a genera tensiuni împotriva unei 

sarcini. Cu cât este mai puternic un mușchi, cu atât mai mult jucătorul va sări 

mai mult, va lovi mai mult și va alerga mai repede.  

 Trebuie să distingem două abordări: forța generală care atrage 

motricitatea și forța specifică care abordează un anumit gest specific disciplinei 

sportive. 

 Pentru a dezvolta aceste capacități în jocul de fotbal, vom lucra 

predominant fără încărcătură maximă, dar până la oboseală. Considerăm că 

antrenarea forței maximale este traumatizantă pentru jucătorii de fotbal.  

 Pliometria pare a fi atunci cel mai bun mod de antrenare mergând pe  

principiul reluării din nou a contactului cu solul rapid și exploziv. 

 Putem integra o subcomponentă numită forță în regim de anduranță care 

reprezintă  abilitatea de a repeta eforturile musculare cu aceeași eficiență pe tot 

parcursul jocului. 
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tipul fibrei 
musculare
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vasculară

compoziția sângelui
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Capitolul VI 

 

Adaptarea, oboseala și refacerea în antrenenamentul de performanță 

6.1 Adaptarea, oboseala și refacerea în activitățile fizice intense 

 

 Adaptarea reprezintă “procesul propriu organismelor vii de a parcurge 

dezvoltarea corporală, activități funcționale, prestații comportamentale și 

exigenței diverse, stabilind astfel condițiile de existență”  (Renato Mano, citat 

de Dragnea, A.C, Teodorescu, S.M, 2002, p. 162).26 

 Orice efort fizic derulat într-o lecție de antrenament produce reacții de 

adaptare specifice, determinate de particularitățile reglării neuroumorale, de 

gradul de activitate a diferitelor organe și mecanisme funcționale.27 (Platonov, 

V.N.,  2015, p. 170) 

 Dacă adaptarea la eforturile prestate este eficientă, centrii nervoși 

organele și mecanismele funcționale, se unesc într-un complex unitar, formând 

baza pe care se derulează reacțiile de adaptare rapidă și de lungă durată. 

 Specificitatea adaptării poate fi de scurtă durată sau de lungă durată și se 

manifestă în orice efort. La eforturile fizice specifice, sportivii au posibilitatea 

să manifeste posibilități funcționale mai înalte, în conparație cu un efort fizic 

nespecific. 

 În cazul efortului specific, apar în plus modificări în activitatea 

sistemelor funcționale și anume o adaptare intensă la efortului pe care sportivul 

îl prestează des.  

 Oboseala ca ecou complex şi hipercomplex al efortului, rupe 

homeostazia organismului, prin modificările proceselor biochimice, favorizând 

trecerea organismului la o nouă stare de adaptare superioară celei precedente. 

Oboseala dacă este la un nivel optim apare ca un factor stimulator al resurselor 

funcţionale şi psihice.28 (Marinescu, Gh., 1998, p.54 ) 

 Oboseala reprezintă un tip special de stare funcţională a omului,care 

apare temporar sub influenţa unei activităţi intense sau de lungă durată şi care 

duce la scăderea eficientei acesteia.29 (Platonov, V.N.,  2015, p. 178) 

 

 

 

 
26 Dragnea, A.C, Teodorescu, S.M, (2002), Teoria sportului, Ed.Fest, București pag.162 
27 Platonov, V.N.,(2015), Periodizarea antrenamentului sportiv, Editura Discobolul, pag. 170 
28 Marinescu, Gh., (1998), Copiii ;i performanța în înot, Ed. Inid, București, pag.54 
29 Platonov, V.N.,(2015), Periodizarea antrenamentului sportiv, Editura Discobolul, pag. 178 
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 Oboseala este analizată sub trei forme:(fig.17) 

 

Fig. nr. 17 Formele oboselii 

Autorul Gandelsman a stabilit două stadii ale oboselii: 

 oboseală latentă - se manifestă la începutului efortului, 

 oboseală evidentă - apare atunci când efortului este prelungit. 

În situațiile în care oboseala se manifestă cronic, survenind din multitudinea 

solicitărilor musculare excesive, datorate antrenamentului haotic fără 

pauze, aceasta devine suprasarcină cunoascută în sportul de performanță 

prin supraantrenament. 

 Supraantrenamentul este definit conform dexonline ca stare patologică 

rezultată în urma unor eforturi exagerate, incorect dozate. [< supra- + 

antrenament, după fr. surentraînement].30 

 

 În literatura de specialitate identificăm două forme de supraantrenament: 

 

 bazedovian - simpatico – tonic;  

 addisonian - parasimpatico – tonic 

 

 
30 https://dexonline.ro/definitie/supraantrenament 
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                     Capitolul VII 

Concluzii și elemente de noutate desprinse din partea teoretică 

 

7.1 Concluzii 

Prin partea teoretică dorim să aducem informație de ultim moment la nivel 

mondial în ceea ce privește pregătirea fizică integrată în jocul de fotbal și 

zonarea efortului, pentru actualizarea metodologiei pregătirii fizice și pentru a 

veni în ajutorul tuturor specialiștilor din domeniu nostru. Astfel am desprins 

următoarele: 

 În orice disciplină sportivă trebuie să efectuăm antrenament mixt 

VO2max la nivel central și anaerob alactacid periferic, 

 Confundarea conceptului de VO2max cu cel de VO2DRIFT, ceea ce 

produce erori grave în antrenament, lucrând într-o zonă de efort 

inferioară. 

 Conceptul de antrenament integrat și total în disciplina sportivă 

fotbal, 

 Condițiile antrenamentului VO2max în jocul de fotbal la nivel de 

seniori: 

➢ efortul din interiorul parantezelor să depășească 3 

minute în funcție de specificitatea sportului 

➢ durata se încadrează între 20-30 min. 

➢ derularea programului pe o perioadă de cel mult 3 luni 

➢ intensitatea efortului situată între 90-92% 

➢ nivelul lactatului 6-12 mMolli 

➢ frecvența cardiacă ≥180 bătăi pe minut 

➢ raportul efort - pauză 1:1/2 

 Aspectele pe care le implică antrenamentul integrat: 

➢ motivația jucătorilor. 

➢ situații reale de joc prin creșterea numărului de situații 

biomecanice care se desfășoară în competiție. 

➢ implicarea tacticii în pregătirea fizică 

➢ nevoile metabolice apropiate de cele din meci 

➢ numărul de accidentări scăzut datorită reproducerii 

situațiilor pe care jucătorul este obișnuit să le facă. 

 

7.1 Elemente de noutate 

 conceptul de antrenament integrat și total în disciplina sportivă 

fotbal, 

 introducerea zonelor de efort în antrenamentul de fotbal la acest 

nivel de vârstă, 

 conceptul de antrenament pe capacități și puteri în jocul de fotbal. 
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Capitolul VIII 

 

Organizarea și desfășurearea cercetării preliminare 

 

8.1 Premisele cercetării preliminare  

Premisele care stau la baza conceperii cercetării preliminare, în definirea 

obiectivelor, scopului, sarcinilor și ipotezei cercetării, au fost determinate de 

nivelul tot mai scăzut al pregătirii jucătorilor de fotbal și de lipsa 

performanțelor. 

Plecând de la acest context, considerăm că antrenamentul în ceea ce 

privește pregătirea fizică necesită reconsiderări din punct de vedere al abordării 

mijloacelor. 

Tinând cont de cele precizate mai sus considerăm că este necesară 

optimizarea capacităților motrice, definind în acest context optimizarea ca fiind 

alegerea și aplicarea soluției optime dintre mai multe posibile sau a  face ca 

randamentul unei sportiv  sau al unui sistem grup să fie optim, să corespundă 

unor exigențe sporite, astfel plecăm de la următoarele premise : 31 

➢ Scăderea nivelului pregătirii fizice influenţează în mod direct 

ceilalţi factori ai antrenamentului ; 

➢  Capacitățile motrice sunt dezvoltabile și educabile ; 

➢ Dezvoltarea capacităților motrice condiționale și coordinative 

condiționează atingerea măiestriei sportive ; 

➢ Pregătirea fizică este reprezentată de suma capacităților fizice, 

psihice și funcționale necesare jucătorilor ; 

 

8.2 Obiectivele cercetării preliminare 

În întocmirea obiectivelor s-a ținut cont de planificarea competiţiei la 

nivel naţional și programul de antrenament, în concordanță cu cerințele actuale 

și particularitățile somatice și fizice ale jucătorilor Universității Craiova 

implicați în cercetare. 

