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INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA CERCETĂRII 

 

La nivel mondial, badmintonul este unul dintre cele mai practicate jocuri 

sportive, iar acest fapt se datorează mai ales continentului asiatic, dar şi statelor 

europene precum Danemarca, Suedia, Germania sau Marea Britanie. Cât despre 

originile sale, badmintonul a fost practicat sub diferite forme încă din cele mai 

vechi timpuri, însă latura sa sportivă a prins culoare treptat, culminând cu anul 

1887 atunci când a fost înfiinţat primul club de badminton din lume, prilej cu 

care au fost stabilite şi regulile jocului. 

Complexitatea badmintonului, înţeleasă de cele mai multe ori doar de cei 

care practică sau studiază acest sport, derivă din faptul că jucătorii au la 

dispoziţie multiple variante de lovire a unei mingi ce poate atinge viteze de până 

la 425 km/h, într-un spaţiu de dimensiune considerabilă: 35 m2. În aceste 

condiţii, intensitatea jocului capătă cele mai mare cote în lumea sporturilor cu 

racheta.  

În prezent, în țara noastră există un număr modest de cluburi active 

(aproximativ 30), însă acţiunile federaţiei de specialitate prin care se încearcă 

introducerea acestui sport în cât mai multe şcoli, precum şi formarea de noi 

specialişti, ne dau speranţe că acest număr va creşte considerabil în următorii ani. 

Prin accesibilitatea sa tehnico-tactică și organizatorică, jocul de badminton în 

sine are capacitatea de a atrage practicanți, atât pentru loisir cât și pentru sportul 

de performanță. Crearea unui mediu propice dezvoltării multilaterale a 

jucătorilor revine în sarcina antrenorului, o condiţie obligatorie fiind 

conştientizarea responsabilităţilor şi rolurilor pe care acesta le joacă în sala de 

antrenament. Aşadar, antrenorul nu doar le predă sportivilor conţinutul tehnico-

tactic al jocului de badminton, acesta îi şi motivează, organizează, sfătuieşte, 

susţine, evaluează etc. 

Chiar dacă există performanțe importante înregistrate la nivel internațional 

de badmintoniștii români, numărul resurselor bibliografice existente în literatura 

națională de specialitate este redus, deci se poate spune ca în România practica a 

luat-o înaintea teoriei.  

Lucrarea aduce în lumină o serie de elemente de actualitate pentru jocul de 

badminton, în sensul că îşi propune abordarea unui domeniu insuficient explorat, 

cel al metodicii de predare a acestei discipline sportive. La nivel naţional, 

puţinele lucrări care au ca temă badmintonul fac referire la componente precum 

tehnica, tactica sau regulamentul acestuia, prin urmare demersul nostru îşi 

gaseşte ecoul în necesitatea actualizării metodicii de predare şi în consecinţă a 

programelor de antrenament utilizate. 
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CAPITOLUL 1 

IMPORTANŢA TEMEI DE CERCETARE ŞI MOTIVAREA ALEGERII 

ACESTEIA 

1.1. IMPORTANŢA TEMEI DE CERCETARE 

 

La nivel mondial, predarea jocului de badminton se realizează în 

conformitate cu diferite metodici, existând ca și în cazul altor sporturi, destul de 

multe opinii contradictorii. Discrepanţele apar în general atunci când vine vorba 

despre predarea loviturilor înalte, ordinea predării loviturilor specifice, sau 

predarea deplasării în teren. În cazul loviturilor înalte, discuțiile gravitează în 

jurul răsucirii trunchiului în faza balansului înapoi („backswing”). În ceea ce 

priveşte ordinea predării loviturilor specifice, în cele mai multe centre britanice 

antrenorii încep instruirea cu loviturile joase, aşa cum recomandă de atlfel şi 

Federaţia Mondială de Badminton, pe când în cele mai multe şcoli din Asia, 

recunoscute pentru pragmatismul și eficiența lor, antrenorii predau mai întâi 

lovitura înaltă („Clear”). Deplasarea în teren ridică probleme referitoare la 

numărul și natura pașilor efectuați, astfel încât jucătorii să acopere cât mai 

eficient întreaga suprafață a terenului. Putem spune că nu s-a conturat încă o 

metodică de predare unanim acceptată ca fiind cea mai eficientă, încă nu s-a 

bătătorit drumul cel mai scurt spre mult râvnita măiestrie tehnică. 

La nivel naţional, metodica predării acestui joc sportiv reprezintă un 

subiect abordat de foarte puţini specialişti, ale căror lucrări cuprind mai degrabă 

frânturi din „cum să predăm jocul de badminton”, în general fiind vorba despre 

descrierea unor serii de exerciţii utilizate pentru învăţarea loviturilor specifice (la 

Lăzărescu, A., 1974, Demeter-Erdei, Z., 1983, Marcu, V., 1989, Ochiană, N., 

2006, Rus, C., 2008, sau Pițu, N., Stănescu, R., 2016). De altfel, dacă intri în mai 

multe săli de badminton din ţară, ai posibilitatea să vezi moduri diferite de 

predare a procedeelor tehnice specifice acestui joc sportiv. Spre exemplu, unii 

antrenori îşi învaţă sportivii să aştepte mingea în poziţie laterală faţă de fileu 

pentru executarea loviturilor înalte, în timp ce alţii folosesc poziţia cu pieptul 

spre fileu, unii antrenori folosesc pentru început mingi suspendate în timp ce alţii 

încep instruirea cu mingi aruncate (hand feeding) etc.  

Conchidem că la nivel național există o stringentă necesitate a unor puncte 

de vedere solide referitoare la metodica predării jocului de badminton, 

considerând că fără respectarea unei metodici de predare fundamentată ştiinţific 

procesul instructiv devine lipsit de eficienţă, cu atât mai mult în cazul 

badmintonului, a cărui complexitate solicită cunoştinţe dintre cele mai 

diversificate. Așadar, în cadrul cercetării întreprinse, efortul nostru se va 
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îndreapta în direcția conturării unei metodici de predare a acestui joc sportiv, cu 

accent pe utilizarea unor elemente de noutate / originalitate. 

 

1.2. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI DE CERCETARE 

 

 Interesul personal cu privire la această temă de cercetare provine, în 

primul rând, din dorința de a aduce cât mai multe elemente de noutate și inovație 

în predarea jocului de badminton. Munca de antrenorat m-a determinat să caut 

permanent răspunsuri științifice cu privire la metodica predării acestui joc 

sportiv, care, în opinia noastră, merită să se bucure și în România, de cel puțin 

același prestigiu pe care l-a dobândit în țările din vestul Europei. 

 Demersul nostru în jurul acestei teme este justificat și de următoarele 

argumente: 

• numărul redus de cercetări efectuate în domeniul badmintonului, la nivel 

național; 

• absența la nivel național, a unei lucrări științifice care să trateze în mod 

expres metodica predării jocului de badminton, în întreaga sa 

complexitate; 

• absența la nivel național, a unor programe de antrenament adresate 

copiilor de 6-7 ani. 

Considerăm că badmintonul românesc nu a fost privit până acum din acest 

punct de vedere şi de aceea tema de cercetare propusă sub titlul de „Evoluţia 

capacităţilor motrice şi tehnice la copiii de 6-7 ani în badminton” poate fi utilă 

specialiştilor domeniului, contribuind la promovarea şi dezvoltarea acestui 

minunat sport, în ţara noastră. 

 

CAPITOLUL 2 

ASPECTE GENERALE ŞI SPECIFICE PRIVIND JOCUL DE 

BADMINTON 

2.1. SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BADMINTON 

 

 Badmintonul este unul dintre cele mai vechi sporturi din lume, fiind jucat 

sub diferite forme, încă din antichitate. Cercetările istoricilor arată că grecii 

practicau un joc foarte popular, numit „Sferica“, în care foloseau rachete 

confecţionate cu racordaj din intestine de animale, cu care loveau fructe uscate, 

în care erau înfipte pene de păsări. Romanii au preluat şi ei acest joc, pe care îl 

numeau „Paganica“. De asemenea, în China antică se practica jocul numit „Di-

Dsien-Dsi“, în care jucătorii foloseau rachete din lemn, înfrumuseţate uneori 
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chiar cu elemente din aur sau argint. Acest joc a fost preluat şi răspândit în 

Japonia în secolul al XIV-lea, cu numele de „Oibane“. (Ochiană, N.1, 2013). 

 Adevăratul strămoş al jocului de badminton a apărut în Europa în secolul 

al XVII-lea, sub denumirea de „jeu volant“, adică „jocul zburătorului“. Iniţial a 

fost practicat la curţile regale şi domneşti, jucătorii fiind îmbrăcaţi în stil 

„rococo“, aşa cum se purta pe atunci, fapt ce influenţa negativ dinamismul şi 

amplitudinea mişcărilor.     

 

 
Figura 2.1. „Jeu volant“, secolul al XVII-lea (sursa: www.badmintonbay.com, 

accesat 15.06.2017, ora 22 :00) 

 

  

Regulamentul jocului, valabil şi în prezent cu mici modificări, a fost adus 

în Europa de câţiva ofiţeri britanici, întorşi din India, acolo unde în jurul anului 

1860 se practica un joc foarte asemănător cu cel de astăzi, sub denumirea 

de „Poona“. Acest joc era, de fapt, jocul „Oibane“, practicat în Japonia cu câteva 

sute de ani mai devreme (Stănescu, R.C.2, 2010). 

 În România, jocul de badminton a câştigat mare popularitate şi a atras tot 

mai mulţi adepţi şi practicanţi după ce a fost introdus în programul „Daciadei“, 

celebra competiţie sportivă naţională (Marcu, V.,3 1989). Primele concursuri de 

badminton au fost organizate de Casa Copiilor din Târgu-Mureş, în anul 1975. 

Un an mai târziu, Comitetul Judeţean UTC Mureş a organizat primul concurs 

interjudeţean de badminton, la care au participat peste 100 de jucători, din 12 

 

1 Ochiană, N., (2013). Free time activities- racquet sports, Editura Pim, Iași, pag. 31 ; 
2 Stănescu, R. C., (2010). Sporturi cu racheta, Editura Discobolul, Bucureşti, pag. 68; 

3 Marcu, V., (1989). Badminton, mijloc al educației fizice, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 

pag. 7 ; 

http://www.badmintonbay.com/
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judeţe. În următorul an, a fost organizată prima competiţie bilaterală Timişoara-

Târgu Mureş, câştigată de timişoreni cu scorul de 7 la 2. Cu acest prilej se 

hotărăşte popularizarea badmintonului la nivel naţional, urmând înfiinţarea unor 

secţii de badminton în Cluj-Napoca, Bucureşti, Braşov, Oneşti, Miercurea Ciuc, 

Baia Mare, Reşiţa, Petroşani. În prezent, există 36 de cluburi active afiliate 

Federaţiei Române de Badminton, instituţie fondată în anul 1990 şi reorganizată 

în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000. (sursa: 

www.badminton.ro, accesat 16.06.2016, ora 18:00) 

 

2.2. CARACTERISTICILE EFORTULUI SPECIFIC JOCULUI DE 

BADMINTON 

 

P.P. Neveanu citat de Ursanu, G.4, 2010, defineşte efortul ca fiind „o 

conduită conativă de mobilizare, concentrare şi accelerare a forţelor fizie şi 

psihice în cadrul unui sistem de autoreglaj conştient şi aconştient în vederea 

depăşirii unui obstacol, a învingerii unei rezistenţe a mediului şi a propriei 

persoane”. Aşadar, în timpul efortului, organismul suferă o dublă solicitare: 

• solicitarea fizică (respectiv a sferei somato-vegetative, după Bota, C.5, 

2000); 

• solicitarea psihică, emoţională, în care organismul prestează efortul (spre 

exemplu, compeţiile cu o mare încărcătură emoţională) – componenta 

psihică a stresului. 

 În opinia lui Şalgău, S.6, 2007, efortul fizic poate fi considerat un agent 

stresant prin prisma faptului că mobilizează mecanisme de adaptare solicitând 

organismul să se adapteze corespunzător. Efortul fizic solicită cel mai mult 

muşchii scheletici, însă există şi alte sisteme care-şi amplifică activitatea în 

vederea susţinerii efortului: 

• sistemul cardio-vascular şi respirator furnizează şi transportă oxigenul 

împreună cu substanţele nutritive necesare ţesuturilor active; 

• sistemul nervos comandă şi adaptează organismul la solicitările efortului; 

• sistemul endocrin prelungeşte şi potenţează acţiunea sistemului nervos; 

• sistemul excretor elimină deşeurile metabolice. 

 

4 Ursanu, G., (2010).  Teoria și metodica antrenamentului sportiv – note de curs, Editura 

Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, pag. 179 ; 

5 Bota, C., (2000). Ergofiziologie, Editura Globus, București, pag.8; 
6 Șalgău, S., (2007). Adaptarea biologică a organismului la efortul dirijat, Editura EduSoft, 

Bacău, pag.13;     

http://www.badminton.ro/
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 Toate mişcările efectuate de om sunt posibile datorită muşchilor, aceştia 

funcţionând ca nişte transformatoare de energie ce convertesc energia chimică în 

energie mecanică. Energia este definită de Bota, C.20, 2000, ca fiind „capacitatea 

pe care o posedă un sistem al corpului de a efectua o activitate, un lucru 

mecanic”. Organismul uman nu creează energie, ci o transformă. În prezent, se 

cunosc mai multe grupe de substanţe organice (glucide, proteine, lipide) care pe 

lângă alte roluri, îndeplinesc şi o funcţie energetică importantă. Sursa energetică 

directă care furnizează energia necesară diferitelor procese biologice, inclusiv 

contracţiei musculare este acidul-adenozin-trifosforic (ATP). Această substanţă 

se găseşte în muşchi în cantitate limitată, în sensul că după 2-3 contracţii, deci 

după doar câteva secunde de lucru, rezervele de ATP se epuizează şi ca atare este 

obligatorie refacerea sa pe măsura degradării. Resinteza ATP-ului este realizată 

prin trei modalităţi şi anume (după Bota, C.7, 2000): 

• pe seama unui alt compus fosfat macroergic, numit creatin fosfat (CP); 

• pe seama glucidelor prin fenomenul de glicoliză anaerobă sau sistemul 

acidului lactic; 

• pe seama glucidelor şi a lipidelor prin proces de oxidare. 

Energia chimică poate fi eliberată prin procese în care nu intervine 

oxigenul (calea anaerobă) sau prin reacţii chimice în care oxigenul este 

indinspensabil (calea aerobă). După modul în care condiţiile competiţionale 

impun folosirea doar a uneia dintre ele sau a ambelor căi de eliberare a energiei 

chimice, s-au statornicit trei tipuri de efort: anaerob, aerob şi mixt (Nicu, A.8, 

1993). 

 

2.3. SELECȚIA INIȚIALĂ A COPIILOR ÎN PRACTICAREA 

BADMINTONULUI DE PERFORMANȚĂ 

 

Selecția și pregătirea copiilor apți să facă sport de performanță, nu este 

nicidecum o acțiune de moment, ci un proces evolutiv, etapizat, în care 

operațiunile se desfășoară din mers, chiar în timpul pregătirilor. Mazilu, V., 

Focșeneanu, A.9, 1976, consideră că procesul de selecție poate reprezenta o 

reușită dacă cei care fac selecția știu ce fel de calități sunt necesare sportului 

respectiv, iar cei supuși selecției posedă acele calități la un nivel cât mai ridicat, 
 

7 Bota, C., (2000). Ergofiziologie, Editura Globus, București, pag. 10, 13; 
8 Nicu, A., (1993). Antrenamentul sportiv modern, Editura Editis, București, pag.195 ; 

 
9 Mazilu, V., Focșeneanu, A., (1976). Selecția în sport, Centrul de cercetări pentru educație 

fizică și sport, București, pag.6 ;     
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cunoscând faptul că unele dintre acestea sunt perfectibile prin antrenament, iar 

altele mai puțin. 

În opinia lui Nicu, A.10, 1993, particularitățile selecției sunt determinate în 

primul rând de vârsta la care are loc aceasta. Deoarece perfecționarea calităților 

necesare în diferite sporturi este strâns legată de maturizarea subtratului lor 

morfo-funcțional, ce are loc la vârste diferite, nu putem vorbi de o singură vârstă 

de selecție, valabilă pentru toate sporturile. În privința stabilirii vârstei optime de 

selecție, în unele sporturi există încă puncte de vedere contradictorii. De 

exemplu, Bompa, T., O.11, 2001, sugerează că vârsta de debut în practicarea 

badmintonului trebuie să fie în intervalul 10-12 ani, afirmație pe care nu o putem 

accepta ca fiind valabilă în prezent. Noi considerăm că vârsta optimă pentru 

începerea practicării jocului de badminton este de 6-7 ani, fapt confirmat atât de 

specialiștii din cadrul Federației Mondiale de Badminton (Woodward, M.12, 

2011), dar și de sistemul competițional în sine, având în vedere că prima 

categorie de vârsta este „under 9“, categorie la care sportivii pot participa până la 

vârsta de 8 ani (În România, această categorie de vârstă a fost introdusă în anul 

2010).  

Nicu, A.31, 1976, atrage atenția asupra faptului că vârsta de selecție nu 

trebuie să aibă caracter aleatoriu, ci trebuie să fie determinată de: 

• vârsta care favorizează performanța maximă atestată de statisticile 

competițiilor majore. Din această vârstă se scade timpul optim necesar pentru 

acumulari pe plan tehnico-tactic și adaptări pe plan biologic (fiziologic, 

biochimic, motric). În badminton, conform statisticilor oficiale (www. 

bwfbadminton.com/rankings, accesat 23.08.2017, ora 22:00), marea 

performanță se atinge în jurul vârstei de 25 de ani, iar procesul de pregătire 

este de lungă durată (15-20 de ani), așadar copiii pot începe antrenamentele 

încă de la vârsta de 5-6 ani. Milon, A.13, 2013, afirmă că până în jurul anilor 

2000, selecția inițială în badminton se facea la vârsta de 8-9 ani, ulterior 

evidențiindu-se tot mai mult tendința scăderii acestei vârste, care în prezent 

gravitează în intervalul 6-8 ani; 

• caracteristicile psihomotrice ale vârstei la care se preconizează să se facă 

prima selecție (de exemplu, dacă această vârstă favorizează învățarea 

 

10 Nicu, A., (1993). Antrenamentul sportiv modern, Editura Editis, București, pag.78 ; 
11 Bompa, T., (2001). Periodizarea : teoria și metodologia antrenamentului, Centrul Național 

de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, București, pag 31;     
12 Woodward, M., (2011). Badminton coach education- Coaches’ manual, Level 1, England, 

pag.48;      
13 Milon, A. G., (2013). Optimizarea proceselor de pregătire fizică în badminton prin 

mijloacele atletismului la nivelul juniorilor- teză de doctorat, Universitatea din Pitești, pag.19; 
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motrică). Din acest punct de vedere, pentru practicarea badmintonului, vârsta 

de 6-7 ani este potrivită deoarece la această vârstă copiii manifestă 

receptivitate la învățarea elementelor tehnice, iubesc mișcarea, au motivație 

pentru participarea continuă la pregătire,  sistemul nervos central posedă un 

nivel foarte bun de analiză care se manifestă printr-o excelentă capacitate de 

învăţare şi performanţă, aceasta fiind și vârsta optimă pentru dezvoltarea 

capacităților motrice viteză și coordonare, capacităţi extrem de importante în 

jocul de badminton; 

• posibilitatea de a prognoza dezvoltarea somatică. De exemplu, este greu de 

prognozat talia și rapoartele între segmente sub vârsta de 10 ani. Mazilu, V., 

Focșeneanu, A.14, 1976, afirmă că tipul somatic nu are o importanță deosebită 

în tenisul de masă. Mishra, P.K.15, 2016, prezintă un studiu comparativ 

efectuat pe 30 de jucători de badminton și 30 de jucători de tenis de masă, din 

care a rezultat că tipul somatic al celor două grupe de jucători este foarte 

asemănător. Datele înregistrate sunt prezentate în tabelul 2.1: 

 

Tabelul 2.1. Măsurători antropometrice la jucătorii de badminton și tenis de masă 

(adulţi) 

Nr.  
Măsurători 

antropometrice 
Grupuri Medii (cm/kg) 

1 Înălțime 
Badminton 169,35 

Tenis de masă 167,65 

2 Greutate 
Badminton 58,41 

Tenis de masă 60, 87 

3 Înălțime din poziția așezat 
Badminton 67,30 

Tenis de masă 68,54 

4 Lungimea brațelor 
Badminton 73,35 

Tenis de masă 72,74 

5 Lungimea picioarelor 
Badminton 102,05 

Tenis de masă 99,01 

 

Putem afirma că nici în badminton tipul somatic nu are o importanță 

deosebită. De altfel, jucătorii de mare performanță pe care ni-i amintește istoria 

acestui sport, fac parte, atât din categoria jucătorilor înalți (Alex Axelsen – 
 

14 Mazilu, V., Focșeneanu, A., (1976). Selecția în sport, Centrul de cercetări pentru educație 

fizică și sport, București, pag.270 ;     
15 Mishra, P. K., (2016), A comparative study of selected anthropometric measurements 

between badminton and table-tennis players of Sardar Patel University, International Journal 

of Physical Education, Sports and Health, 3(6): 69-71; 
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1,94m, Chen Long – 1,88m, Jan O. Jorgensen – 1,85m) cât și a celor scunzi 

(Saina Nehwal – 1,65m, Ratchanok Intanon – 1,68m, Lee Chong Wei – 1,7m).  

Capacitățile motrice necesare jucătorului de badminton sunt: coordonarea, 

viteza, rezistența, precum și o bună putere explozivă (cuplul forță-viteză). 

Coordonarea la care ne referim este cea generală, pentru că, cea specifică nu se 

câștigă decât „cu racheta în mână“. Aceasta din urmă rezultă din însușirea unor 

procedee tehnice, brodate pe elementele constitutive ale coordonării generale.  

 

CAPITOLUL 3 

PROCESUL DE PREGĂTIRE ÎN BADMINTON 

 

3.1. FACTORII DE PERFORMANŢĂ ÎN BADMINTON   

 

Badmintonul este un sport pentru toate vârstele, deopotrivă pentru fete şi 

pentru băieţi, unii practicându-l pentru performanţă, alţii pentru relaxare. 

Pregătirea sportivilor în vederea obţinerii unor rezultate importante la 

competiţiile de amploare, implică atingerea unor performanţe ce depăşesc cu 

mult posibilităţile obişnuite ale omului, chiar şi pentru persoanele cu aptitudini 

pentru activitatea sportivă. Capacităţile naturale ale unui sportiv, oricât de mari 

ar fi ele, nu-i pot asigura atingerea înaltei performanţe, fiind absolut necesar ca 

acestea să fie perfecţionate printr-o pregătire sistematică şi îndelungată. Această 

pregătire se realizează prin antrenamentul sportiv, definit de Nicu, A.16, 1973, ca 

fiind „un proces pedagogic, desfăşurat sistematic şi continuu gradat de adaptare a 

organismului omenesc la eforturile fizice, tehnico-tactice şi psihice intense în 

scopul obţinerii de performanţe înalte într-una din formele de practicare a 

exerciţiilor fizice". Putem afirma că scopul antrenamentului sportiv de 

perspectivă constă în formarea unei baze solide, în vederea obţinerii unor 

performanţe înalte la vârsta la care premisele biologice le permit, în ramura de 

sport respectivă. În acest subcapitol sunt discutate principalele probleme pe care 

le ridică badmintonul când este practicat competiţional, cât şi direcţiile în care 

trebuie să îi pregătim pe copii, în vederea obţinerii performanţei sportive. 

În badminton, ca şi în celelalte ramuri de sport, factorii de performanţă se 

găsesc într-o interdependenţă şi condiţionare reciprocă. Badmintonul modern 

pretinde o tehnică de joc foarte bună, care poate fi realizată numai printr-o 

muncă îndelungată de perfecţionare. Această tehnică trebuie îmbinată cu 

 

16 Nicu, A., (1973). Terminologia educației fizice și sportului, Editura Stadion, 

București, pag. 255, 295 ; 
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dezvoltarea unei gândiri tactice, fără de care atingerea unui nivel performanţial 

superior nu ar putea fi posibil. De asemenea, nu există capacitate motrică de care 

un jucător de badminton să nu aibă nevoie. Nu în ultimul rând, pregătirea 

psihologică completează pregătirea multilaterală a sportivilor, mai ales cu ocazia 

întâlnirilor oficiale şi a concursurilor. 

Aşadar, pentru a putea practica un joc de calitate, sportivul trebuie să aibă 

o pregătire multilaterală nu doar din punct de vedere al capacităţilor motrice, ci şi 

al sferei intelectuale. Nicu, A.43, 1993, enumeră principalii factori de performanţă 

în antrenamentul sportiv: 

• factorul pregătirii tehnice; 

• factorul pregătirii tactice; 

• factorul pregătirii fizice; 

• factorul pregătirii psihice; 

• factorul pregătirii teoretice. 

 

3.2. PREGĂTIREA TEHNICĂ ÎN BADMINTON 

 

 După Teodorescu, S.17, 2009, tehnica reprezintă „un sistem de structuri 

motrice specifice fiecărei ramuri de sport, efectuate raţional şi eficient, în 

vederea obţinerii unui randament maxim în competiţii”. Pregătirea tehnică în 

badminton reuneşte ansamblul mijloacelor, metodelor şi măsurilor utilizate în 

învăţarea elementelor şi procedeelor tehnice specifice badmintonului.  

 Demeter-Erdei, Z.18, 1983, consideră că în badminton, pregătirea tehnică 

reprezintă factorul de bază al antrenamentului, prin aceasta urmărindu-se 

atingerea următoarelor obiective: 

• însuşirea procedeelor tehnice; 

• automatizarea loviturilor; 

• prevenirea şi corectarea greşelilor de execuţie; 

• aplicarea tehnicii învăţate în situaţii competiţionale. 

 Deoarece în jocul de badminton se folosesc multe mişcări nenaturale, 

tehnica de execuţie a deprinderilor specifice primeşte un rol extrem de important 

pentru desfăşurarea corectă şi spectaculoasă a jocului. În literatura naţională de 

specialitate, primele descrieri ale tehnicii jocului de badminton au apărut în jurul 

anului 1974, acestea limitându-se  la o abordare sumară a deplasării în teren şi la 

descrierea celor două „lovituri de bază“: de dreapta şi de stânga (Lăzărescu, A.19, 

 

17 Teodorescu, S., (2009). Antrenament și competiție, Editura Alpha MDN, Buzău, pag. 131;      
18 Demeter-Erdei, Z., (1983). Badminton, Editura Sport-Turism, Bucureşti, pag.105; 
19 Lăzărescu, A., (1974). Jucaţi badminton !, Editura Sport-Turism , Bucureşti, pag 26; 
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1974). În prezent, majoritatea specialiştilor disting peste 16 lovituri utilizate în 

badminton, la care se adaugă variaţiile acestora, iar deplasarea în teren operează 

cu „pattern-uri de deplasare”, fiecare pas fiind analizat cu atenţie. 

 Considerăm că principalele componente care formează bazele tehnicii 

jocului de badminton sunt: prizele rachetei, poziţia fundamentală, tehnica 

loviturilor şi deplasarea în teren. 

A. Prizele rachetei 

În timpul jocului, în funcţie de lovitura pe care o execută, jucătorul 

schimbă modalitatea de ţinere a rachetei, adică schimbă priza pe rachetă. Pentru 

jucătorii începători este foarte important să înveţe priza corectă încă de la 

primele execuţii, deoarece însuşirea incorectă a acestui element va îngreuna 

considerabil evoluţia jucătorului, iar înlăturarea greşelii va fi dificilă, dacă 

deprinderea s-a automatizat. În badminton, priza necesită o permanentă ajustare 

în juncţie de situaţia de joc. Totuşi, cele mai utilizate prize sunt două: priza 

forehand (de dreapta) şi priza backhand (de rever). 