Ținând cont de aspectele precizate mai sus, ne-am propus următoarele 

obiective: 

✓ Constatarea nivelului actual al potențialului fizic al jucătorilor incluși în 

cercetare ; 

✓ Optimizarea metodologiei de antrenament prin abordarea mijloacelor 

integrate în pregătirea fizică ; 

✓ Aplicarea testelor specifice computerizate ;  

✓ Monitorizarea jucătorilor în competiţie; 

 

 

 
31 https://dexonline.ro/definitie/optimizare 
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8.3 Scopul cercetării preliminare 

Tinând cont de cele prezentate anterior, scopul cercetării este orientat 

spre identificarea carenţelor jucătorilor implicaţi în pregătire şi  constatarea 

nivelului actual de la testarea inițială la cea intermediară, atât prin teste 

standardizate cât şi prin monitorizarea jucătorilor în meciuri. 

 

8.4 Sarcinile cercetării preliminare 

Demersul experimental presupune stabilirea și îndeplinirea unor sarcini 

ce contribuie la reprezentarea riguroasă și validă a rezultatelor, astfel sarcinile 

sunt : 

➢ Stabilirea grupei de cercetare ; 

➢ Alegerea testelor de evaluare a pregătirii fizice specifice în jocul 

de fotbal; 

➢ Stabilirea ipotezei cercetării ; 

➢ Stabilirea periodizării necesare cercetării preliminare ; 

➢ Înregistrarea datelor și alcătuirea profilului fizic al jucătorilor ; 

➢ Conceperea unei baze de date referitoare la rezultatele și 

performanțele obținute la testări ; 

➢ Consultarea unor surse bibliografice referitoare la testările în jocul 

de fotbal precum și în planificarea pregătirii fizice specifice. 

 

8.5 Ipoteza cercetării preliminare 

În stabilirea ipotezei cercetării experimentale preliminare se pleacă de la 

ideea că, rezultatele echipei de fotbal Universitatea Craiova şi stabilitatea 

platoului de formă sportivă sunt influenţate de nivelul pregătirii fizice 

 

8.6 Subiecții, locul și perioada desfășurării cercetării preliminare 

Subiecții incluși în cercetare sunt componenți ai echipei Universitatii 

Craiova seniori cu 4 seniori : 3 portari , 21 de jucatori de camp ; cate 2 pentru 

fiecare post si încă un al treilea atacant. cercetare s-a desfășurat în baza de 

antrenament a echipei din Craiova. Perioada desfășurării cercetării preliminare 

19.06 - 02.09.2014. 

 

Metode de cercetare utilizate 

 

8.8.1 Metoda studiului bibliografic 

La baza derulării cercetării preliminare au stat informațiile teoretice 

surprinse din sursele bibliografice referitoare la : 

 

➢ Bazele antrenamentului sportiv ; 

➢ Periodizarea antrenamentului sportiv ; 

➢ Orientări metodice privind pregătirea generală și specifică ; 
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➢ Mijloace de perfecționare a capacității de efort a jucătorilor ; 

➢ Diferențe somatice, funcționale, fizice, tehnice, tactice și psihologice; 

➢ Metodologia cercetării în activitățile fizice. 

 

8.8.2 Metoda experimentului preliminar cu o singură variabilă 

Studiului preliminar a presupus desfășurarea unui experiment de tip 

pedagogic constatativ cu o singură variabilă. 

 

8.8.3 Metoda statistică 

➢ media aritmetică   

➢ mediana   

➢ abaterea standard   

➢ valoarea maximă   

➢ valoarea minimă   

➢ amplitudinea   

➢ coeficientul de variaţie (variabilitate) 

➢ mărimea efectului - testul t, formula pentru obţinerea indicelui lui 

Cohen. 

                        

         8.8.4 Măsurători antropometrice  

  - talie  

  - greutate  

  - măsurarea țesutului adipos - metoda celor 7 pliuri cu ajutorul 

soft-ului Body Tracker Pro. 

 

 8.8.5  Metoda testelor 

✓ Evaluarea forței musculare cu ajutorul aparatului Myotest Pro 

✓ Evaluarea capacității aerobe – Beep Test 

✓ Analizarea efortului in meci prin soft-ul Instat 

 

 8.8.6 Metoda grafică 

Această metodă presupune un sistem de reguli ce trebuie respectate 

pentru a vizualiza și a prezenta sugestiv cifre, date sau indicatori calculați 

pentru a oferi sugestii de interpretare mai ales în ceea ce privește comparațiile, 

desfășurarea fenomenelor în timp, etc. 

Reprezentarea grafică facilitează întelegerea semnificației datelor numerice32 

 

8.8 Descrierea și aplicarea testelor și a măsurătorilor propuse pentru 

experimentul pedagogic preliminar  

Evaluarea antropometrică 

 
32 Popa, M. ( 2008 ), Statistică pentru psihologie, Teorie și aplicații SPSS, Ediția a II a, București, Editura 
Polirom, p.51 
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Măsurarea pliurilor cutanate s-a efectuat cu ajutorul unui caliper de tip 

Harpenden, ţinând cont de următoarele considerente: 

➢ poziţionarea corectă  a caliperului  şi a  subiectului; 

➢ modalitatea corectă de abordare a pliului cutanat; 

➢ pielea subiectului să fie curată, fără cremă sau uleiuri.  

➢ caliperul Harpenden este acreditat în cercetări la nivel internațional; 

De asemenea s-au efectuat câte două măsurători pentru fiecare pliu 

cutanat, iar măsurătorile au fost efectuate de către aceeaşi persoană pentru toţi 

subiecţii lotului. 

Determinarea pliurilor cutanate se realizează prin aprecierea  

compoziţiei corporale. Pliul cuprinde un dublu strat al pielii şi ţesutului adipos 

subcutanat, nu şi muşchiul. Pliul se formează  prin ciupire între police şi index, 

se strânge ferm şi se menţine pe tot parcursul măsurătorii. Se măsoară cu 

caliperul, plasat cu muchiile la 1 cm de police şi index. 

Au fost măsurate următoarele pliuri cutanate: 

➢ pliul tricepsului brahial este pe verticală, se marchează pe  faţa 

posterioară a braţului, la jumătatea distanţei care uneşte punctele 

acromial şi radial; 

➢ pliul subscapular se realizează oblic în jos şi lateral faţă de unghiul 

inferior al scapulei și are un unghi de 45o faţă de orizontală; 

➢ pliul supracrestal se realizează pe linia medio axilară, deasupra  

crestei  iliace și are  direcţie  oblică,  antero inferioară ; 

➢ pliul  supraspinal  (suprailiac  după  Heath-Carter)   se realizează la 7 

cm deasupra spinei iliace antero-superioar, are direcţie oblică spre 

linia axilară anterioară; 

➢ pliul abdominal este pe verticală şi se realizează la 5 cm lateral de 

ombilic; 

➢ pliul  coapsei  este  pe verticală  şi  se  realizează  pe  linia  mediană 

a feţei anterioare a coapsei, la jumătatea distanţei între pliul  inghinal  

şi  marginea  superioară  a patelei.Subiectul adoptă poziţia şezând, în 

care gamba realizează un unghi de 90. 

➢ pliul pectoral se masoară pe diagonală  la jumătatea distanței dintre 

mamelon și partea din față a cutelor de la subraț. Pliul trebuie să fie 

paralel cu marginea mușchiului pectoral.Valorile pliurilor cutanate 

sunt exprimate în milimetri. 

Înălţimea (talia) s-a măsurat cu banda metrică, rezultatele fiind 

exprimate în centimetri. Greutatea s-a măsurat cu un cântar, calibrat la 0,1kg. 

Interpretarea datelor s-a realizat cu soft-ul Body Tracker, care ne-a ajutat in 

calculul țesutului adipos. 

Cercetările științifice în domeniu, ne arată că jucătorii cu procent scăzut 

al țesutului adipos, au rezultate mai bune în ceea ce privește nivelul pregătirii 

fizice. Astfel evaluarea pliurilor ne ajută să constatăm procentajul țesutului 

adipos și al masei musculare active. 
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Cu ajutorul acestui soft ( fig. 19)  se poate calcula repede si usor 

procentajul de grasime corporala folosind un caliper si mai multe metode de 

calcul. Acest soft creaza o baza de date  unde putem inmagazina datele lunare 

prelevate de la jucatori avand o evidenta permanenta asupra masei active, 

procentajului si kilogramelor de grasime corporala si zone deficitare.  

Avand aceste date se pot crea programe individuale avand ca obiectiv : 

mentinere starii actuale,pierderea de tesut adipos sau cresterea in masa activa. 

 

 
 Fig. nr. 19 Soft-ul pentru evaluarea țesutului adipos 

 

➢ Myotest PRO 

Utilizând RS SCAN Myotest Pro System ( fig. 20 - 21 ) vom evalua periodic 

tonusul muscular, forța explozivă, procentul de forță câștigat sau pierdut de la 

o săptămână/luna la alta, diferența de forță dintre membrul inferior drept și 

stâng, informații ce vor fi utile în construcția și menținerea unei mase musculare 

active și de bună calitate, capabile să facă față celor mai intense solicitări 

 - este un dispozitiv pentru stabilirea valorilor si validarea evoluției 

musculare în timpul  antrenamentului și în perioada de recuperare; 

 - este compus din accelerometru, set de fixare aparat pe sportiv/ pacient, 

software ce permite reprezentarea grafică a mișcării și analiza activității 

musculare; 

- aparatul evaluează forța, puterea,viteza de reacție a muschiului izolat ca a 

unui grup muscular sau lanț kinetic complet; 

- teste pentru evaluarea detentei; 

- teste pentru evaluarea reacției (timpi de volum/ timpi de contact); 

- teste pentru evaluarea nivelului de oboseală (timpi de rezistenta); 
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- teste pentru evaluarea forței; 

- este portabil si autonom, permite realizarea unui număr important de teste, 

chiar si pe terenul de sport; 

- ne oferă posibilitatea de a transfera datele pe calculator si analiza lor cu 

ajutorului programului dedicat 

 

 
Fig. nr. 20 Componentele aparturii MyoTest 

 
Fig. nr. 21  Soft-ul aparturii MyoTest 

 

➢ Beep Test  

Beep test este un test care se desfășoară pe teren prin care evaluăm puterea 

aerobă maximală (VO2 max) și viteza aerobă maximală (VAM sau VO2 max).  
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Viteza aerobă maximală este viteza de alergare (VO2max) la care sportivul 

atinge VO2max., şi se măsoară în  m/s sau km/h. Aceste aspecte  au fost 

demonstrate ştiinţific de către Leger şi Mercier (1993), formula următoare 

ilustrând corelaţia dintre Viteza aerobă maximală şi volumul maxim de oxigen: 

                              VO2max ( ml.kg-1.min-1) = VAM ( km/h )  x 3,5 

                     sau  

                            VAM (km/h ) = VO2max (ml.km.min-1 ) x 3,5 

Testul de teren constă într-o alergare progresivă între două linii trasate la 

o distanţă de 20  metri una de alta ( fig. 22 ). Soft-ul ne impune ritmul alergării 

printr-un dispozitiv care emite bipuri sonore, jucătorul  trebuind să parcurgă 

distanţa dintre cele două linii în intervalul dintre bipuri.Testul începe de la o 

viteza de 8 km/h. Frecvența semnalelor sonore creste la fiecare aproximativ 

1min. cu câte 0,5km/h. Testul are un număr de 21 de nivele ajungând la 18,5 

km/. Subiecții sunt instruiți ca să parcurgă cât mai multe alergări posibil. 

Testul încetează atunci când sportivul nu mai poate să țină pasul cu viteza 

impusă de dispozitivul sonor ( mai mult de 3 metri înapoia liniei de 20 de metri 

la două semnale audio consecutive). 

 

Fig. nr.22 Beep Test 

➢ Softul INSTAT 

Statistica primită după fiecare joc oficial, prelucrată cu ajutorul softului 

INSTAT oferă informații ce pot fi comparate de la un joc la altul, atât la nivelul 

echipei, cât și la nivel individual. Vom avea astfel acces la informații referitoare 

la distanța parcursă de echipă și de fiecare jucător în parte, distanța totală 

defalcată pe intensitate de efort, număr de accelerări și sprinturi, date care vor 

avea rolul de a confirma sau infirma dacă dirijarea efortului de la un joc la altul 

a fost bună. 
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Capitolul IX 

 

Rezultatele cercetării preliminare și interpretarea datelor 
 

9.1 Rezultatele cercetării preliminare și interpretarea datelor 

TESTAREA INIŢIALĂ vs TESTAREA INTERMEDIARĂ 

  

GREUTATEA CORPORALĂ 

 

Tabelul nr. 15  Indicatorii statistici pentru greutate corporală 
Indicatori 

statistici 
T.I. T.Int.  Diferenţe 

Intermediar - 

Iniţial 

Media 76.49 75.62  Diferenţă medii  -0.87 

Mediana 76.45 75.30  Diferenţă medii 

(%) 
 1.1% 

Abaterea std. 9.05 7.81  95% C.I. (-1.56  ;  -0.17) 

Minim 62 64  Abaterea 

standard 
 1.65 

Maxim 93 91  Test t dependent t p 

Amplitudine 31 27  bilateral 2.58 0.017 

Coef. 

variabilitate 
11.8% 10.3%  Mărime efect   0.53 

 

Greutatea medie a scăzut cu 0.87 kg (1.1%). Cu o încredere de 95% 

diferenţa mediilor se află în intervalul (-1.56  ;  -0.17). Dispersia datelor este 

omogenă la ambele testări.  

Diferenţa dintre cele două medii (mărimea efectului) este mijlocie şi 

semnificativă statistic, p=0.017<0.05, cu t=2.58 şi df = 23. Se respinge ipoteza 

de nul. Mediile sunt redate grafic în fig. 23     iar diferenţele dintre greutăţile 

individuale măsurate la cele două testări în fig. 24           

 

  
Figura nr.  23 Diferențe medii greutate corporală      
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ŢESUTUL ADIPOS (%) 

 

Tabelul nr.  17 Indicatori statistici țesut adipos % 

 

Ţesutul adipos a crescut la testarea intermediară, în medie, cu 0.18 %.  

Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul (0.04  ;  0.32). 

Dispersia datelor la ambele testări este neomogenă.  

Diferenţa dintre medii este mijlocie şi semnificativă statistic, 

p=0.013<0.05, pentru t = 2.71 şi df = 23. Valorile medii şi diferenţele 

individuale privind ţesutul adipos al sportivilor la cele două testări sunt redate 

grafic în fig. 27   , respectiv fig.  28    .   

 

 
Figura nr. 27   Diferențe medii țesut adipos % 

 

 

Indicatori 

statistici 
T.I. T.Int.  Diferenţe 

Intermediar - 

Iniţial 

Media 7.31 7.49  Diferenţă medii  0.18 

Mediana 7.61 7.76  Diferenţă medii 

(%) 
 2.5% 

Abaterea std. 2.26 2.40  95% C.I. (0.04  ;  0.32) 

Minim 3.6 3.5  Abaterea 

standard 
 0.33 

Maxim 12.3 12.9  
Testul t 

dependent 

t p 

Amplitudine 8.7 9.4  2.71 0.013 

Coef. 

variabilitate 
31.0% 32.1%  Mărime efect   0.55 
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MASA MUSCULARĂ 

Tabelul nr. 18 Indicatorii statistici pentru masa musculară 
Indicatori 

statistici 
T.I. T.Int.  Diferenţe testări Intermediar -Iniţial 

Media 70.70 70.81  Diferenţă medii  0.11 

Mediana 70.28 71.70  Diferenţă medii 

(%) 
 0.2% 

Abaterea std. 7.13 7.04  95% C.I. (-0.16  ;  0.39) 

Minim 60.0 60.0  Abaterea standard  0.65 

Maxim 84.3 84.3  
Testul t 

dependent 

t p 

Amplitudine 24.3 24.3  0.89 0.383 

Coef. 

variabilitate 
10.1% 9.9%  Mărime efect   0.18 

 

Masa musculară a crescut la testarea intermediară, în medie, cu 0.11 kg. 

Procentual creşterea este de 0.2%. Diferenţa mediilor se află în intervalul (-0.16  

;  0.39), cu o încredere de 95%.  