 Priza forehand este folosită de jucătorii dreptaci pentru loviturile din 

partea dreaptă şi pentru loviturile din jurul capului. Pentru a obţine această priză, 

jucătorul trebuie să ţină racheta cu fața perpendicular pe podea, cu mânerul 

îndreptat spre el şi să pună mâna de joc pe mâner ca şi când ar da mâna cu 

racheta. Între degetul mare şi arătător va fi forma literei V, drept pentru care 

această priză se mai numeşte şi priza „V“. Stanley, L., Casebolt, K.20, 2003, 

consideră că între lovituri, priza trebuie să fie lejeră, astfel încât între podul 

palmei şi mâner să existe un spaţiu de dimensiunea degetului arătător. 

 

           
Figura 3.1. Priza forehand (Woodward, M.21, 2011) 

 

Priza backhand este folosită pentru executarea loviturilor medii şi joase 

din dreptul corpului sau din partea stângă pentru jucătorii dreptaci. Pentru a 

obţine această priză, jucătorul trebuie să plaseze degetul mare de-a lungul laturei 

 

20 Stanley, L., Casebolt, K., (2003). Badminton Skills and Drills, East Stroudsburg University, 

pag. 7;    
21 Woodward, M., (2011). Badminton coach education- Coaches’ manual, Level 1, England, 

pag.79,81; 
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mari a mânerului. Degetul arătător se va aşeza pe cealaltă latură mare a 

mânerului, la acelaşi nivel cu degetul mare.  

       
Figura 3.2. Priza backhand (Woodward, M.52, 2011) 

 

 Ochiană, N.22, 2006, afirmă că în timpul jocului foarte multe greşeli se 

datorează prizei incorecte. Autorul prezintă cele mai frecvente greşeli „de priză”, 

astfel: 

• ţinerea mânerului prea aproape de capăt - atunci când capătul mânerului 

este în palmă; astfel apar execuţii tehnice nesigure şi slabe; 

• priza prea scurtă, atunci când capătul rachetei depăşeşte cu mult palma, 

influenţează negativ acţiunea mâinii din articulaţie; 

• aşezarea degetului arătător întins de-a lungul mânerului sau a degetului 

mare deasupra arătătorului, duc la obosirea mâinii şi scad considerabil 

controlul loviturii; 

• neefectuarea schimbării prizei corespunzător situaţiei duce la scăderea 

forţei loviturii şi în acelaşi timp la o execuţie mai mult din braţ şi antebraţ. 

 

 B. Poziţia fundamentală 

În badminton, după executarea fiecărei lovituri, jucătorul trebuie să revină 

în poziţia fundamentală: picioarele depărtate la o lăţime de umeri, cu piciorul 

corespunzător braţului de lovire aşezat puţin înainte, călcâiele nu ating solul, 

genunchii uşor îndoiţi, priza neutră relaxată, racheta ridicată înainte, la nivelul 

pieptului, trunchiul ușor înclinat înainte, privirea orientată către fileu/adversar. 

Aceasta este poziţia corectă a jucătorului, aflat în aşteptarea mingii lovite de 

adversar.  

Ochiană, N.53, 2006, subliniează importanţa ocupării unei poziţii centrale 

în teren, la aproximativ 1,5 metri de la linia de serviciu din faţă, astfel încât 

jucătorul să poată ajunge cu uşurinţă la toate mingile.  

 

 

22 Ochiană, N., (2006). Badminton-curs pentru studenţii facultăţilor de educaţie fizică, Editura 

PIM, Iaşi, pag. 49, 56; 
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C. Tehnica de execuţie a principalelor lovituri în jocul de badminton 

 În badminton, tehnica de execuţie a unei lovituri este compusă din patru 

faze succesive: 

• pregătirea pentru lovitură; 

• balansul rachetei înapoi (luarea elanului, aşa cum o numesc unii 

autori); 

• balansul rachetei înainte (lovitura propriu-zisă); 

• finalizarea loviturii. 

 Demeter, A.23, 1972, subliniază importanţa mişcării de „biciuire“ 

realizată din încheietura mâinii, cu ajutorul căreia putem obţine viteza şi precizie 

în execuţia loviturilor. Piţu, N., Stănescu, R.24, 2016, consideră că pentru lovirea 

mingii cu precizie şi viteză este necesară o coordonare perfectă şi o combinaţie 

de factori. Autorii enumeră principalele surse de forţă, ce trebuie coordonate în 

momentul impactului rachetei cu mingea: 

• transferul greutăţii corpului. Pentru a beneficia de această sursă de forţă, 

jucătorii dreptaci vor porni având greutatea corpului pe piciorul drept uşor 

flexat şi situat înapoia piciorului stâng, iar în momentul lovirii mingii, 

aceasta se va transfera pe piciorul stâng, ca o continuare a mişcării; 

• balansul înapoi a braţului, implică în lovitură forţa muşchilor mari, astfel 

se realizează o „descărcare“ de forţe, de la muşchii puternici ai picioarelor, 

abdomenului şi spatelui, până la muşchii braţului care loveşte; 

• rotaţia corpului (pivotarea), realizează eliberarea unei cantităţi maxime de 

forţă, mai ales atunci când este însoţită de forfecarea picioarelor sau de 

săritură. Waddell, D.B., Gowitzke, B.A.25, 2000, evidenţiază importanţa 

mişcării de rotaţie a umărului precum şi pronaţia antebraţului, în loviturile 

de forţă specifice badmintonului. 

În badminton, principalele criterii de sistematizare ale loviturilor sunt în 

funcţie de:  

• priza rachetei; 

• înălţimea la care se execută lovitura; 

 

23 Demeter, A., (1972). Fiziologia sporturilor, Editura Stadion, București, pag.51; 
24 Piţu, N., Stănescu, R., (2016). Badminton- disciplină sportivă completă, Editura 

Discobolul, Bucureşti, pag. 19; 

25 Waddell, D. B., Gowitzke, B.A. (2000), Biomechanical principles applied to 

badminton power strokes, The Chinese University of Hong Kong, International Society 

of Biomechanics in Sports, pag. 815-824; 
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• traiectoria mingii; 

• direcţia în care se execută lovitura. 

În funcţie de priza rachetei există lovituri de forehand (de dreapta) şi de 

backhand (de rever). În linii mari, loviturile de forehand sunt executate din partea 

dreaptă pentru dreptaci, iar cele de backhand sunt executate din partea stângă 

pentru dreptaci. De asemenea, atunci când mingea este lovită din jurul capului se 

utilizează loviturile de forehand, iar atunci când mingea este lovită din dreptul 

pieptului sau mai jos, în majoritatea cazurilor se utilizează loviturile de 

backhand. 

În funcţie de înălţimea mingii în momentul impactului cu racheta, în 

badminton putem avea lovituri înalte (dacă în momentul impactului cu racheta 

mingea este peste nivelul capului), lovituri medii (dacă în momentul impactului 

cu racheta, mingea este între nivelul capului şi nivelul şoldurilor) sau lovituri 

joase (dacă în momentul impactului cu racheta, mingea este sub nivelul 

şoldurilor). 

În funcţie de traiectoria mingii, putem avea lovituri executate în zona 

fileului, lovituri executate în zona de mijloc a terenului şi lovituri executate în 

zona liniei de fund. După direcţia în care se execută, există lovituri în lung de 

linie (în paralel) sau în diagonală (în cross). 

 

 
Figura 3.3. Zonele terenului de badminton. Zona fileului-chenarul roşu, 

zona de mijloc-chenarul galben, zona liniei de fund-chenarul albastru  

   

3.3. PREGĂTIREA TACTICĂ ÎN BADMINTON 

 

După Nicu, A.26, 1993, pregătirea tactică presupune „valorificarea 

complexă, adecvată şi eficientă a pregătirii tehnice şi fizice a sportivilor, a 

 

26 Nicu, A., (1993). Antrenamentul sportiv modern, Editura Editis, București, pag. 269; 
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echipei sau echipajului în desfăşurarea concursului, în concordanţă cu condiţiile 

concrete de adversitate şi cu obiectivele de performanţă prestabilte”. Ponderea 

acestui factor de performanţă în economia procesului de pregătire, depinde în 

mare măsură de specificul ramurei de sport despre care vorbim. Alături de 

pregătirea fizică şi tehnică, pregătirea tactică este un factor de bază în 

antrenamentul jucătorului de badminton. Aceasta este în strânsă legătură cu 

pregătirea tehnică, deoarece nu putem vorbi de pregătire tactică fără însuşirea 

unor procedee tehnice de bază. De asemenea, în cadrul pregătirii tactice trebuie 

să se dezvolte în permanenţă iniţiativa creatoare a jucătorului, prin încurajarea 

unui joc plin de imaginaţie şi fantezie. Putem vorbi deci, şi de importante 

legături între pregătirea tactică şi pregătirea psihologică. Nu în ultimul rând, 

pregătirea tactică este în strânsă legătură cu pregătirea fizică, deoarece dacă 

acţiunile tactice se bazează pe o pregătire fizică superioară, eficienţa lor creşte. 

Teodorescu, S.27, 2009,  distince în cadrul pregătirii tactice, patru etape: 

• învăţarea şi perfecţionarea acţiunilor tehnico-tactice elementare; 

• însuşirea mai multor combinaţii tactice simple, aplicabile în situaţiile 

tipice ale jocului; 

• dezvoltarea capacităţii de folosire a deprinderilor tehnico-tactice în funcţie 

de posibilităţile individuale; 

• dezvoltarea capacităţii de elaborare a planului tactic în funcţie de punctele 

forte sau slabe ale adversarului şi de aplicare a variantelor acestuia în 

funcţie de situaţiile concrete din competiţie. 

 

În opinia lui Hock, O.E.28, 2011, cele mai importante aspecte tactice ale 

jocului de badminton sunt: capacitatea de a analiza situaţia din teren şi 

capacitatea de adaptare la situaţia concretă de joc. Aşadar, pregătirea tactică nu 

trebuie  să se refere numai la cunoştinţe tactice, ci şi la dezvoltarea unei gândiri 

tactice, analitice. De asemenea, pregătirea tactică este în strânsă legătură cu 

afectivitatea şi voinţa. Epuran, M., Tonița, F., Holdevici, I.29, 2001, oferă un bun 

exemplu în acest sens: „…teama de adversarul care pare mai puternic, aprecierile 

arbitrilor şi spectatorilor influenţează asupra clarităţii gândirii, generând greşeli 

în respectarea sau adaptarea planului propus”. Acest exemplu evidenţiază încă o 

dată legătura dintre pregătirea tactică şi pregătirea psihologică, demonstrând 

faptul că şi aceasta din urma este un factor de performanţă demn de luat în 

 

27 Teodorescu, S., (2009). Antrenament și competiție, Editura Alpha MDN, Buzău, pag. 143; 
28 Hock, O. E., (2011). Badminton secrets- the masters’ trade, E-book, Malaysia, pag. 8; 
29 Epuran, M., Tonița, F., Holdevici, I., (2001). Psihologia sportului de performanță, 

Editura Fest, București, pag. 154 ; 
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seamă. Aceeași autori, 2001, pag. 153, recomadă în vederea dezvoltării gândirii 

tactice a sportivilor, organizarea întrecerilor cu adversari diferiţi din punct de 

vedere tactic, cu nivel de pregătire şi particularităţi diferite. Subliniem cu acest 

prilej importanţa participării la concursuri, ocazie ideală pentru dezvoltarea 

gândirii tactice a sportivilor, cu condiţia ca aceştia să-şi observe adversarii, să 

răspundă într-un mod dinainte stabilit la acţiunile acestora şi să studieze 

rezultatele acţiunilor lor şi pe cele proprii. 

Ochiană, N.30, 2006, consideră că, din punct de vedere tactic, viteza este 

calitatea cea mai importantă, mai ales în cazul jucătorilor ofensivi. Astfel, 

mingile trimise de adversar pot ajunge cât mai aproape de fileu, sau returnate cu 

viteză sporită, fapt ce provoacă criză de timp pentru adversar, acesta fiind nevoit 

să se apere în permanenţă. Un punct de vedere apropiat este și cel al autorului 

Georgescu, S.31, 1967, care recomandă ca jucătorii ce posedă o labilitate mare a 

proceselor nervoase şi o bună viteză de reacţie, să fie orientaţi spre un joc bazat 

pe acţiuni tactice ofensive. Tactica de atac se bazează pe iniţiativă pe tot 

parcursul jocului, pe când tactica de apărare se construieşte pe punctele slabe ale 

adversarului, printr-un joc de aşteptare. Aceasta din urmă se dovedeşte utilă în 

cazul jucătorilor care au o bună siguranţă în joc şi posedă lovituri decisive, pe 

care le folosesc ori de cate ori apare o ocazie. 

În badminton, tactica trebuie abordată în funcţie de numărul de jucători, 

existând tactici diferite pentru jocul de simplu sau de dublu. În jocul de simplu, 

jucătorul trebuie să acopere singur suprafaţa de joc, adică aproximativ 35 de 

metri pătraţi. Ţinând cont de faptul că mingea zboară foarte repede şi este 

permanent în aer, jucătorul este nevoit să se afle într-o continuă mişcare. În 

aceste condiţii, în mod inevitabil, se vor creea zone greu de apărat, care vor fi 

ţinta mingilor adverse, aspect deosebit de important în stabilirea tacticii adecvate. 

Woodward, M.32, 2011, subliniază importanţa factorului „devreme”, în jocul de 

badminton. Autorul se referă la faptul că jucătorii trebuie să fie în permanenţă 

preocupaţi de lovirea mingii cât mai repede cu putinţă, pentru a putea ajunge mai 

des în situaţii de atac, pentru a oferi adversarului cât mai puţin timp în acţiunile 

sale şi pentru a beneficia de o gamă cât mai variată de lovituri ce pot fi jucate 

într-o situaţie dată. Principalele preocupări tactice în jocul de simplu se referă la: 

 

30 Ochiană, N., (2006). Badminton-curs pentru studenţii facultăţilor de educaţie fizică, Editura 

PIM, Iaşi, pag. 104; 
31 Georgescu, S., (1967). Tenis- tehnică, tactică, metodică, Editura Consiliului Național pentru 

Educație Fizică și Sport, București, pag. 143 ; 
32 Woodward, M., (2011). Badminton coach education- Coaches’ manual, Level 1, England, 

pag. 132; 
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a) spaţiu: folosirea întregii lăţimi şi lungimi a terenului advers, precum şi 

folosirea judicioasă a înălţimii terenului; 

b) oponent: identificarea punctelor slabe şi punctelor tari ale acestuia, 

precum şi identificarea intenţiilor adversarului în ceea ce priveşte jocul; 

c) ritm: identificarea unui răspuns cert la întrebarea: „ritmul meciului este 

în avantajul meu?”; 

d) propria persoană: conştientizarea propriilor puncte slabe şi tari. 