Dispersia rezultatelor la ambele testări este omogenă. Indicele de mărime 

a efectului indică o diferenţă între medii foarte mică şi nesemnificativă statistic, 

p=0.383> 0.05, pentru t = 0.89 şi df = 23. Cele două medii şi progresul 

individual al sportivilor ,referitor la masa musculară, sunt redate grafic în fig.  

29  , respectiv fig. 30     .  

 
Figura nr.  29 Diferențe medii masa musculară 
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PUTEREA BILATERAL 

 

Tabelul nr. 19 Indicatorii statistici pentru putere bilateral 
Indicatori 

statistici 
T.I. T.Int.  Diferenţe testări Intermediar -Iniţial 

Media 6.52 6.55  Diferenţă medii  0.03 

Mediana 6.08 6.12  Progres  0.5% 

Abaterea std. 1.90 1.90  95% C.I. (0.02  ;  0.04) 

Minim 3.2 3.2  Abaterea 

standard 
 0.02 

Maxim 13.0 13.1  Testul t 

dependent 

t p 

Amplitudine 9.9 9.9  8.99 <0.001 

Coef. 

variabilitate 
29.1% 29.1%  Mărime efect   1.84 

 

Rezultatele obţinute cu Myotest Pro System pentru putere arată că, 

bilateral, puterea a crescut la testarea intermediară în medie cu 0.03 watts. 

Procentual progresul este de 0.5%. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor 

se află în intervalul (0.02  ;  0.04).  

Dispersia rezultatelor la ambele testări este relativ omogenă. Indicele de 

mărime a efectului indică o diferenţă între medii foarte mare şi semnificativă 

statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 8.99 şi df=23. Mediile şi progresul individual 

al sportivilor pentru puterea bilaterală sunt redate grafic în fig. 31   , respectiv 

fig. 32     .   

 
Figura nr. 31 Diferențe medii putere bilateral 
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VOLUMUL MAXIM DE OXIGEN 

 

Tabelul nr. 33 Parametrii statistici volum maxim de oxigen  
Indicatori 

statistici 
T.I. T.Int.  Diferenţe testări Intermediar -Iniţial 

Media 61.53 61.89  Diferenţă medii  0.36 

Mediana 61.55 61.85  Progres  0.6% 

Abaterea std. 2.27 2.24  95% C.I. (0.27  ;  0.45) 

Minim 56.5 56.9  Abaterea 

standard 
 0.21 

Maxim 64.8 65.0  
Testul t 

dependent 

t p 

Amplitudine 8.3 8.1  8.53 <0.001 

Coef. 

variabilitate 
3.7% 3.6%  Mărime efect   1.74 

 

Volumul maxim de oxigen (VO2 max) atins la testul Beep a crescut la 

testarea intermediară în medie cu 0.36 ml.kg-1.min-1. Procentual progresul este 

de 0.6%. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul (0.27  ;  

0.45). Dispersia rezultatelor este omogenă în cazul ambelor testări.  

Indicele de mărime a efectului arată o diferenţă foarte mare între medii 

şi semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 8.53 şi df=23. Mediile şi 

progresul individual al sportivilor sunt reprezentate grafic în fig. 57   , respectiv 

fig.58      .   

 
Figura nr.  57 Diferențe medii volum maxim de oxygen 
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VITEZĂ AEROBĂ MAXIMALĂ 
 

Tabelul nr. 34  Parametrii statistici viteză aerobă maximală 

Indicatori 

statistici 
T.I. T.Int.  Diferenţe testări Intermediar -Iniţial 

Media 17.57 17.68  Diferenţă medii  0.11 

Mediana 17.58 17.69  Progres  0.6% 

Abaterea std. 0.65 0.64  95% C.I. (0.06  ;  0.15) 

Minim 16.1 16.2  Abaterea 

standard 
 0.10 

Maxim 18.5 18.6  
Testul t 

dependent 

t p 

Amplitudine 2.4 2.4  5.33 <0.001 

Coef. 

variabilitate 
3.7% 3.6%  Mărime efect   1.09 

 

Viteza aerobă maximală (VMA) obţinută de sportivi la testul Beep a 

crescut la testarea intermediară în medie cu 0.11 km/h. Procentual progresul 

este de 0.6%. Diferenţa mediilor se află în intervalul (0.06  ;  0.15) cu o 

încredere de 95%. Dispersia rezultatelor obţinute la ambele testări este 

omogenă.  

Indicele de mărime a efectului indică o diferenţă între medii foarte mare 

şi semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 5.33 şi df=23. Valorile medii 

şi progresul individual al sportivilor sunt redate grafic în fig.59, respectiv fig.  

60.  

 
Figura nr. 59 Diferențe medii viteză aerobă maximală  
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Capitolul  X 

Concluziile cercetării preliminare 

 

10.1 Concluziile cercetării preliminare 

1. Privind nivelul de pregătirii fizice a jucătorilor de fotbal , prin evaluările 

derulate sistematic constatăm unele aspecte discordante, care pot conduce 

la erori de instruire sau de orientare a pregătirii specifice.  

2. Efortul în jocul de fotbal este mixt aerob – anaerob, cu dominantă 

aerobă.Dominanta aerobă nu are o dinamică constantă ci fluctuantă, pe 

fondul capacităţii aerobe se intercalează cu faze anaerobe, hotărâtoare şi 

decisive în unele situaţii impuse de nenumăratele faze de joc, cum ar fi 

viteza şi agresivitatea jocului. 

3. Echipa a ajuns pe ultimul loc al clasamentului dupa 6 etape , producând 2 

puncte din 18 posibile. Situația de criză a impus schimbări și demiteri în 

echipa tehnică. 

4. Greutatea medie a scăzut cu 0.87 kg (1.1%). Cu o încredere de 95% 

diferenţa mediilor se află în intervalul (-1.56  ;  -0.17). Dispersia datelor este 

omogenă la ambele testări. Diferenţa dintre cele două medii (mărimea 

efectului) este mijlocie şi semnificativă statistic, p=0.017<0.05, cu t=2.58 şi 

df = 23. 

5. Ţesutul adipos a crescut la testarea intermediară, în medie, cu 0.07 kg. 

Procentual creşterea este de 1.1%. Intervalul de încredere 95% pentru 

diferenţa mediilor este (0.00  ;  0.13). Dispersia datelor la ambele testări este 

neomogenă. Indicele de mărime a efectului indică o diferenţă între medii 

mică spre mijlocie şi nesemnificativă statistic, p=0.057 > 0.05, pentru t = 

2.01 şi df=23. 

6. În ceea ce privește evaluarea Myotest constatăm diferenţe majore între 

evaluarea membrului inferior drept şi cel stâng. 

7. În urma pregătirii centralizate considerăm că progresul înregistrat de către 

sportivi în ceea ce privește evaluare masei musculare nu înregistrează 

creșteri considerabile. 

8. neomogenă. Indicele de mărime a efectului indică o diferenţă foarte mare 

între medii şi semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 8.74 şi df=23. 

9. La testarea intermediară nivelul consemnat la testul beep a crescut, în medie, 

cu 38 sec. Toate diferenţele individuale sunt pozitive, cu excepţia cu o 

singură excepţie. Diferenţa minimă este -1.42  iar cea maximă 0.93  min 

10. Ipoteza cercetării preliminare preliminare a fost confirmată prin rezultatele 

înregistrate pe parcursul etapelor din cadrul Campionatului, cât şi prin 

nivelul scăzut al pregătirii fizice a jucătorilor. 

11. Evaluarea nivelului pregătirii fizice în jocul de fotbal, ne oferă posibilitatea 

periodizării și individualizării antrenamentelor cu mijloace specifice 

integrate, conform particularităților fiecărui jucător. 

 



44 
 

Capitolul XI 

Organizarea și desfășurarea cercetării finale 

 

11.1 Premisele cercetării finale 

Premisele care stau la baza conceperii cercetării finale, în definirea 

obiectivelor, scopului, sarcinilor și ipotezei cercetării, au fost determinate de 

nivelul tot mai scăzut al pregătirii jucătorilor de fotbal și de lipsa 

performanțelor. 

Plecând de la acest context, considerăm că antrenamentul în ceea ce 

privește pregătirea fizică necesită reconsiderări din punct de vedere al abordării 

mijloacelor. 

Tinând cont de cele precizate mai sus considerăm că este necesară 

optimizarea capacităților motrice, definind în acest context optimizarea ca fiind 

alegerea și aplicarea soluției optime dintre mai multe posibile sau a  face ca 

randamentul unei sportiv  sau al unui sistem grup să fie optim, să corespundă 

unor exigențe sporite, astfel plecăm de la următoarele premise : 33 

➢ Scăderea nivelului pregătirii fizice influenţează în mod direct 

ceilalţi factori ai antrenamentului ; 

➢ Dezvoltarea capacităților motrice condiționale și coordinative 

condiționează atingerea măiestriei sportive ; 

➢ Pregătirea fizică este reprezentată de suma capacităților fizice, 

psihice și funcționale necesare jucătorilor ; 

11.2 Obiectivele cercetării finale 

În întocmirea obiectivelor s-a ținut cont de planificarea competiţiei la 

nivel naţional și programul de antrenament, în concordanță cu cerințele actuale 

și particularitățile somatice și fizice ale jucătorilor C.S Craiova implicați în 

cercetare.  

Ținând cont de aspectele precizate mai sus, ne-am propus următoarele 

obiective: 

➢ Constatarea nivelului pregătirii fizice la momentul încheierii 

turului de campionat; 

➢ Stabilirea noilor metode şi mijloace pentru pregătirea etapelor 7-

17 de campionat; 

➢ Optimizarea metodologiei de antrenament prin folosirea 

mijloacelor integrate; 

➢ Aplicarea testelor specifice computerizate ;  

➢ Monitorizarea jucătorilor în competiţie; 

➢ Testarea finală a jucătorilor pentru stabilirea nivelului 

capacităţilor motrice, după aplicarea programului propus;  

➢ Colaborarea cu noul staff și abordarea noilor mijloace de 

pregătire.   

 
33 https://dexonline.ro/definitie/optimizare 
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11.3 Scopul cercetării finale 

Ținând cont de cele prezentate anterior, scopul cercetării este orientat 

spre identificarea carenţelor jucătorilor implicaţi, totodată dorim să identificăm 

factorii care au condus la rezultatele nefaste ale  echipei în prima parte a 

campionatului și  depăsirea situației de criză prin aplicarea propriului sistem 

integrat de pregătire pentru etapele 7-17 ale campionatului.  

 

11.4 Sarcinile cercetării finale 

Demersul experimental presupune stabilirea și îndeplinirea unor sarcini 

ce contribuie la reprezentarea riguroasă și validă a rezultatelor, astfel sarcinile 

sunt: 

➢ Stabilirea grupei de cercetare ; 

➢ Alegerea testelor de evaluare a pregătirii fizice specifice în jocul 

de fotbal; 

➢ Stabilirea ipotezei cercetării ; 

➢ Stabilirea periodizării necesare cercetării preliminare ; 

➢ Înregistrarea datelor și alcătuirea profilului fizic al jucătorilor ; 

➢ Conceperea unei baze de date referitoare la rezultatele și 

performanțele obținute la testări ; 

➢ Consultarea unor surse bibliografice referitoare la testările în jocul 

de fotbal precum și în planificarea pregătirii fizice specifice. 

 

11.5 Ipoteza cercetării finale 

În stabilirea ipotezelor cercetării experimentale finale se pleacă de la: 

1. "Pregătirea fizică integrată concepută și realizată de noi va influența pozitiv  

performanțele individuale măsurate prin factorii evaluați anterior în 

cercetarea preliminară." 

2. "Performanțele individuale vor duce la obținerea performanței colective." 

11.12 Planificarea programelor de antrenament al echipei Universitatea 

Craiova prin noua concepție metodologică privind pregătirea fizică 

Planificarea a fost realizată după următoarele obiective pe parcursul a 14 

microcicluri și este prezentată detaliat mai jos: 

 îmbunătățirea pregătirii fizice generale și specifice prin mijloace 

integrate; 

 dezvoltarea calităților motrice necesare jocului de fotbal.  

 dezvoltarea rezistenței aerobe - eforturi intermitente cu progresia 

duratei si distanței. 

 dezvoltarea rezistenței specifice - indirect prin efectul cumulat al 

repetării în pregătire și joc. 

 dezvoltarea forței dinamice cu accent pe membrele inferioare. 

 îmbunătățirea vitezei - frecvența si amplitudinea pasului.     
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Capitolul XI 

Rezultatele cercetării finale și interpretarea datelor 

 

11.1 Rezultatele cercetării finale și interpretarea datelor 

 

TESTAREA INTERMEDIARĂ vs TESTAREA FINALĂ 

GREUTATEA CORPORALĂ 

 

Tabelul nr. 51  Parametrii statistici cercetare finală greutate corporală 
Indicatori 

statistici 
T.Int. 

T.Final

ă 
 Diferenţe 

Final - 

Intermediar 

Media 75.62 75.62  Diferenţă’medi

i 
 0.00 

Mediana 75.30 75.30  Diferenţă medii 

(%) 
 0.0% 

Abaterea 

std. 
7.81 7.81  

95% C.I. 
- 

Minim 64 64  Abaterea 

standard 
 0.00 

Maxim 91 91     

Amplitudin

e 
27 27     

Coef. 

variabilitate 

10.3

% 
10.3%     

 

Greutatea corporală medie a rămas neschimbată de la testarea intermediară 

la cea finală. Mediile sunt egale cu 75.62 kg. Media greutăţii corporale 

depăşeşte greutatea medie optimă cu 0.41, valoarea medie a acesteia fiind 

egală cu 75.21 kg. Dispersia greutăţilor este omogenă în cazul ambelor 

testări. Mediile sunt redate grafic în fig.84 

  
Fig. nr. 84  Diferențe medii greutate corporală 
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GREUTATEA CORPORALĂ 
 

Tabelul nr. 52 Parametrii statistici diferențe cercetare finală greutate 

corporală 

Indicatori statistici 

Diferenţa mediilor 

Intermediar - 

Iniţial 

Final -

Intermediar 

Media -0.87 0.00 

Mediana -1.00 0.00 

Abaterea std. 1.65 0.00 

Minim -4.10 0.00 

Maxim 1.60 0.00 

Amplitudine 5.70 0.00 

Testul t dependent 

bilateral 

t p 

2.58 0.017 

Mărime efect  0.53 

 

Greutatea corporală medie a scăzut de la testarea iniţială la testarea 

intermediară cu 0.87 kg. De la testarea intermediară la cea finală greutatea 

a ramas neschimbată, prin urmare diferenţa este egală cu 0 kg. Observăm că 

evoluţia greutăţii medii în cele două perioade de pregătire este diferită, 

diferenţa dintre cele două valori este de 0.87 kg.  

Testul t arată un prag p =0.017<0.05, pentru t=2.58 şi df=23. Rezultă că 

diferenţa dintre cele două medii este semnificativă statistic. Diferenţă 

mediilor între testările intermediară-iniţială şi finală-intermediară sunt 

redate grafic în fig. 85      

 

 
Fig. nr. 85 Valori medii diferențe greutate corporală 
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ŢESUTUL ADIPOS (%) 

 

    Tabelul nr. 55 Parametrii țesut adipos % cercetare finală  
Indicatori 

statistici 
T.Int. T.Finală  Diferenţe Final -Intermediar 

Media 7.49 6.08  Diferenţă medii  -1.41 

Mediana 7.76 6.41  Diferenţă medii 

(%) 
 18.9% 

Abaterea std. 2.40 1.34  95% C.I. (-2.03  ;  -0.80) 

Minim 3.5 3.7  Abaterea standard  1.46 

Maxim 12.9 9.0  
Testul t 

dependent 

t p 

Amplitudine 9.4 5.3  4.77 <0.001 

Coef. variabilitate 32.1% 22.1%  Mărime efect  0.97 

 

Ţesutul adipos mediu a scăzut la testarea finală cu 1.41 %.  Diferenţa 

mediilor se află în intervalul (-2.03  ;  -0.80) cu o încredere de 95% .  Rezultatele 

înregistrate sunt dispersate neomogen la testarea iniţială şi relativ omogen la 

testarea finală. Diferenţa dintre medii este foarte mare şi semnificativă statistic, 

p<0.001<0.05, pentru t = 4.77 şi df=23. Valorile medii şi progresul individual 

al sportivilor sunt redate grafic în fig.89, respectiv fig.90 

 
Fig. nr. 89 Valori medii țesut adipos % cercetare finală 

Constatăm o scădere procentuală a ţesutului adipos la testarea finală. 