 

3.4. PREGĂTIREA FIZICĂ ÎN BADMINTON 

 

Jocul de badminton pretinde un efort deosebit din partea sportivilor, motiv 

pentru care este foarte importantă menţinerea pregătirii fizice la un nivel ridicat. 

În general, prin pregătire fizică se înţelege dezvoltarea indicilor morfologici şi 

funcţionali ai organismului, precum şi dezvoltarea capacităţilor motrice. Deşi 

omul poate efectua un număr nelimitat de mişcări, diferite ca structură şi formă, 

caracteristicile esenţiale care stau la baza execuţiei lor sunt aceleaşi: forţă, 

rezistenţă, viteză şi coordonare. Putem considera că orice act motric solicită un 

anume grad pentru fiecare dintre aceste patru caracteristici, numite în lucrările de 

specialitate capacităţi motrice,  aptitudini motrice sau calităţi motrice.  

 În opinia lui Teodorescu, L.33, 1975, prima operaţie în abordarea pregătirii 

fizice o constituie precizarea calităţilor motrice dominante a ramurei de sport în 

cauză. Autorul consideră că în jocurile sportive capacitatea motrică dominantă 

este rezistenţa în regimuri diferite, specifice fiecărui joc sportiv. Îmbrăţişând 

această idee, considerăm că în badminton putem vorbi despre rezistenţă în regim 

de viteză, forţă şi coordonare (de tehnică). A doua operaţie constă din 

caracterizarea efortului specific fiecărui joc sportiv. Reamintim că efortul se 

caracterizează prin prisma următorilor parametri: intensitate, durată (volum), 

complexitate, procese metabolice de eliberare a energiei. În badminton, efortul 

specific este: 

• submaximal şi maximal. Intensitatea efortului în badminton se 

caracterizează prin alternarea fazică a eforturilor submaximale cu cele 

maximale; 

• considerabil dacă ne referim la volumul acestuia, fiind concretizat printr-

un număr mare de acţiuni motrice efectuate în mare viteză (Piţu, N., 

 

33 Teodorescu, L., (1975). Probleme de teorie şi metodică în jocurile sportive, Editura Sport-

Turism, Bucureşti, pag. 56; 
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Stănescu, R.34, 2016); 

• complex şi diversificat. Complexitatea efortului este considerată de 

Florescu, C.35, 1985, o punte de legatură între componenta fizică și cea 

tehnico-tactică; 

• aerob presărat cu momente anaerobe. 

 

CAPITOLUL 4 

PARTICULARITĂȚI ALE VÂRSTEI DE 6-7 ANI 

 

4.1. DEZVOLTAREA MORFOFUNCŢIONALĂ LA VÂRSTA DE 6-7 ANI 

 

Este unanim acceptat faptul că nu putem considera copilul versiunea 

miniaturizată a adultului. Copiii au propriile lor nevoi şi capacităţi. Considerăm 

că în orice activitate fizică desfăşurată cu copiii trebuie să se ţină seama de 

dezvoltarea anatomo-fiziologică a acestora, condiţie de bază pentru ca activitatea 

să poată fi în primul rând benefică organismului.  

Thompson, P.36, 1993, susţine că una dintre principalele probleme legate 

de sportul la copii este lipsa de cunoştinţe a antrenorilor şi părinţilor în ceea ce 

priveşte creşterea şi dezvoltarea copilului. Acest fapt îi dă copilului speranţe 

nerealiste şi de cele mai multe ori îl fac să abandoneze sportul. Antrenorii buni 

cunosc, înţeleg şi ţin seama de numeroasele transformări ce au loc până când 

copilul ajunge adult, şi structurează antrenamentul astfel încât el să răspundă cât 

mai bine cu putinţă nevoilor sportivului tânăr.  

În viaţa copilului există etape precise de la naştere şi până la vârsta adultă. 

Aceste etape sunt aceleaşi la băieţi, ca şi la fete, dar în general, fetele se 

maturizează mai devreme decât băieţii. O clasificare în acest sens este prezentată 

de Cristea, E.37, 1972:  

 a) Etapa preşcolară: 3-7 ani 

 b) etapa şcolarului mic (perioada prepubertară): 

• 7-11 ani la fete; 

• 7-12 ani la băieţi; 

 

34 Piţu, N., Stănescu, R., (2016). Badminton- disciplină sportivă completă, Editura Discobolul, 

Bucureşti, pag. 57; 
35 Florescu, C., (1985). Sportul de performanță, Editura Sport-Turism, București, pag. 25; 
36 Thompson, P., (1993). Introducere în teoria antrenamentului, Federația Română de 

Atletism, București, pag. 52; 

37 Cristea, E., (1972). Tenis, Editura Stadion, Bucureşti, pag. 21-22;     
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 c) Etapa şcolarului mijlociu (perioada pubertăţii); 

• 12 -14 ani la fete; 

• 13-15 ani la băieţi; 

 d) Etapa şcolarului mare (perioada adolescenţei); 

• 15-18 ani la fete; 

• 16-18 ani la băieţi. 

În general, în literatura medicală ca perioadă prepubertară este considerată 

etapa premergătoare pubertăţii, în care apar semne ce prevestesc apropierea 

pubertăţii. Demeter, A.38, 1970, pag. 153, a lărgit această perioadă astfel încât să 

cuprindă perioada începând de la 7 ani şi până la apariţia pubertăţii. În opinia sa, 

perioada antepubertară are o durată variabilă de la persoană la persoană în 

funcţie de momentul apariţiei pubertăţii -  la fete de obicei apare mai repede (12-

13 ani) decât la băieţi (14-15 ani). În aceeaşi lucrare (pag. 153) se precizează că 

la popoarele care trăiesc în apropierea ecuatorului pubertatea apare la o vârstă 

mai mică (9-10 ani la fete şi 11-12 ani la băieţi), iar în unele cazuri patologice 

poate să apară la o vârstă cu totul neadecvată (5-6 ani) atât la băieţi, cât şi la fete, 

caz în care vorbim despre pubertatea precoce. 

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani nu prezintă diferenţe esenţiale în 

funcţie de sex în ceea ce priveşte talia, greutatea, dezvoltarea sferei vegetative, 

dezvoltarea sistemului nervos şi neuro-muscular.   

Cristea, E.106, 1972, susţine că etapa şcolarului mic este caracterizată 

printr-o accelerare a ritmului de creştere, media anuală fiind de 4-5 cm, în 

comparaţie cu creşterea în greutate care este în medie de 2 kg/an. În această 

etapă osificarea nu este finalizată. Conţinutul mare în substanţe organice asigură 

o bună elasticitate, dar reprezintă în acelaşi timp un factor favorizant pentru 

apariţia unor deformări, localizate de cele mai multe ori la oasele lungi şi la 

coloana vertebrală.  

Predescu, C., Popescu, A.39, 2010, afirmă că în această etapă, musculatura 

dispune de enzimele oxidative necesare ce permit utilizarea acizilor graşi, chiar 

mai rapid decât la vârsta adultă, economisind în acest fel rezervele de glucoză. 

Demeter, A.107, 1970, prezintă cele mai importante caracteristici ale vârstei 

de 6-7 ani, din punct de vedere somatic: 

• la această vârstă, sfera somatică este încă slab dezvoltată; 

• la vârsta de şapte ani, oasele se dezvoltă mai repede decât musculatura; 

 

38 Demeter, A., (1970). Fiziologia educației fizice și sportului, Editura Stadion, București, pag. 

153-155; 
39 Predescu, C., Popescu, A.D., (2010). Fiziologia efortului la copii și juniori, U.N.E.F.S., 

București, pag. 6; 



 25 

• iniţial, ţesutul cartilaginos este bine reprezentat, apoi este înlocuit treptat 

cu ţesut osos dur, prin depunerea de săruri minerale; 

• muşchii corpului la această vârstă sunt puţin dezvoltaţi. La naştere, 

musculatura reprezintă doar 16% din greutatea corpului faţă de peste 40% 

la vârsta adultă. Creşterea în volum a masei musculare nu se realizează 

după naştere prin înmulţirea numerică a fibrelor musculare, ci prin 

îngroşarea fibrelor existente (proces numit hipertrofie musculară); 

• muşchii flexori sunt mai bine dezvoltaţi decât cei extensori şi de aceea 

copiii au tendinţa de a sta într-o atitudine cifotică (în flexie), îndeplinind 

cu mai multă plăcere activităţi care implică angrenarea flexorilor, decât 

dacă sunt solicitaţi extensorii; 

• muşchii trunchiului sunt mai bine dezvoltaţi decât cei ai membrelor; 

• sistemul nervos este încă slab dezvoltat şi prezintă o mare instabilitate. În 

general, actele motorii sunt caracterizate prin mişcări de prisos, legănare, 

ritm neregulat etc. 

Din punct de vedere funcţional, cel mai important fenomen este 

predominanţa excitaţiei şi slaba dezvoltare a inhibiţiei de diferenţiere, fapt ce 

determină o instabilitate relativă a concentrării şi dificultatea menţinerii atenţiei 

pentru o perioadă crescută de timp. Plasticitatea deosebită a sistemului nervos 

favorizează recepţionarea unui număr crescut de mişcări, noţiuni etc., iar slaba 

dezvoltare a inhibiţiei de diferenţiere îngreunează fixarea noţiunilor noi. Această 

neconcordanţă poate fi rezolvată printr-un număr mare de repetări ale actelor 

motrice sau ale noţiunilor, aşadar, copilul antepubertar este capabil să-şi 

însuşească într-un ritm crescut un volum mare de cunoştinţe, în comparaţie cu 

vârsta adultă. 

 

4.2. DEZVOLTAREA PSIHICĂ LA VÂRSTA DE 6-7 ANI 

 

Intrarea la școală a copiilor are o influență deosebita asupra dezvoltării 

psihice a acestora, deoarece se creează un bun prilej pentru a se lega noi 

prietenii, se trece la învăţarea sistematizată și apar noi relaţii în afara familiei. 

În opinia lui Cârstea, Gh.40, 1999, particularităţile copiilor de 6-7 ani 

privind gândirea, memoria, afectivitatea şi atenţia, sunt următoarele: 

 

40 Cârstea, Gh., (1999). Metodica educației fizice școlare, Editura A.N.E.F.S., București, 

pag. 42; 
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• „la 7 ani gândirea are un pronunţat caracter intuitiv, caracterul său logic 

începând să se evidenţieze, în mare parte, sub influenţa procesului de 

învăţământ; 

• memoria suferă transformări similare gândirii, la 6-7 ani se trece treptat de 

la memoria intuitivă la memoria logică. Capacităţi ale memoriei precum  

prelucrarea, reproducerea, fixarea sau stocarea activă, se perfecţionează, 

prin repetări sistematice, în jurul vârstei de 9 ani. La această vârstă, 

memoria motrică este în strânsă legătură cu memoria vizuală; 

• viaţa afectivă capătă treptat, stabilitate şi echilibru. Acţiunile provenite din 

necesitate încep să fie înlocuite cu cele provenite din plăcere, 

modificându-se în acelaşi timp şi motivaţia activităţii; 

• copilul prezintă o slabă capacitate de autocontrol în timpul învăţării; 

• capacitatea de a observa se dezvoltă abia în jurul vârstei de 8 ani; 

• voinţa este slab dezvoltată, iar atenţia este instabilă; 

• interesele copilului se corelează cu capacităţile şi aptitudinile acestuia, în 

jurul vârstei de 8 ani; 

• se dezvoltă simţul datoriei şi conştiinţa responsabilităţii.” 

 Referindu-se la aceleași trăsăturile psihice enumerate mai sus (atenţia, 

memoria, gândirea şi afectivitatea,) Ceobanu, C.41, 2010, consideră că: 

• atenţia copilului este în mare parte spontană, provocată de puterea de 

atracţie a obiectelor exterioare. În acest sens, antrenorul poate să-l ajute să-

şi formeze, treptat, capacitatea de atenţie, astfel încât să poată urmări prin 

efort voluntar lecţia şi să fie atent la tema pe care o efectuează; 

• memoria prezintă o înclinaţie vădită spre înregistrarea mecanică, copilul 

poate învăţa repede, dar uită tot atât de repede; 

• la 7 ani, gândirea este concretă, şi în acelaşi timp pripită, superficială. În 

această etapă, educatorii trebuie să pună accent pe dezvoltarea capacităţii 

de a gândi coerent şi ordonat; 

• afectivitatea ia de multe ori forme superioare, prin sentimente de preţuire 

faţă de adevăr, bine, dreptate, de ataşament faţă de grup sau faţă de 

prieteni. 

• adesea, prieteniile se încheagă pe baza unor criterii exterioare, precum: 

vecinătatea, jocul împreună etc., copilul neputând aprecia urmările acestor 

criterii. 

 

41 Ceobanu, C., (2010). Psihologia educației- note de curs, Editura Universității 

Alexandru Ioan Cuza, Iași pag. 336; 
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Rață, G.42, 2004, consideră că din punct de vedere psihologic, etapa 

școlarului mic se caracterizează printr-o intensificare a activității operațiilor 

gândirii: spiritul de observație, memoria, imaginația, voința, limbajul, simțul 

ritmului, capacitatea de coordonare etc. La polul opus se află atenția, 

concentrarea și generalizarea, pentru care se constată adesea capacități reduse.  