Majoritatea diferenţelor sunt negative. Diferenţele au valori cuprinse între -3.93 

şi 0.73 procente, după cum se poate observa în graficul din fig.90 

 
Fig. nr. 90 Diferențe individuale țesut adipos % cercetare finală 
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ŢESUTUL ADIPOS (%) 

 

Tabelul nr. 56 Parametrii statistici diferențe țesut adipos % cercetarea finală 

Indicatori statistici 

Diferenţa mediilor 

Intermediar - Iniţial Final -Intermediar 

Media 0.18 -1.42 

Mediana 0.18 -1.35 

Abaterea std. 0.33 1.46 

Minim -0.74 -3.93 

Maxim 0.83 0.73 

Amplitudine 1.57 4.66 

Testul t dependent 

bilateral 

t p 

4.69 < 0.001 

Mărime efect   0.96 

 

Ţesutul adipos mediu a crescut de la testarea iniţială la testarea 

intermediară cu 0.18%. De la testarea intermediară la cea finală a scăzut cu 

1.42%. Ţesutul adipos în cele două stagii de pregătire are evoluţii diferite. 

Indicele de mărime a efectului arată că între cele două medii există o diferenţă 

foarte mare şi semnificativă statistic, p<0.001<0.05 , pentru t = 4.69 şi df=23. 

În etapa a doua de pregătire progresul mediu este mai mare . Graficul din fig. 

91 redă diferenţa mediilor între testările intermediară-iniţială şi finală-

intermediară.  

        

 

 
 

Fig. nr. 91 Valori medii diferențe țesut adipos % cercetarea finală    
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MASA MUSCULARĂ 

 

Tabelul nr.  57 Parametrii statistici cercetarea finală masa musculară 

Indicatori statistici T.Int. T.Finală  Diferenţe Final -Intermediar 

Media 70.81 70.98  Diferenţă medii  0.17 

Mediana 71.70 70.76  Progres  0.2% 

Abaterea std. 7.04 6.78  95% C.I. (-0.22  ;  0.55) 

Minim 60.0 60.7  Abaterea standard  0.91 

Maxim 84.3 86.0  
Testul t dependent 

t p 

Amplitudine 24.3 25.3  0.89 0.384 

Coef. variabilitate 9.9% 9.6%  Mărime efect  0.18 

 

Masa musculară a crescut la testarea finală, în medie, cu 0.17 kg. 

Procentual creşterea este de 0.2%. Diferenţa mediilor se află în intervalul (-0.22  

;  0.55) cu o încredere de 95%. Dispersia rezultatelor înregistrate la ambele 

testări este omogenă. Indicele de mărime a efectului indică o diferenţă între 

medii foarte mică şi nesemnificativă statistic, p=0.384>0.05, pentru t = 0.89 şi 

df=23. Mediile şi progresul individual al sportivilor sunt redate grafic în fig. 

92, respectiv fig. 93 . 

 
Fig. nr. 92 Valori medii masa musculară testarea finală 

Masa musculară medie a crescut la testarea finală. Numărul diferenţelor 

pozitive şi al celor negative sunt egale, diferenţele luînd valori  între -2 şi 2 kg, 

cum se observă în graficul din fig. 

 
Fig. nr. 93 Diferențe individuale masa musculară cercetarea finală 
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MASA MUSCULARĂ 

 

Tabelul nr. 58 Parametrii statistici diferențe masă musculară cercetarea finală 

Indicatori statistici 

Diferenţa mediilor 

Intermediar - Iniţial Final -Intermediar 

Media 0.12 0.16 

Mediana 0.00 -0.02 

Abaterea std. 0.65 0.91 

Minim -0.29 -2.00 

Maxim 3.10 2.00 

Amplitudine 3.39 4.00 

Testul t dependent 

bilateral 

t p 

0.17 0.866 

Mărime efect   0.03 

 

Masa musculară a crescut de la testarea iniţială la testarea intermediară 

cu 0.12 kg. De la testarea intermediară la cea finală a crescut cu 0.16 kg. 

Observăm că în etapa a doua de pregătire masa musculară a depăsit cu 0.04 kg 

creşterea din prima etapă. Această diferenţă este mică şi nesemnificativă 

statistic, p=0.866>0.05, pentru t = 0.17 şi df=23. Progresul mediu, deşi nu este 

semnificativ, este mai bun în etapa a doua de pregătire. Mediile diferenţelor 

între testările intermediară-iniţială şi finală-intermediară sunt redate grafic în 

fig.94     

         

 

 
Fig. nr. 94 Valori medii diferențe masa musculară cercetarea finală       
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PUTEREA BILATERAL 

 

Tabelul nr.59 Parametrii statistici putere bilateral cercetarea finală 

Indicatori statistici T.Int. T.Finală  Diferenţe Final -Intermediar 

Media 6.55 8.05  Diferenţă medii  1.50 

Mediana 6.12 8.23  Progres  22.9% 

Abaterea std. 1.90 1.33  95% C.I. (0.85  ;  2.14) 

Minim 3.2 5.3  Abaterea standard  1.53 

Maxim 13.1 10.2  
Testul t dependent 

t p 

Amplitudine 9.9 4.9  4.80 <0.001 

Coef. variabilitate 29.1% 16.5%  Mărime efect  0.98 

 

Rezultatele obţinute cu Myotest Pro System pentru putere arată că pe 

ambele membre inferioare puterea a crescut la testarea finală în medie cu 1.50 

watts. Procentual progresul este de 22.9%. Cu o încredere de 95% diferenţa 

mediilor se află în intervalul (0.85  ;  2.14). Dispersia datelor la ambele testări 

este relativ omogenă. Indicele de mărime a efectului arată o diferenţă foarte 

mare între medii şi semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 4.80 şi 

df=23. Valorile medii şi progresul individual al sportivilor sunt redate grafic în 

fig.95, respectiv fig. 96. 

 
Fig. nr. 95 Valori medii putere bilateral cercetarea finală 

Puterea medie pe ambele membre inferioare a crescut la testarea finală. Toate 

diferenţele sunt pozitive, cu o singură excepţie. Diferenţa minimă are valoarea 

-4.88 iar cea maximă 3.23 watts, cum se poate observa în fig.96 

 
Fig. nr. 96 Diferențe individuale putere bilateral cercetarea finală 
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PUTEREA BILATERAL 

 

Tabelul nr. 60 Parametrii statistici diferențe putere bilateral cercetarea finală 

Indicatori statistici 

Diferenţa mediilor 

Intermediar - Iniţial Final -Intermediar 

Media 0.03 1.50 

Mediana 0.03 1.60 

Abaterea std. 0.02 1.53 

Minim 0.01 -4.88 

Maxim 0.08 3.23 

Amplitudine 0.07 8.11 

Testul t dependent 

bilateral 

t p 

4.68 < 0.001 

Mărime efect   0.95 

 

Rezultatele obţinute cu Myotest Pro System pentru putere arată că, 

puterea pe ambele picioare, a crescut de la testarea iniţială la testarea 

intermediară cu 0.03 watts. De la testarea intermediară la cea finală a crescut 

cu 1.50 watts. Între cele două medii există o diferenţă de 1.47 watts. Mărimea 

efectului arată că această diferenţă este foarte mare şi semnificativă statistic, 

p<0.001<0.05, pentru t = 4.68 şi df=23. Progresul mediu este mai mare de la 

testarea intermediară la cea finală. În fig. 97 sunt prezentate grafic mediile 

diferenţelor între testările intermediară-iniţială şi finală-intermediară.  

     

       

 

 
Fig. nr 97 Valori medii diferențe putere bilateral cercetarea finală 



54 
 

VOLUMUL MAXIM DE OXIGEN 

 

Tabelul nr. 85 Parametrii statistici volum maxim de oxigen cercetarea finală 

Indicatori statistici T.Int. T.Finală  Diferenţe Final -Intermediar 

Media 61.89 66.11  Diferenţă medii  4.22 

Mediana 61.85 66.35  Progres  6.8% 

Abaterea std. 2.24 2.11  95% C.I. (2.76  ;  5.69) 

Minim 56.9 62.9  Abaterea standard  3.48 

Maxim 65.0 69.5  
Testul t dependent 

t p 

Amplitudine 8.1 6.6  5.95 < 0.001 

Coef. variabilitate 3.6% 3.2%  Mărime efect  1.21 

 

Volumul maxim de oxigen (VO2max) atins la testul Beep a crescut la 

testarea finală în medie cu 4.22 ml.kg-1.min-1. Procentual progresul este de 

6.8%. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul (2.76  ;  

5.69). Dispersia rezultatelor este omogenă în cazul ambelor testări. Indicele de 

mărime a efectului arată o diferenţă între medii foarte mare şi semnificativă 

statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 5.95 şi df=23. Mediile şi progresul individual 

al sportivilor sunt redate grafic în fig.134, respectiv fig. 135 . 

 
Fig. nr. 134 Valori medii volum maxim de oxygen cercetarea finală 

La testarea finală volumul maxim de oxigen înregistrat la testul Beep a 

crescut, în medie, cu 4.22. Toate diferenţele sunt pozitive. Diferenţa minimă 

este 0.0  iar cea maximă 12.1 ml.kg-1 min-1 conform graficului din fig. 135 . 

 
Fig. nr. 135 Diferențe individuale volum maxim de oxygen cercetarea finală 
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VOLUMUL MAXIM DE OXIGEN 

 

Tabelul nr. 86 Parametrii statistici diferențe volum maxim de oxigen  

Indicatori statistici 

Diferenţa mediilor 

Intermediar - Iniţial Final -Intermediar 

Media 0.36 4.23 

Mediana 0.40 2.95 

Abaterea std. 0.21 3.48 

Minim 0.00 0.00 

Maxim 0.80 12.10 

Amplitudine 0.80 12.10 

Testul t dependent 

bilateral 

t p 

5.51 < 0.001 

Mărime efect   1.12 

 

La testul Beep volumul maxim de oxigen (VO2max) a crescut de la 

testarea iniţială la testarea intermediară cu 0.36 cm. De la testarea intermediară 

la cea finală a crescut cu 4.23 cm. Între cele două medii există o diferenţă de 

3.87 cm. Mărimea efectului arată că această diferenţă este foarte mare şi 

semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 5.51 şi df=23. În etapa a doua 

de pregătire progresul mediu este mai mare . Diferenţă mediilor între testările 

intermediară-iniţială şi finală-intermediară sunt redate grafic în fig.136. 

      

 

 
Fig. nr. 136 Valori medii diferențe volum maxim de oxigen cercetarea finală 
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UNIVERSITATEA CRAIOVA 

ANALIZA MECIURILOR  

 

DISTANŢA MEDIE TOTALĂ PE ECHIPĂ 

 

Tabelul nr. 89 Parametri statistici distanța medie totală pe echipă  
Indicatori statistici 

etape 
1-6  7 - 17  Indicatori statistici 

etape 
7-17 - 1-6 

Media 112303 118422  Diferenţă medii  6119 

Mediana 112238 119680  Diferenţă medii (%)  5.45% 

Abaterea std. 2596 4503  
Testul neparametric 

Mann-Whitney 

Z p 

Minim 108909 111622  -2.312 0.021 

Maxim 115885 121112  Mărime efect   0.56 

Amplitudine 6976 9490     

Coef. variabilitate 2.3% 3.8%     

 

Distanţa totală pe echipă parcursă de Universitatea Craiova este mai 

mare în etapele 7-17 campionatului, în medie, cu 6 118.92 m (5.45%). 

Dispersia distanţelor pe etape 1- 6 – 7 - 17 este omogenă. Diferenţa dintre 

etapele 7 - 17 şi 1-6 este mare spre foarte mare. Testul Mann-Whitney indică 

o diferenţă semnificativă statistic între cele două distanţe medii, pragul de 

semnificaţie p=0.021 < 0.05, pentru Z = -2.312. Distanţele medii pe echipă 

sunt redate grafic în fig. 140       .  

 

Distanţa medie totală pe echipă 

Universitatea Craiova 

 
Fig. nr. 140 Distanța totală medie pe echipă 1-6 și 7 - 17 

112303
118422

m

1-6               7 - 17
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DISTANŢA MEDIE TOTALĂ PE JUCĂTOR 

 

Tabelul nr. 90 Parametrii statistici distanță medie totală pe jucător  
Indicatori statistici 

etape 
1- 6 7 - 17  Indicatori statistici 7 - 17 -  1 - 6 

Media 10770 11381  Diferenţă medii  611 

Mediana 10738 11513  Diferenţă medii (%)  5.67% 

Abaterea std. 260 370  
Testul neparametric 

Mann-Whitney 

Z p 

Minim 10494 11025  -2.613 0.009 

Maxim 11091 11596  Mărime efect   0.63 

Amplitudine 597 571     

Coef. variabilitate 2.4% 3.2%     

 

Distanţa medie totală pe jucător la Universitatea Craiova este mai mare 

în etapele 7 – 17 ale  campionatului, în medie, cu 611.09 m (5.67%). 

Dispersia distanţelor medii totale pe jucător este omogenă în toate etapele. 

Diferenţa mediilor este mare spre foarte mare. Testul Mann-Whitney indică o 

diferenţă semnificativă statistic între cele două distanţe medii, pragul de 

semnificaţie p=0.009 < 0.05, pentru Z = -2.613. În fig. 141  sunt redate grafic 

distanţele medii totale pe jucător.    

       

       

 

Distanţa medie totală pe jucător 

Universitatea Craiova 

 

 
Fig. nr. 141  Distanță totală medie pe jucător 1- 6  7 - 17  

 

 

10770
11381

m

1-6         7-17
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Capitolul XII. 

 

Concluziile și elemente de originalitate desprinse din cercetarea finală 

 

12.1 Concluzii 

✓ Privind nivelul pregătirii fizice a jucătorilor de fotbal , prin evaluările 

derulate sistematic constatăm progrese la toate testele aplicate. 

✓ În ceea ce priveşte progresul din partea de pregătire fizică, el îşi pune 

amprenta şi pe performanţele echipei, aceasta nemaiavând înfrângeri 

începând cu etapa a 7 a. 

✓ Efortul în jocul de fotbal este mixt aerob – anaerob, cu dominantă aerobă. 

Dominanta aerobă nu are o dinamică constantă ci fluctuantă, pe fondul 

capacităţii aerobe se intercalează cu faze anaerobe, hotărâtoare şi 

decisive în unele situaţii impuse de nenumăratele faze de joc, cum ar fi 

viteza şi agresivitatea jocului. 

✓ Rezultatele la evaluările antropometrice prezintă creşteri în ceea ce 

priveşte masa musculară şi scăderi în ceea ce priveşte ţesutul adipos, în 

comparaţie cu testarea intermediară. Considerăm că ţesutul adipos într-

un procent ridicat  poate influenţa în sens negativ evoluţia jucătorilor.  

✓ În ceea ce privește evaluarea Myotest se constată diferenţe mici între 

evaluarea membrului inferior drept şi cel stâng şi imbunătăţirea puterii, 

forţei, vitezei şi detentei.  

✓ Greutatea corporală medie a scăzut de la testarea iniţială la testarea 

intermediară cu 0.87 kg. De la testarea intermediară la cea finală 

greutatea a ramas neschimbată, prin urmare diferenţa este egală cu 0 kg. 

Observăm că evoluţia greutăţii medii în cele două perioade de pregătire 

este diferită, diferenţa dintre cele două valori este de 0.87 kg. Testul t 

arată un prag p =0.017<0.05, pentru t=2.58 şi df=23. Rezultă că diferenţa 

dintre cele două medii este semnificativă statistic. 

✓ La testarea finală ţesutul adipos mediu a scăzut cu 1.15 kg. Procentual 

scăderea este de 19.9%. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află 

în intervalul (-1.64  ;  -0.67).  Dispersia rezultatelor este neomogenă la 

testarea iniţială şi relativ omogenă la testarea finală. Indicele de mărime 

a efectului indică o diferenţă între medii foarte mare şi semnificativă 

statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 4.90 şi df=23. 

✓ Ţesutul adipos mediu a crescut de la testarea iniţială la testarea 

intermediară cu 0.06 kg. De la testarea intermediară la cea finală a scăzut 

cu 1.15 kg. Observăm că între cele două medii există o diferenţă mare 

spre foarte mare şi semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 5.08 

şi df=23. Progresul mediu este evident mai bun de la testarea 

intermediară la cea finală. 

✓ Masa musculară a crescut la testarea finală, în medie, cu 0.17 kg. 