 

4.3. PARTICULARITĂȚILE ÎNVĂȚĂRII MOTRICE LA VÂRSTA DE 6-

7 ANI 

 

Învăţarea motrică a fost abordată teoretic de mulţi specialişti ai 

domeniului, de multe ori iscând păreri contradictorii. După autorul B. Cratty citat 

de Dragnea, A.43, 1996, „învăţarea inteligent-motrică este caracteristică în 

procesul de insuşire a tehnicii ramurilor de sport euristice, cum sunt boxul, 

luptele, scrima, jocurile sportive etc. în care adversarul este opoziv şi inventiv, 

acţiunile desfăşurându-se în condiţii de mare incertitudine".  Procedeele tehnice 

care aparţin ramurilor de sport din această categorie sunt numite şi „deprinderi 

tehnico-tactice" (se evidenţiază conţinutul elementelor învăţate în scop tactic). În 

acceaşi lucrare, învăţarea motrică este atribuită deprinderilor pe baza 

componentelor senzoriale, chinestezice sau proprioceptive, în care sfârşitul unei 

mişcări marchează declanşarea mişcării următoare (exemplu: înotul, schiul, 

patinajul etc.). Epuran, M., Stănescu, M.44, 2010, abordează învăţarea perceptiv-

motrică, ce prezintă în viaţa cotidiană aspecte diferite, „ea constând din 

stabilizarea relativă a unor răspunsuri motrice în raport cu datele fenomenelor 

externe, percepute ca indicatori sau stimulatori ai activităţii”. Autorii consideră 

că deosebirile dintre învăţarea perceptiv-motrică şi cea motrică nu sunt atât de 

mari încât să justifice o tratare separată. De fapt, deosebirile impun referiri 

speciale privind tipurile deprinderilor şi unele particularităţi metodice de formare 

a acestora. Împărtăşind aceeaşi idee şi considerând că nici între învăţarea 

inteligent-motrică şi învăţarea motrică nu există diferenţe care să ne oblige la o 

abordare separată, în cele ce urmează vom trata învăţarea motrică în ansamblul 

ei, ca un tot unitar.  

Cârstea, Gh.45, 2000, consideră că învăţarea motrică poate fi abordată cel 

 

42 Rață, G., (2004). Didactica educației fizice școlare, Editura Alma Mater, Bacău, pag. 101; 
43 Dragnea, A., (1996 ). Antrenamentul sportiv- teorie și metodică, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, pag. 138;     
44 Epuran, M., Stănescu, M., (2010). Învățarea motrică- aplicații în activitățile 

corporale, Editura Discobolul, București, pag. 50; 

45 Cârstea, Gh., (2000). Teoria și metodica educației fzice și sportului, Editura AN-DA, 

București, pag. 68; 
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puţin din două puncte de vedere: 

• ca proces (independent sau dirijat pedagogic); 

• ca finalitate cu rezultate concretizate în: deprinderi motrice, priceperi, 

motrice, atitudini corporale şi implicit cunoştinţe de specialitate. 

În cele ce urmează ne vom limita asupra învăţării deprinderilor motrice 

(care după Grigore, V.46, 2016, sunt „acțiuni motrice ajunse prin exersare la un 

înalt grad de stabilitate, precizie și eficiență“), prezenta lucrare având în prim 

plan procesul de învăţare a acestora (în contextul jocurilor sportive, întâlnite 

adesea și sub denumirea de deprinderi tehnico-tactice). 

În opinia lui Todea, S.F.47, 2001, formarea deprinderilor motrice este o 

activitate ce se realizează prin multiple repetări a unor exerciţii special alese, a 

interacţiunilor dintre diferiţi excitanţi (vizuali, kinestezici, auditivi etc.), 

transmişi scoarţei în aceeaşi ordine şi cu aceeaşi intensitate. Deprinderile motrice 

se învaţă, iar cele însuşite greşit pot fi corectate prin exerciţii fizice sistematice şi 

continuu repetate. Dacă numărul repetărilor este suficient de mare, se ajunge la 

aşa numita fază de „automatizare“. Demeter, A.48, 1982, prezintă drumul până la 

faza de automatizare a deprinderii motrice, din perspectiva fiziologiei. Autorul 

distinge în cadrul formării şi perfecţionării deprinderilor motrice, următoarele 

patru etape: 

• faza iniţială, corespunzătoare formării unei priviri de ansamblu asupra 

deprinderii motrice, caracterizată din punct de vedere fiziologic prin 

iradierea şi generalizarea excitaţiilor la nivel cortical; 

• concentrarea iniţială a excitaţiilor corticale, care poate fi tradusă pe plan 

metodic prin diferenţierea clară a deprinderii date de alte deprinderi 

similare ca structură; 

• diferenţierea fină a excitaţiilor la nivel cortical, fază care coincide cu 

finisarea deprinderii motrice propriu-zise; 

• faza de automatizare a deprinderii motrice, ce apare în foarte multe 

deprinderi repetate în condiţii similare de foarte multe ori. 

Aceste patru etape enunţate din perspectiva fiziologiei au fost transpuse în 

sfera pedagogiei, astfel încât, în teoria şi metodica antrenamentului sportiv 
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47 Todea, S.F., (2001). Exercițiul fizic în educație fizică, sport și kinetoterapie- teorie și 

metodică, Editura Fundației România de Mâine, București, pag. Pag. 206; 
48 Demeter, A., (1982). Bazele fiziologice și biochimice ale formării deprinderilor motrice, 

Editura Sport-Turism, București; 
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elaborată de Dragnea, A.49, 1996, sunt prezentate etapele învăţării procedeelor 

tehnice (deci a deprinderilor motrice specifice ramurilor de sport), astfel: 

• etapa informării şi a formării reprezentării, în care sportivul îşi creează 

bazele procedeului ce urmează a se învăţa; 

• etapa mişcărilor insuficient diferenţiate, corespunzătoare primelor execuţii 

practice ale procedeelor tehnice respective. Această etapă este 

caracterizată de realizarea actelor motrice cu contracții excesive (după 

Grigore, V.50, 2003); 

• etapa consolidării procedeelor tehnice, caracterizată de efectuarea corectă 

a mişcării, în condiţii standard sau „stereotip” variate (se folosesc anumite 

situaţii, reduse ca număr); 

• etapa perfecţionării şi supraînvăţării procedeului tehnic, caracterizată de 

efectuarea acestuia cu indici superiori de precizie, ritm, coordonare, 

cursivitate, în condiţii variate. 

 

CAPITOLUL 5 

CONCLUZII ŞI ELEMENTE DE NOUTATE DESPRINSE DIN 

ASPECTELE TEORETICE 

 

 Datorită acccesibilităţii sale tehnico-tactice şi organizatorice, badmintonul 

este unul dintre cele mai populare sporturi din lume, fiind practicat de către 

persoanele de toate vârstele, indiferent de gen sau pregătire.  

 În contextul sportului de performanţă, badmintonul devine un sport ce 

solicită din plin capacităţile motrice şi psihice ale jucătorilor, dintre care 

evidenţiem viteza şi coordonarea, capacităţi care depind în mare măsură de 

caracterele ereditare stabile, puţin perfectibile prin antrenament, motiv pentru 

care exigenţa în cadrul selecţiei trebuie să fie sporită în ceea ce priveşte nivelul 

lor iniţial de dezvoltare. 

În badminton, factorii de performanţă se găsesc într-o interdependenţă şi 

condiţionare reciprocă. Jocul modern pretinde o tehnică foarte bună, care poate fi 

realizată numai printr-o muncă asiduă de perfecţionare. Această tehnică trebuie 

îmbinată cu dezvoltarea unei gândiri tactice, condiţie obligatorie pentru atingerea 

unui nivel performanţial superior. De asemenea, nu există capacitate motrică de 

care jucătorii de badminton să nu aibă nevoie. Nu în ultimul rând, pregătirea 

 

49 Dragnea, A., (1996). Antrenamentul sportiv- teorie și metodică, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, pag. 138;     
50 Grigore, V., (2003). Gimnastică- manual pentru cursul de bază, Editura Bren, 

București, pag. 169; 
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psihologică vine în completarea pregătii multilaterale a sportivilor, mai ales cu 

ocazia întâlnirilor oficiale şi a concursurilor. 

 La vârsta de 6-7 ani, toate premisele sunt favorabile practicării jocului de 

badminton: atât fondul psiho-fizic ce permite însuşirea deprinderilor motrice şi 

dezvoltarea capacităţilor motrice coordonare şi viteză, cât şi entuziasmul copiilor 

pentru practicarea exerciţiilor fizice, în general. 

Consistența și obiectivitatea informațiilor prezentate în această lucrare 

sunt asigurate prin utilizarea unui număr de aproximativ 30 de studii referitoare 

la jocul de badminton, majoritatea aparţinând literaturii internaţionale, studii ce 

abordează subiecte precum: mijloacele specifice, procesul de selecţie, 

particularităţile efortului, pregătirea tehnico-tactică, pregătirea fizică sau 

pregătirea psihologică. Astfel, au fost scoase în evidență aspecte precum 

importanța tensiunii cordajului (T. Vanasanat, S. Mingkhumlert, W. 

Limroongreungrat10, 2013), importanța utilizării treptelor metodice în învățarea 

loviturilor specifice (Woodward, M.33, 2011), importanța selecției inițiale la 

vârsta de 6-7 ani (Milon, A.34, 2013), dozarea efortului în cadrul antrenamentelor 

(Stanley, L., Casebolt, K26, 2003), importanța antrenamentului total (Epuran, M., 

Holdevici, I., Tonița, F.100, 2001) etc. 

 

PARTEA a II-a 

CERCETARE PRELIMINARĂ ÎN CONTEXTUL TEZEI 

 

CAPITOLUL 6 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ŞI DESIGNUL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 

6.1. PREMISELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

În condiţiile existenţei unui număr foarte mic de lucrări ştiinţifice şi 

metodice scrise de autori români care să ofere informaţii referitoare la predarea 

jocului de badminton, abordarea metodicii de predare a acestui joc sportiv 

reprezintă o iniţiativă ce poate contribui la depăşirea actualelor graniţe ale 

procesului de antrenament.  

În România, metodica predării badmintoului reprezintă un subiect 

abordat de foarte puţini specialiști, ale căror lucrări nu sunt orientate în mod 

expres pe direcția predării acestui joc sportiv. Amintim în ordine cronologică 

cele șase lucrări identificate de noi pe rafturile bibliotecilor românești: 

Lăzărescu, A., 1974, Demeter-Erdei, Z., 1983, Marcu, V., 1989, Ochiană, N., 

2006, Rus, C., 2008, Pițu, N., Stănescu, R., 2016. 
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De asemenea, cunoaşterea nivelului capacităţilor motrice la jucătorii de 

8-9 ani, în funcţie de care să poată fi conceput un program de antrenament 

specific jocului de badminton, se constituie în premisă a cercetării noastre 

preliminare. 

 

6.2. SCOPUL CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

Scopul cercetării preliminare este pe de o parte evidenţierea importanţei 

realizării unei metodici de predare a jocului de badminton la nivel naţional, iar pe 

de altă parte identificarea nivelului de dezvoltare al capacităţilor motrice la copiii 

de 8-9 ani. 

 

6.3. OBIECTIVELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

Pentru această etapă a cercetării am stabilit următoarele obiective: 

• realizarea unui studiu prin care să evidenţiem importanţa realizării 

unei metodici de predare a jocului de badminton, la nivel naţional; 

• realizarea unui studiu prin care să identificăm nivelul de dezvoltare 

al capacităţilor motrice la copiii de 8-9 ani. 

 

6.4. SARCINILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

Atingerea obiectivelor propuse necesită îndeplinirea următoarelor sarcini 

ale cercetării preliminare: 

• documentarea ştiinţifică privind tema de cercetare; 

• stabilirea eşantionului care va fi supus studiului preliminar nr. 1; 

• stabilirea eşantionului care va fi supus studiului preliminar nr. 2; 

• organizarea cadrului de desfăşurare al celor două studii preliminare 

(instalaţii, materiale etc.); 

• elaborarea şi aplicarea instrumentului utilizat în studiul preliminar 

nr. 1 - chestionarul direct; 

• elaborarea și stabilirea testelor utilizaze în studiul preliminar nr. 2 

precum şi efectuarea evaluărilor prin aplicarea acestora; 

• recoltarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea rezultatelor celor 

două studii preliminare; 

• elaborarea raportului şi formularea concluziilor cercetării. 
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6.5. IPOTEZELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

 În realizarea cercetării preliminare am urmărit verificarea a două ipoteze: 

Ipoteza nr.1. Investigarea antrenorilor de badminton evidențiază opinia 

acestora privind preocuparea pentru pregătirea lor metodică și necesitatea 

realizării unei metodici de predare la nivel de inițiere. 

Ipoteza nr.2. Nivelulul de dezvoltare a capacităţilor motrice la copiii de 

8-9 ani debutanți în practicarea badmintonului este mai bun comparativ cu 

nivelul practicanților din străinătate ai jocului de tenis sau de handbal, la 

aceeași vârstă. 

 

6.6. METODELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

În cercetarea preliminară am folosit ca metode de cercetare: studiul 

bibliografic, ancheta, observația pedagogică, metoda statistico-matematică şi 

metoda grafică. 

Metoda studiului bibliografic. În vederea elaborării studiului preliminar 

au fost consultate surse bibliografice care pot fi încadrate în mai multe categorii, 

după cum urmează: 

• cărţi din domeniul antrenamentului sportiv; 

• cărţi specifice jocului de badminton; 

• articole de specialitate publicate în reviste şi în volume ale 

conferinţelor; 

• site-uri web care abordează jocul de badminton. 

Metoda anchetei. Ancheta este o metodă de cercetare prin intermediul 

căreia se colectează date de la un eşantion de subiecţi, de regulă prin interviuri 

şi/sau chestionare. Instrumentul utilizat în studiul nostru preliminar a fost 

chestionarul direct, aplicat individual (fiecărui subiect în parte), obiectivele 

principale urmărite fiind evidenţierea importanţei realizării unei metodici de 

predare a jocului de badminton, la nivel naţional, precum şi identificarea 

nivelului de dezvoltare al badmintonului românesc, din punct de vedere teoretic. 

Observaţia pedagogică este o metodă de investigaţie directă, care se 

manifestă ca un act sistematic de urmărire atentă a procesului instructiv-educativ, 

în ansamblul său sau sub diversele lui laturi.  

Am utilizat această metodă ştiinţifică de cercetare pentru a urmări în mod 

intenţionat şi atent procesul de antrenament, dar şi pentru înregistrarea video a 

evaluărilor preliminare. 

Metoda statistico-matematică. Această metodă permite gruparea, analiza 

şi interpretarea datelor referitoare la un anumit fenomen precum şi cu unele 
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previziuni privind producerea lui viitoare. Populaţia statistică este orice mulţime 

definită de obiecte de aceeaşi natură (de acelaşi fel). În vederea prelucrării şi 

interpretării datelor culese am utilizat următorii indicatori statistici: 

• media aritmetică, notată cu ẍ. Aceasta reprezintă valoarea care 

aproximează tendinţa centrală a unei serii de date şi se calculează 

prin realizarea raportului dintre suma tuturor valorilor (∑x) şi 

numărul total al subiecţilor (N); 

• deviaţia standard, notată cu s. Se foloseşte pentru calculul dispersiei 

rezultatelor faţă de valoarea medie a acestora. Cu ajutorul acesteia 

se poate determina gradul de omogenitate al unui colectiv, prin 

identificarea dispersiei datelor analizate; 

• amplitudinea. Reprezintă diferenţa dintre valoarea minimă şi 

valoarea maximă a unei serii de date; 

• coeficientul de variabilitate (notat Cv.) evidenţiază gradul de 

omogenitate al unui colectiv şi permite compararea valorilor 

exprimate în unităţi de măsură diferite. Acest coeficient se 

calculează prin realizarea procentuală a raportului dintre deviaţia 

standard şi media aritmetică. Cu cât valoarea coeficientului de 

variabilitate este mai mică, cu atât omogenitatea grupului este mai 

mare. Coeficientul de variabilitate se interpretează astfel: 

- colectiv omogen pentru Cv.<15%; 

- colectiv relativ omogen pentru Cv. în intervalul 15-30%; 

- colectiv neomogen pentru Cv.>30%. 

Metoda grafică. Această metodă a fost utilizată pentru prezentarea 

datelor culese în cadrul studiului preliminar într-o formă care să scoată în 

evidenţă tendinţă fenomenul analizat şi pentru a facilita înţelegerea datelor 

numerice. În acest sens, am utilizat grafice de tip coloană generate de programul 

Excel al pachetului Microsoft Office 2013. 

 

6.7. TESTE ŞI PROBE DE EVALUARE UTILIZATE ÎN CERCETAREA 

PRELIMINARĂ 

 

Pentru evidențierea importanței realizării unei metodici, în primul studiu, 

în care au fost incluși antrenorii, am folosit un chestionar utilizat ca instrument 

de cercetare. Chestionarul a fost elaborat în concordanţă cu obiectivele stabilite, 

în urma parcurgerii materialelor bibliografice şi a discuţiilor purtate cu specialişti 

din domeniu. Acesta a fost aplicat în sălile de antrenament ale mai multor cluburi 

de badminton din ţară și a fost format din 10 itemi, atât de tip închis (cu două 

răspunsuri posibile: „Da" şi „Nu") cât şi de tip alternativ (ce prevăd răspunsuri la 
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alegere din mai multe variante posibile), formularea acestora fiind simplă şi 

clară. Chestionarul se găsește la ANEXA 1. 

În al doilea studiu am urmărit cunoaşterea nivelului dezvoltării fizice la 

copiii de 8-9 ani, precum şi cunoaşterea nivelului de dezvoltare al capacităţilor 

motrice a acestora. 

Evaluarea somatică. Pentru determinarea nivelului dezvoltării fizice a 

subiecţilor am folosit măsurători somatice. Cu ajutorul măsurătorilor 

antropometrice şi prin calcularea unor indici specifici, putem aprecia gradul de 

dezvoltare fizică al copiilor. În studiul nostru preliminar am utilizat două 

măsurători somatice - înălţimea şi greutatea, după care am calculat indicile de 

masă corporală (I.M.C.) pentru fiecare subiect în parte.  

Evaluarea capacităţilor motrice. Pentru a determina nivelul de 

dezvoltare al capacităţilor motrice a subiecţilor, am folosit următoarele două 

teste: 

• testul Nataliei Stambulova - creat în anul 1977 şi utilizat în mai 

multe cercetări (Faber, I.R., Oosterveld, F.G., Nijhuis-Van der 

Sanden, M.W.51, 2014, pentru determinarea nivelului coordonării 

mână-ochi la jucătorii de tenis de masă și McGowen, R.52, 2014, 

pentru determinarea nivelului coordonării mână-ochi la jucătorii de 

handbal); 

• testul lui Jindrich Hoehm – creat pentru jucătorii de tenis şi folosit 

pentru prima oară în cercetare în anul 2014 (Szpala, A., Rutkowska-

Kucharska, A., Syrewicz, P. 53, 2014).  

A. Testul Nataliei Stambulova, prin care evaluăm coordonarea mână-

ochi sub presiune temporală (coordonare în regim de viteză). Dragnea, A.54, 

1984, afirmă că un astfel de test a fost utilizat cu succes pentru prima dată de 

către autoarea Natalie Stambulova pe un lot de 150 de copii cu vârste cuprinse 

 

51 Faber, I.R., Oosterveld, F.G., Nijhuis-Van der Sanden, M.W. (2014), Does an eye-hand 

coordination test have added value as part of talent identification in table tennis?, Faculty of 

Physical Activity and Health, Saxion University of Applied Sciences, Enschede, The 

Netherlands; 
52 McGowen, R. (2014), Can handball improve hand-eye coordination?, Physical Education 

National Curriculum, England;  
53 Szpala, A., Rutkowska-Kucharska, A., Syrewicz, P. (2014), The assessment of specific 

physical fitness of children aged 8 and 9 years participating in tennis classes using the 

Jindrich Hoehm test, Biomedical Human Kinetics, University School of Physical Education in 

Wroclaw. 
54 Dragnea, A., ( 1984). Măsurarea și evaluarea în educație fizică și sport, Editura Sport-Turism, 

București, pag. 140-141; 
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între 8 şi 9 ani. Ulterior, testul a fost utilizat în numeroase cercetări, găsit cel mai 

adesea sub numele „Alternate hand wall toss test”. 

Obiectivul testării: evaluarea nivelului de dezvoltare a coordonării 

subiecţilor, în regim de viteză. 

Materiale necesare: 

• zid/perete neted; 

• cronometru; 

• minge de tenis. 

Descriere. Subiectul se află în poziţia stând, cu picioarele pe o linie 

orizontală trasată pe sol la o distanţă de 2 metri de un zid neted, cu faţa spre 

acesta, ţinând într-o mână o minge de tenis. La semnal sonor, subiectul 

efectuează aruncări în zid, cu o mână de sub nivelul umărului, prinzând de 

fiecare dată mingea cu mâna opusă. Se înregistrează numărul de aruncări 

efectuate în 30 de secunde. 

Punctaj. Testul se execută de 2 ori, notându-se cel mai mare număr de 

aruncări înregistrate în timpul precizat. Între repetări se face o pauză de cel puţin 

1 minut. 

B. Testul lui Jindrich Hoehm este un test de apreciere a capacității 

motrice generale. Acesta are 6 componente: 

• alergare de viteză în linie dreaptă, pe distanţa de 30 metri; 

• alergare de 3 ori în jurul unui perimetru compus din 5 segmente; 

• aruncarea unei mingi medicinale de 2 kilograme, cu o mână, de la 

nivelul umerilor; 

• ridicarea trunchiului din culcat dorsal, cu ducerea cotului la 

genunchiul opus; 

• efectuarea unei sărituri cvadruple; 

• alergare de rezistenţă pe distanţa de 800 metri pentru băieţi şi 600 

metri pentru fete. 

 

6.8. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 

6.8.1. Subiecţii cercetării preliminare 

 

Subiecţii studiului nr.1 au fost 40 de antrenori români, fiecare având o 

experienţă de minim un an în predarea jocului de badminton. Subiecţii studiului 

nr.2 au fost 40 de copii cu vârste cuprinse între 8 si 9 ani, debutanţi în practicarea 

jocului de badminton. 
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6.8.2. Locul şi durata cercetării preliminare 

 

Demersul nostru ştiinţific s-a desfăşurat, pentru primul studiu, în perioada 

decembrie 2017- ianuarie 2018. Chestionarul a fost aplicat în sălile de 

antrenament ale următoarelor cluburi de badminton: C.S.Ş. Oneşti, C.S.Ş. Bacău, 

A.C.S. Interfast Bacău, A.C.S. WePlay Braşov, C.S.Ş. 6 Bucureşti, A.C.S. 

Armada Sud Bucureşti, A.C.S. Preventis Iaşi. Al doilea studiu al cercetării 

preliminare s-a desfăşurat în sala de antrenament a clubului sportiv Uzu 

Dărmăneşti, în perioada februarie-martie 2018.  

 

6.8.3. Etapele cercetării preliminare 

 

Atingerea obiectivelor propuse a necesitat parcurgerea următoarelor etape 

ale cercetării: 

Etapa I: stabilirea eşantioanelor de subiecţi corespunzătoare celor două 

studii preliminare (decembrie 2017). 

Etapa a II-a: elaborarea şi aplicarea chestionarului utilizat în studiul 

preliminar nr.1, elaborarea şi aplicarea testelor utilizate în studiul preliminar nr.2 

(ianuarie – martie 2018). 

Etapa a III-a: analiza şi interpretarea datelor culese, redactarea concluziilor 

cercetării preliminare (martie 2018). 

 

CAPITOLUL 7 

CONCLUZII DESPRINSE DIN CERCETAREA PRELIMINARĂ 

 

Pe baza răspunsurilor oferite de antrenorii de badminton 

participanţi la studiul preliminar nr.1, putem formula următoarele 

afirmaţii: 

• majoritatea antrenorilor (87%) consideră că este importantă utilizarea 

lucrărilor de metodica predării în cadrul procesului de antrenament; 

• la nivel naţional, metodica predării jocului de badminton a fost abordată 

de foarte puţini specialişti. Întrebaţi dacă pot numi lucrări care tratează 

acest subiect, majoritatea antrenorilor (88%) s-au aflat într-una dintre cele 

3 situaţii: 

- nu au scris nimic; 

- au amintit o lucrare scrisă în limba engleză; 

- au amintit o lucrare scrisă în anul 1983, ce abordează badmintonul 

la modul general (istoric, regulament, tehnică, tactică). 
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• majoritatea antrenorilor (82%) apreciază că din punct de vedere teoretic 

badmintonul românesc se află la un nivel scăzut (itemul 6), iar o 

dezvoltare în acest sens va influenţa în mod pozitiv activitatea practică 

(itemul 10); 

• in opinia majorităţii subiecţilor (97%), este necesară apariţia unei metodici 

care să prezinte noile idei privind învăţarea jocului de badminton (itemul 

9), iar cât mai multe astfel de lucrări ar trebui puse la dispoziţia 

antrenorilor români (itemul 7).  

În concluzie, având ca argumente afirmaţiile enumerate mai sus, ipoteza 

nr.1 conform căreia „Investigarea antrenorilor de badminton evidențiază opinia 

acestora privind preocuparea pentru pregătirea lor metodică și necesitatea 

realizării unei metodici de predare la nivel de inițiere”, a fost confirmată. 

În ceea ce priveşte studiul preliminar nr. 2, rezultatele evaluării 

somatice indică o bună dezvoltare fizică a copiilor investigaţi, aceştia având o 

medie a indicelui de masă corporală de 18,05.  

Tabelul 7.1 oferă o imagine de ansamblu asupra rezultatelor obţinute la 

testele de evaluare a capacităţilor motrice, din perspectiva indicatorilor statistici 

pe care îi considerăm cei mai relevanţi în contextul cercetării noastre: 

• media aritmetică a performanţelor înregistrate ne furnizează informaţii cu 

privire la modul în care trebuie să dozăm efortul în cadrul antrenamentelor 

şi ne oferă feedback referitor la progresul/regresul sportivilor; 

• coeficientul de variabilitate indică gradul de omogenitate al grupului, 

informaţie utilă din perspectiva modului în care trebuie sa lucrăm cu 

grupul respectiv(de exemplu, cu cât grupul este mai neomogen, cu atât 

trebuie să punem mai mult accent pe instruirea diferenţiată). 

Tabelul 7.1. Nivelul de încadrare al performanţelor şi gradul de omogenitate al 

grupului, la testele de evaluare a capacităţilor motrice 

Testarea preliminară 

Testul 

Nataliei 

Stambulova 

Testul lui Jindrich Hoehm 

 

N=40 

Proba 
Coordonare 

mână-ochi 
Viteză 

Viteză-

coord. 

Forţă-

braţe 

Forţă- 

trunchi 

Forţă-

picioare 

Rezis-

tenţă 

Nivelul de 

încadrare al 

performanţelor 

nivel mediu 
nivel 

scăzut 

nivel 

scăzut 

nivel 

mediu 

nivel 

mediu 

nivel 

mediu 

nivel 

mediu 

Omogenitatea 

grupului 
moderată ridicată ridicată scăzută scăzută moderată ridicată 
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Aşadar, putem afirma că nivelul de dezvoltare al capacităţilor motrice 

este unul mediu, cu excepţia dezvoltării vitezei, unde s-au înregistrat valori 

scăzute. De asemenea, rezultatele medii înregistrate în cercetarea noastră sunt 

mai scăzute decât cele înregistate în studii similare din Polonia şi Anglia. 

Considerăm că performanţele motrice relativ modeste pot fi puse pe seama unei 

experienţe sportive reduse a subiecţilor noştri.  

A doua ipoteză conform căreia „Nivelulul de dezvoltare a capacităţilor 

motrice la copiii de 8-9 ani debutanți în practicarea badmintonului este mai bun 

comparativ cu nivelul practicanților din străinătate ai jocului de tenis sau de 

handbal, la aceeași vârstă”, nu se confirmă. 

 În concluzie, cercetarea preliminară confirmă pe de o parte necesitatea 

elaborării şi publicării unei lucrări care să trateze în mod expres metodica 

predării jocului de badminton şi pe de altă parte necesitatea diminuării vârstei de 

iniţiere în badminton, în vederea obţinerii unor indici superiori ai capacităţilor 

motrice la vârsta debutului în sistemul competiţional. 

 

PARTEA a III-a 

CERCETARE EXPERIMENTALĂ – DEZVOLTAREA 

CAPACITĂŢILOR MOTRICE ÎN ÎNVĂŢAREA PROCEDEELOR 

TEHNICE SPECIFICE BADMINTONULUI LA COPIII DE 6-7 ANI 

 

CAPITOLUL 8  

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ŞI DESIGNUL CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

 

8.1. PREMISELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

La nivel naţional, metodica predării jocului de badminton reprezintă un 

subiect abordat de foarte puţini specialişti. Majoritatea lucrărilor care au ca 

subiect badmintonul (Lăzărescu, A., 1974, Demeter-Erdei, Z., 1983, Marcu, V., 

1989, Ochiană, N., 2006, Rus, C., 2008, sau Pițu, N., Stănescu, R., 2016) conţin 

capitole referitoare la tehnica jocului, tactica, regulamentul de joc, efortul 

specific etc. Abordarea metodicii fie se rezumă la exemplificarea unor exerciţii 

utilizate în predarea loviturilor specifice (Demeter-Erdei, Z., 1983, Rus, C., 

2008, Piţu, N., Stănescu, R., 2016), fie lipseşte (Lăzărescu, A., 1974, Marcu, V., 

1989, Ochiană, N., 2006). 