Procentual creşterea este de 0.2%. Diferenţa mediilor se află în intervalul 
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(-0.22  ;  0.55) cu o încredere de 95%. Dispersia rezultatelor înregistrate 

la ambele testări este omogenă. Indicele de mărime a efectului indică o 

diferenţă între medii foarte mică şi nesemnificativă statistic, 

p=0.384>0.05, pentru t = 0.89 şi df=23 

✓ Rezultatele obţinute cu Myotest Pro System pentru putere arată că, 

puterea pe ambele picioare, a crescut de la testarea iniţială la testarea 

intermediară cu 0.03 watts. De la testarea intermediară la cea finală a 

crescut cu 1.50 watts. Între cele două medii există o diferenţă de 1.47 

watts. Mărimea efectului arată că această diferenţă este foarte mare şi 

semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 4.68 şi df=23. 

✓ Forţa pe ambele picioare consemnată de aparatul Myotest arată că 

aceasta a crescut la testarea finală în medie cu 2.17 watts. Progresul este 

de 42.1%. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul 

(1.77  ;  2.57). Dispersia rezultatelor la ambele testări este neomogenă. 

Indicele de mărime a efectului indică o diferenţă între medii foarte mare 

şi semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 11.29 şi df=23. 

✓ Rezultatele obţinute cu Myotest Pro System arată că, bilateral, viteza a 

scăzut la testarea finală în medie cu 17.28 cm/s. Progresul este de 6.1%. 

Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul (-20.29  ;  

-14.26). Dispersia datelor la ambele testări este omogenă. Indicele de 

mărime a efectului indică o diferenţă între medii foarte mare şi 

semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 11.85 şi df=23. 

✓ Detenta medie pe ambele picioare a crescut la testarea finală în medie cu 

6.50 cm , conform rezultatelor obţinute cu Myotest Pro System. 

Procentual progresul este de 18.7%. Cu o încredere de 95% diferenţa 

mediilor se află în intervalul de încredere (4.91  ;  8.08). Dispersia 

rezultatelor în cazul ambelor testări este relativ omogenă. Indicele de 

mărime a efectului indică o diferenţă între medii foarte mare şi 

semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru t = 8.50 şi df=23 

✓ La testul Beep volumul maxim de oxigen (VO2max) a crescut de la 

testarea iniţială la testarea intermediară cu 0.36 ml/kg. De la testarea 

intermediară la cea finală a crescut cu 4.23 ml/kg. Între cele două medii 

există o diferenţă de 3.87 ml/kg. Mărimea efectului arată că această 

diferenţă este foarte mare şi semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru 

t = 5.51 şi df=23. În etapa a doua de pregătire progresul mediu este mai 

mare 

✓ Ipotezele cercetării finale I1. "Reorganizarea pe criteriile enunțate de noi 

va modifica performanțele individuale."I2. "Nivelul pregătirii fizice 

influențează performanța motrică colectivă." au fost confirmate prin 

rezultatele înregistrate pe parcursul etapelor din cadrul Campionatului, 

cât şi prin nivelul crescut al capacităţilor fizice la testarea finală 

comparativ cu cea intermediară.  
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✓ Alegerea unor teste de evaluare specifice efortului din jocul de fotbal, 

prezintă o importanță deosebită în periodizarea antrenamentului. 

✓ Evaluarea nivelului pregătirii fizice în jocul de fotbal, ne oferă 

posibilitatea periodizării și individualizării antrenamentelor cu mijloace 

specifice integrate, conform particularităților fiecărui jucător. 

✓ În cele 11 etape echipa a alergat mai mult ca adversarul iar cel mai slab 

meci din cele 11din punct de vedere al distanței parcurse a fost mai bun 

ca oricare din primele 6 etape 

✓ După cele 11 etape echipa a urcat de pe ultimul loc în clasament până pe 

locul 5, de la 2 puncte după 6 meciuri, acumulând 29 la finalul celor 17 

etape.  În primele 6 etape echipa a încasat 14 goluri urmând să încaseze 

doar 6 goluri în următoarele 11 etape. 

✓ În cele 11 etape echipa a acumulat cele mai multe puncte din cele 18 

echipe înscrise în campionat ‚ 27 de puncte , având o medie de 2,45 

puncte/meci În cele 11 etape echipa nu a pierdut nici un meci, având ca 

bilant 8 victorii si 3 remize.  

 

12.2 Elemente de originalitate 

Elementele de noutate propuse pentru această cercetare se regăsesc în primul 

rând în selecționarea testelor cu  specificitate mare pentru jocul de fotbal. 

               De asemenea, un alt element de noutate îl reprezintă utilizarea 

metodelor şi mijloacelor integrate în pregătirea jucătorilor de fotbal.De 

asemenea şi mijloacele folosite pentru dezvoltarea forţei. 

               Testările au o importanță deosebită în stabilirea obiectivelor pregătirii 

fizice, a continutului și periodizării în scopul atingerii formei sportive și 

mentinerii acesteia pe o durată cât mai mare. 

              La nivelul cluburilor din țara noastră, numărul echipelor ce realizează 

testări sistematice este scăzut, influenţând totodată şi periodizarea 

individualizată conform posibilitaţilor fiecărui jucător. 

            Am considerat necesară evaluarea stării musculare cu ajutorul softului 

Myotest, ceea ce ne oferă informaţii multiple despre forţa, puterea, viteza şi 

detenta fiecărui jucător. 

          Un alt element de noutate este testare consumului maxim de oxigen cu 

ajutorul Beep şi nu prin aplicarea unui test de alergare în tempo uniform. 

          De asemenea, fiecare etapa a campionatului a fost monitorizată cu 

ajutorul soft-ului Instat, ceea ce ne oferă multiple informaţii despre jucători şi 

echipă. 

 

12.3 Recunoaștere 

 

Teza a fost elaborată sub auspiciile UNEFS în cadrul Școlii Doctorale pe 

baza Proiectului de cercetare științifică aprobat de Consiliul Școlii Doctorale. 
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Capitolul XIII 

Diseminarea rezultatelor și limitele cercetării 

 

13.1 Diseminarea rezultatelor 

1.     Study on the evaluation of the voluntary and involuntary strenght in 

footbal, Marius Stoica, Adina Dreve, Cornel Blejan, International Congress of 

Physical Education, Sports and Kinetotherapy. Education and Sports Science 

in the 21st Century, Edition dedicated to the 95th anniversary of UNEFS . 2018. 

2.     Inceasing the strength of muscle contraction after the individualize 

training program in football performance .Marius Stoica, Blejan Cornel The 

international congress of physical education,sports and kinetoterapy ; june 2017 

Bucuresti 

3.     Improving the tolerance to lactate and its efficienty in the end of the 

football game. Marius Stoica, Blejan Cornel .The international congress of 

physical education,sportsand kinetoterapy ; 20 june 2016 Bucuresti 

4.     Consideration regarding the guidance of the sportive shape from a weekly 

cycle to another using analysis software in high performance footbal ; Marius 

Stoica, Blejan Cornel .The international congress of physical 

education,sportsand kinetoterapy ; 13-14 june 2015 Bucuresti. 

5.     Optimizarea pregatirii fizice prin teste specifice in fotbalul de mare 

performanta Blejan Cornel. The international congress of physical 

education,sports and kinetoterapy ; 13-14 june 2012 Bucuresti. 

6.      Optymizing physical training trough adapted specific test in high 

performance football. Marius Stoica, Blejan Cornel 3 rd Word Conference on 

Learning, Teaching & Educational Leadership ; 25-28 october 2012 Brussels, 

Belgium 

7.     Consideration regarding the relation between recovery and regeneration 

in football training and competition.’’ Marius Stoica, Blejan Cornel, The 

international session of scientific communications ; 25 november 2011 

Bucuresti 

8.     Improving the tolerance to lactate and its efficiency in the end of the 

football game, Marius Stoica, Cornel Blejan, Revista Discobolul No.2(48) 

April-June 2017 

9.     Theoretical aspects of total training – integrated in physical traning of 

football player, Marius Stoica, Cornel Blejan, Ștefan Tudoși, Adina Dreve, 

Revista Discobolul – în curs de publicare 

 

13.2 Limitele cercetării 

➢ lipsa specialiștilor pregătiți pentru a monitoriza și a 

interpreta rezultatele obținute din monitorizarea jucătorilor 

cu soft-ul instat. 

➢ lipsa preparatorilor fizici pregătiți pentru a individualiza 

pregătirea integrată a jucătorilor de fotbal. 
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