Drept consecinţă a neglijării acestui subiect, dacă intri în mai multe săli de 

badminton din ţară, ai posibilitatea să vezi moduri diferite de predare a 

procedeelor tehnice specifice acestui joc sportiv. De exemplu, unii antrenori îşi 

învaţă sportivii să aştepte mingea în poziţie laterală faţă de fileu pentru 
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executarea loviturilor înalte, în timp ce alţii folosesc poziţia cu pieptul spre fileu, 

unii antrenori folosesc pentru început mingi suspendate în timp ce alţii încep 

instruirea cu mingi aruncate (hand feeding), unii nu abordează deplasarea în 

teren în primul an de instruire, alţii o abordează încă de la primele antrenamente, 

unii utilizează rachetele la fiecare lecţie, alţii utilizează foarte puţin rachetele în 

primul an de pregătire etc.  

Aşadar, cel puţin la nivel naţional, nu s-a conturat încă o metodică de 

predare unanim acceptată ca fiind cea mai eficientă, încă nu s-a bătătorit drumul 

cel mai scurt spre mult râvnita măiestrie tehnică, drept pentru care, elaborarea şi 

testarea unor noi programe de antrenament reprezintă paşi ce ar putea conduce la 

depăşirea actualelor graniţe ale procesului de instruire. 

 

8.2. SCOPUL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

 Scopul cercetării experimentale este acela de a evidenţia efectele unui 

program de antrenament care vizează cu precădere dezvoltarea capacităţilor 

motrice şi învăţarea procedeelor tehnice specifice badmintonului, la copiii de 6-7 

ani. 

  

8.3. OBIECTIVELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

Obiectivele cercetării experimentale sunt: 

• elaborarea şi implementarea unui program de antrenament, în 

vederea dezvoltării capacităţilor motrice şi învăţării procedeelor 

tehnice specifice badmintonului, la copiii de 6-7 ani; 

• evidenţierea efectelor programului de antrenament care vizează cu 

precădere dezvoltarea capacităţilor motrice şi învăţarea 

procedeelor tehnice specifice badmintonului, la copiii de 6-7 ani. 

Programul de antrenament este descris în secţiunea 8.8.4. iar metodica ce 

stă la baza acestuia este descrisă în ANEXELA 7. 

 

8.4. SARCINILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

 Atingerea obiectivelor propuse necesită îndeplinirea următoarelor sarcini 

ale cercetării experimentale: 

• documentarea ştiinţifică privind tema de cercetare; 

• stabilirea celor două grupe de sportivi: 

√ grupa experimentală care va parcurge programul de 

antrenament elaborat de noi, descris în secţiunea 8.8.4.; 



 40 

√ grupa de control care va parcurge un program tradiţional de 

antrenament. Caracteristicile acestuia sunt prezentate în secţiunea 

8.8.4.1.; 

• organizarea cadrului de desfăşurare al cercetării (materiale, 

instalaţii, aparatură); 

• implementarea programului de antrenament; 

• efectuarea evaluărilor iniţiale şi finale, prin aplicarea testelor 

stabilite; 

• stabilirea parametrilor statistici ce vor fi utilizaţi pentru analiza 

rezultatelor cercetării; 

• recoltarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea rezultatelor 

cercetării; 

• formularea concluziilor cercetării. 

 

8.5. IPOTEZELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

 În realizarea cercetării experimentale am urmărit verificarea a trei ipoteze: 

Ipoteza nr.1. Utilizarea timp de 9 luni, la copiii de 6-7 ani, în învățarea 

jocului de badminton, a unui program de pregătire ce vizează o anumită 

succesiune de abordare a elementelor tehnice, prin joc desfășurat pe jumătate de 

teren, determină un progres mai bun al capacităților motrice decât utilizarea unui 

program tradiţional de antrenament.  

Ipoteza nr.2. Utilizarea timp de 9 luni, la copiii de 6-7 ani, în învățarea 

jocului de badminton, a unui program de pregătire ce vizează o anumită 

succesiune de abordare a elementelor tehnice, prin joc desfășurat pe jumătate de 

teren, determină un progres mai bun al tehnicii de execuție decât utilizarea unui 

program tradiţional de antrenament.  

Ipoteza nr.3. Utilizarea timp de 9 luni, la copiii de 6-7 ani, în învățarea 

jocului de badminton, a unui program de pregătire ce vizează o anumită 

succesiune de abordare a elementelor tehnice, prin joc desfășurat pe jumătate de 

teren, produce o valoare mai mare a indicelui de mărime a efectului decât 

utilizarea unui program tradiţional de antrenament. 

 

8.6. METODELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

Metodele utilizate în cadrul cercetării experimentale au fost aceleași cu 

cele descrise și utilizate în cercetarea preliminară. În plus, am utilizat metoda 

experimentală, deoarece ne-am propus evidențierea efectelor aplicării unui 

program de antrenament bazat pe metodica elaborată de noi, asupra jucătorilor de 
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6-7 ani debutanţi în badminton. Aşadar, forma de experiment utilizată a fost 

experimentul didactic de tip constatativ-formativ. 

 

8.7. TESTE ŞI PROBE DE EVALUARE ÎN CERCETAREA 

EXPERIMENTALĂ 

 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a capacităţilor motrice s-a apreciat 

prin două teste/probe pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a vitezei, două 

teste/probe pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a coordonării şi o probă 

pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a forţei, după cum urmează: 

•  testul „Fast Feet” („Picioare rapide”) – pentru evaluarea nivelului 

de dezvoltare a vitezei de repetiţie în regim de coordonare; 

• proba „Alergare de tip navetă – 8x4 metri” – pentru evaluarea 

nivelului de dezvoltare a  vitezei de deplasare în regim de 

coordonare; 

• testul „Hand Wall Toss” („Aruncă la perete”) – pentru evaluarea 

nivelului de dezvoltare a coordonării în regim de viteză; 

• proba „Lovituri succesive” („Duble”) – pentru evaluarea nivelului 

de dezvoltare a coordonării specifice badmintonului; 

• proba „Aruncarea mingii de oină”  - pentru evaluarea nivelului de 

dezvoltare a forţei explozive, la nivelul braţului îndemânatic. 

Pentru evaluarea nivelului de învăţare a procedeelor tehnice specifice 

badmintonului am ales următoarele probe: 

• lovitura clear de forehand, evaluarea nivelului tehnic prin puncte; 

• lovitura net lift de backhand, evaluarea nivelului tehnic prin 

puncte; 

• lovitura clear de forehand, evaluarea vitezei medii de execuţie prin 

utilizarea dispozitivului electronic „Actofit Badminton Tracker”; 

• lovitura net lift de backhand, evaluarea vitezei medii de execuţie 

prin utilizarea dispozitivului electronic „Actofit Badminton 

Tracker”; 

• serviciul lung de forehand, evaluarea nivelului tehnic prin puncte. 

 

8.7.1. Teste pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a capacităţilor 

motrice 

 

A. Testul „Fast Feet” („Picioare rapide”) 
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Obiectivul testării: evaluarea nivelului de dezvoltare a vitezei de repetiţie 

în regim de coordonare. 

Descriere. Jucătorul se află pe terenul de badminton, cu picioarele de o 

parte şi de alta a culoarului pentru jocul de dublu. La semnal sonor, cronometrul 

porneşte şi jucătorul execută în viteză o săritură astfel încât să aterizeze cu 

ambele picioare în interiorul culoarului de dublu, apoi încă o săritură pentru a 

ajunge în poziţia iniţială. Cele două sărituri se repetă de 5 ori, astfel încât în 

momentul în care cronometrul se opreşte, jucătorul se află în poziţie iniţială (cu 

picioarele de o parte şi de alta a culoarului pentru jocul de dublu). Jucătorul are 

la dispoziţie trei încercări cu minim un minut pauză între ele (Woodward, M.55, 

2013). Dacă în timpul execuţiei liniile culoarului sunt călcate, încercarea 

respectivă este considerată incorectă şi trebuie repetată.  

 

   

Figura 8.1. Testul „Fast Feet”- fotografie realizată de autor 

 

B. Proba  „Alergare de tip navetă-8x4 metri”  

Obiectivul testării: evaluarea nivelului de dezvoltare a vitezei de deplasare 

în regim de coordonare. 

Descriere. Jucătorul se află pe terenul de badminton, în spatele liniei 2 de 

serviciu a jocului de dublu. Pe linia 1 de serviciu sunt aşezate 4 mingi de 

badminton la distanţa de 50 centimetri una faţă de cealaltă. La semnal sonor, 

cronometrul porneşte iar jucătorul transportă în viteză mingile, aducându-le pe 

rând pe linia 2 de serviciu a jocului de dublu. Cronometrul se opreşte în 

momentul în care jucătorul aşează pe linie ultima minge. Dacă în timpul 

execuţiei mingile nu sunt plasate astfel încât acestea să fie în contact cu lina 2 de 

 

55 Woodward, M., (2013). Badminton coach education- Coaches’ manual, Level 2, England, 

pag. 164; 
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serviciu a jocului de dublu, încercarea respectivă este considerată incorectă şi 

trebuie repetată.  

 

  

Figura 8.2. Proba „Alergare de tip navetă- 8x4 metri” – foto. realizată de autor 

 

C. Testul „Hand Wall Toss” („Aruncă la perete”) 

Obiectivul testării: evaluarea nivelului de dezvoltare a coordonării 

subiecţilor, în regim de viteză. 

Descriere. Subiectul se află în poziţia stând, cu picioarele în spatele unei 

linii orizontale trasată pe sol la o distanţă de 1 metru de un zid neted, cu faţa spre 

acesta, ţinând cu ambele mâini o minge de tenis. La semnal sonor, subiectul 

efectuează aruncări în zid, ducând braţele de jos în sus şi prinzând de fiecare dată 

mingea cu ambele mâini. Dacă în timpul execuţiei jucătorul scapă mingea pe sol, 

acesta o recuperează în cel mai scurt timp posibil, apoi îşi reia poziţia şi continuă 

exerciţiul. Nu se iau în calcul aruncările efectuate atunci când jucătorul depăşeşte 

linia, adică se află la o distanţă mai mică de 1 metru faţă de zid. Se înregistrează 

numărul de aruncări corecte efectuate în 30 de secunde.  

 

  

Figura 8.3. Testul “Hand Wall Toss” - fotografie realizată de autor 
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D. Proba “Lovituri succesive” 

Obiectivul testării: evaluarea nivelului de dezvoltare a coordonării 

subiecţilor, în condiţii specifice jocului de badminton. 

Descriere. Subiectul ţine în mâna îndemânatică o rachetă de badminton, 

având priză de forehand. Pe mijlocul racordajului se aşează o minge pe care 

jucătorul trebuie să o lovească de cât mai multe ori fără ca aceasta să atingă 

solul. Când mingea atinge solul se încheie o serie. 

 

 
Figura 8.4. Proba „Lovituri succesive” - fotografie realizată de autor 

 

E. Proba „Aruncarea mingii de oină” 

Obiectivul testării: evaluarea nivelului de dezvoltare a forţei braţului 

îndemânatic. 

Descriere. Subiectul se află în poziţia stând, cu picioarele la o linie 

orizontală trasată pe sol, ţinând în mâna îndemânatică o minge de oină. Din 

această poziţie, subiectul execută aruncarea mingii de oină de pe loc, de tip 

azvârlit. Este permisă păşirea înapoi cu piciorul corespunzător braţului de 

aruncare pentru o bună răsucire a trunchiului.  

 
Figura 8.5. Proba „Aruncarea mingii de oină” - fotografie realizată de autor 
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8.7.2. Probe pentru evaluarea nivelului de învăţare a procedeelor 

tehnice specifice badmintonului 

 

În cadrul cercetării experimentale au fost evaluate trei procedee tehnice: 

lovitura clear de forehand, lovitura net lift de backhand şi serviciul lung de 

forehand.  

Pentru evaluarea nivelului tehnic am utilizat o adaptare a scalei de 

evaluare a procedeelor din badminton – după Bobrich (Barrow, H.M., McGee, 

R., Tritschler, K.A.56, 1989), concepută pe patru niveluri tehnice: de la 0 la 3. 

Adaptarea a constat în faptul că loviturile au fost executate folosindu-se mingea 

suspdendată în locul executării loviturilor din minge lansată de către adversar, iar 

executarea loviturilor nu a avut loc în cadrul unor jocuri bilaterale ci în condiţii 

statice, izolate de joc.  

Viteza medie de execuţie a loviturilor a fost evaluată cu ajutorul 

dispozitivului electronic „Actofit Badminton Tracker”. Acest dispozitiv se 

montează în capătul mânerului rachetei de badminton şi măsoară diferiţi 

parametri, printre care şi viteza de execuţie a loviturilor. Paramatrii calculaţi pot 

fi citiţi cu ajutorul unui telefon inteligent pe care se instalează software-ul 

dispozitivului. 

Actofit Badminton Tracker a fost lansat cu ocazia competiţiei Premier 

Badminton League, India, 201857, brandul Actofit fiind utilizat şi în cercetare, de 

centre prestigioase precum Universitatea din Washington sau Institutul de Ştiinţe 

Medicale „Datta Meghe”. 

  

A. Lovitura clear de forehand, evaluarea nivelului tehnic prin puncte 

 

 Obiectivul testării: evaluarea nivelului tehnic al loviturii clear de 

forehand. 

  Descriere. Jucătorul se află la distanţa de 2 metri în spatele liniei de 

serviciu, cu faţa spre fileu, având în mâna îndemânatică o rachetă de badminton, 

priză de forehand. În faţa jucătorului se suspendă o minge la distanţa de 1 metru 

faţă de acesta. Pentru a determina înălţimea mingii suspendate, jucătorul ridică 

racheta deasupra capului, având braţul întins în sus. Din această poziţie, mingea 

se potriveşte la nivelul racordajului, pe mijlocul acestuia. Jucătorul execută 10 

 

56 Barrow, H.M., McGee, R., Tritschler, K.A., (1989). Practical measurement in physical 

education and sport, Lea and Febiger, Philadephia, pag. 154-156;  
57 www.actofit.com/products/actofit-badminton-tracker, accesat 25.12.2018, ora 1500 

http://www.actofit.com/products/actofit-badminton-tracker
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lovituri. După fiecare lovitură mingea este oprită şi adusă în punctul iniţial, apoi 

se noteză punctajul obţinut pentru lovitura respectivă. 

Punctaj: 

• nivel 0: jucătorul nu nimereşte mingea sau în urma loviturii 

aceasta nu depăşeşte linia de serviciu (jucătorul obţine 0 puncte); 

• nivel 1: în urma loviturii mingea depăşeşte linia de serviciu dar nu 

depăşeşte fileul, sau mingea trece pe lângă acesta (jucătorul obţine 

1 punct); 

• nivel 2: în urma loviturii mingea depăşeşte fileul dar nu depăşeşte 

linia de serviciu a terenul advers (jucătorul obţine 2 puncte); 

• nivel 3: în urma loviturii mingea depăşeşte linia de serviciu a 

terenului advers (jucătorul obţine 3 puncte). 

Se adună punctele obţinute în urma executării celor 10 lovituri şi se 

notează punctajul total.  

 

B. Lovitura net lift de backhand, evaluarea nivelului tehnic prin puncte 

 

 Obiectivul testării: evaluarea nivelului tehnic al loviturii net lift de 

backhand. 

Descriere. Jucătorul se află la distanţa de 2 metri în spatele liniei de 

serviciu, cu faţa spre fileu, având în mâna îndemânatică o rachetă de badminton, 

priza de backhand. În faţa jucătorului se suspendă o minge la distanţa de 1 metru 

faţă de acesta. Pentru a determina înălţimea mingii suspendate, jucătorul ridică 

racheta la nivelul taliei, mingea potrivindu-se pe mijlocul racordajului. Jucătorul 

execută 10 lovituri. După fiecare lovitură mingea este oprită şi adusă în punctul 

iniţial, apoi se noteză punctajul obţinut pentru lovitura respectivă. 

 

Figura 8.6. Evaluarea nivelului tehnic al loviturii clear de forehand- fotografie 

realizată de autor 
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C. Lovitura clear de forehand, evaluarea vitezei medii de execuţie prin 

utilizarea dispozitivului electronic „Actofit Badminton Tracker” 

 

Obiectivul testării: evaluarea vitezei medii de execuţie a loviturii clear de 

forehand. 

Descriere. Jucătorul se află în poziţia de aşteptare a mingii înalte: poziţie 

laterală faţă de fileu, cu umărul opus braţului cu racheta spre terenul advers, 

greutatea corpului pe piciorul aşezat înapoi, racheta ridicată la nivelul capului, 

priza forehand, braţul liber ridicat. Din această poziţie, jucătorul imită executarea 

loviturii clear de forehand, după fiecare lovitură revenind în poziţia iniţială. În 

total se vor executa 10 lovituri. Jucătorului i se cere ca viteza de execuţie a 

loviturilor să fie cât mai mare cu putinţă. 

 

D. Lovitura net lift de backhand, evaluarea vitezei medii de execuţie prin 

utilizarea dispozitivului electronic „Actofit Badminton Tracker” 

 

Obiectivul testării: evaluarea vitezei medii de execuţie a loviturii net lift 

de backhand 

Descriere. Jucătorul se află în poziţia fundamentală: picioarele sunt 

depărtate la o lăţime de umeri, piciorul corespunzător braţului de lovire fiind 

aşezat puţin înainte, călcâiele nu ating solul, genunchii sunt uşor îndoiţi, 

trunchiul este ușor înclinat înainte, priza adoptată este cea de backhand, racheta 

ridicată înainte la nivelul pieptului. Din această poziţie, jucătorul imită 

executarea loviturii net lift de backhand, după fiecare lovitură revenind în poziţia 

iniţială. În total se vor executa 10 lovituri. Jucătorului i se cere ca viteza de 

execuţie a loviturilor să fie cât mai mare cu putinţă. 

 
Figura 8.7. Evaluarea vitezei medii de execuţie a loviturii clear de forehand, cu 

ajutorul dispozitivul electronic „Actofit Badminton Tracker”  
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E. Serviciului lung de forehand, evaluarea nivelului tehnic prin puncte 

 

 Obiectivul testării: evaluarea nivelului tehnic al serviciului lung de 

forehand 

Descriere. Jucătorul se află la distanţa de 1 metru în spatele liniei de 

serviciu, cu faţa spre fileu, având în mâna îndemânatică o rachetă de badminton, 

priza de forehand. Din această poziţie, jucătorul execută serviciul lung de 

forehand în lung de linie, serviciu specific jocului pe jumătate de teren. După 

fiecare minge servită, jucătorul revine în poziţia iniţială, notându-se punctajul 

obţinut pentru lovitura respectivă. 

 

 

Figura 8.8. Executarea serviciului lung de forehand- fotografie realizată de autor 

 

8.8. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

 

8.8.1. Subiecţii cercetării experimentale 

 

Subiecţii grupei experimentale au fost în număr de 18 (9 băieţi şi 9 fete), 

elevi în clasa pregătitoare a Şcolii Gimnaziale „Spiru Haret”, Bacău. Copiii au 

fost aleşi aleator din două clase pregătitoare, media de vârstă fiind de 6,4 ani. 

La această grupă s-a lucrat după programul de antrenament descris în 

secţiunea 8.8.4. Înainte de începerea cercetării propriu-zise am obţinut acordul 

părinţilor celor 18 subiecţi cu privire la participarea elevilor la antrenamente şi 

utilizarea imaginilor în care aceştia apar – ANEXA 6. 
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Figura 8.9. Fotografie cu copiii grupei experimentale (2018) 

 

 Subiecţii grupei de control au fost în număr de 18 (7 băieţi şi 11 fete), 

elevi în clasa pregătitoare a Colegiului Tehnic „N.V. Karpen”, Bacău. Copiii au 

fost aleşi aleator din două clase pregătitoare, media de vârstă fiind de 6,3 ani. 

Această grupă a fost coordonată de doamna Lector. univ. dr. Milon Alexandra, 

antrenor cu peste 7 ani de experienţă în predarea badmintonului.  

 La grupa de control s-a lucrat după un program tradiţional de antrenament, 

destinat jucătorilor aflaţi în primul an de pregătire. Caracteristicile acestui 

program de antrenament se regăsesc la secţiunea 8.8.4.1. 

 

 
Figura 8.10. Fotografie cu copiii grupei de control (2018) 

 

8.8.2. Locul şi durata cercetării experimentale 
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Locul desfăşurării cercetării noastre a fost sala de sport a Şcolii 

Gimnaziale „Spiru Haret” Bacău, pentru grupa experimentală şi sala de sport a 

Colegiului Tehnic “N.V. Karpen” Bacău, pentru grupa de control. 

Cercetarea s-a desfăşurat pe o perioadă de 9 luni, din septembrie 2018 

până în mai 2019. În această perioadă, am aplicat subiecţilor testările iniţiale şi 

finale în ceea ce priveşte: 

• nivelul de dezvoltare al capacităţilor motrice; 

• nivelul de învăţare al procedeelor tehnice specifice badmintonului; 

• nivelul de dezvoltare fizică. 

Pe parcursul cercetării, subiecţii au participat la 3 lecţii de antrenament pe 

săptămână (marţi-joi-sâmbătă), fiecare lecţie având durata de 75 de minute. În 

cadrul antrenamentelor s-a urmărit cu precădere dezvoltarea capacităţilor motrice 

şi învăţarea procedeelor tehnice specifice badmintonului.  

 

8.8.3. Etapele cercetării experimentale 

 

 Atingerea obiectivelor propuse a necesitat parcurgerea următoarelor etape 

ale cercetării: 

1. Etapa I: formarea celor două grupe de subiecţi (septembrie 2018); 

2. Etapa a II-a: aplicarea testelor iniţiale care au vizat identificarea  

nivelului de dezvoltare a capacităţilor motrice, nivelul de învăţare a 

procedeelor tehnice specifice badmintonului, precum şi particularităţile 

antropometrice ale subiecţilor (septembrie-octombrie 2018); 

3. Etapa a III-a: aplicarea programului de antrenament ce a vizat cu 

precădere dezvoltarea capacităţilor motrice şi învăţarea procedeelor 

tehnice, la copiii de 6-7 ani (septembrie 2018- mai 2019); 

4. Etapa a IV-a: aplicarea testelor finale, analiza şi interpretarea datelor, 

redactarea concluziilor cercetării experimentale (mai 2019). 

 

8.8.4. Conţinutul cercetării experimentale 

 

În primele 9 luni de pregătire nu este eficientă şi nici măcar posibilă 

abordarea întregului conţinut tehnico-tactic specific jocului de badminton.  

Chiar dacă nu există o regulă clar definită în ceea ce priveşte succesiunea 

în predarea conţinutului tehnico-tactic specific jocului de badminton, putem 

contura treptele învăţării acestuia, plecând de la modelul de joc pe jumătate de 

teren. 
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Aşadar, pe parcursul cercetării experimentale jocul bilateral se va 

desfăşura pe jumătate de teren, incluzând culoarul destinat jocului de dublu, aşa 

cum sugerează figura 8.11 (spaţiul de joc este încadrat în chenarul roşu). 

 

 
Figura 8.11. Terenul de joc în primele 9 luni de pregătire, la vârsta de 6-7 ani 

(spaţiul încadrat în chenarul roşu) 

 

 Plecând de la această idee, enunţăm succesiunea în predarea conţinutului 

tehnico-tactic specific jocului de badminton, în cadrul cercetării experimentale:  

1. Priza de forehand. 

2. Lovitura clear de forehand. Exersarea acesteia creează oportunitatea 

introducerii primului element specific deplasării în teren: utilizarea 

pasului adăugat pentru ajustarea poziţiei jucătorului faţă de minge. 

3. Serviciul lung de forehand. 

4. Priza de backhand. 

5. Lovitura net lift de backhand. Exersarea acestei lovituri reprezintă un 

bun prilej pentru introducerea unui alt element specific deplasării în 

teren: utilizarea fandării cu piciorul corespunzător braţului cu racheta în 

vederea apropierii jucătorului faţă de minge. 

6. Poziţia fundamentală. Însuşirea acestei poziţii reprezintă un moment 

prielnic introducerii primul aspect tactic al jocului: revenirea în centrul 

terenului după executarea fiecărei lovituri. 

7. Deplasarea înapoi perpendicular la linia de fund. 

8. Deplasarea înainte perpendicular la fileu. 

9.  Lovitura drop de forehand. Exersarea acestei lovituri reprezintă un 

moment prielnic pentru introducerea unui alt aspect tactic al jocului: 

deplasarea adversarului în funcţie de poziţia aceastuia în teren 

(trimiterea mingii cât mai departe de adversar).  
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Prezentăm în tabelul 8.1. principalele caracteristici ale programului de 

antrenament utilizat la grupa experimentală, în comparaţie cu programul de 

antrenament utilizat la grupa de control. 

 

Tabelul 8.1. Compararea programului de antrenament utilizat la grupa 

experimentală, cu programul de antrenament utilizat la grupa de control 

Caracteristicile programului utilizat la 

grupa experimentală 

Caracteristicile programului utilizat la grupa 

de control 

utilizarea mingilor suspendate în prima 

fază a învăţării loviturilor abordate 

utilizarea mingilor aruncate cu mâna de 

către antrenor în prima fază a învăţării 

loviturilor abordate 

utilizarea rachetelor cu lungimea tijei mai 

mică decât cea standard  
utilizarea rachetelor standard 

abordarea următoarelor loviturilor: clear 

de forehand, drop de forehand şi net lift de 

backhand 

abordarea următoarelor lovituri: clear de 

forehand, net lift de forehand 

învăţarea loviturii clear de forehand din 

poziţia de aşteptare a mingii înalte (poziţie 

laterală faţă de fileu) 

învăţarea loviturii clear de forehand  

jucătorul având trunchiul orientat către fileu 

jocul bilateral se desfăşoară pe jumătate 

de teren 
jocul bilateral se desfăşoară pe tot terenul 

învăţarea deplasării înainte – înapoi, în 

linie dreaptă 
învăţarea deplasării laterale 

diminuarea înălţimii fileului cu 10 

centimetri faţă de înălţimea standard 
utilizarea înălţimii standard a fileului 

 

În concluzie, timpul petrecut în sala de antrenament în primele 9 luni de 

pregătire este dedicat cu prioritate învăţării loviturilor indinspensabile jocului de 

simplu pe jumătate de teren (serviciul de forehand, clear de forehand, net lift de 

backhand şi drop de forehand), învăţării unei variante simplificate de deplasare 

pe jumătate de teren (deplasarea înainte-înapoi în linie dreaptă), introducerii unor 

elemente tactice simple, precum şi dezvoltării cuplului viteză-coordonare. Totul, 

prin utilizarea jocurilor şi altor mijloace atractive, astfel încât să cultivăm în 

micii sportivi plăcerea pentru practicarea badmintonului. 
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CAPITOLUL 9 

REZULTATELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

9.1. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

ÎNREGISTRATE LA EVALUAREA VITEZEI 

 

Tabelul 9.1. Valorile indicatorilor statistici ale rezultatelor iniţiale şi finale 

obţinute la evaluarea vitezei  – grupa experimentală 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

„Fast Feet” 

[secunde] 

„Navetă-8x4 m.” 

[secunde] 

Iniţial Final Iniţial Final 

Valoarea minimă 3.34 3.21 18.1 17.5 

Valoarea maximă 5.62 4.84 24.1 24.2 

Amplitudinea 2.28 1.63 6 6.7 

Media aritmetică 4.31 3.84 20.48 19.54 

Diferenţă medii -0.47 -0.94 

Abaterea standard 0.60 0.53 1.97 1.98 

Coeficientul de variabilitate 13% 13% 9% 10% 

 

Tabelul 9.2. Valorile indicatorilor statistici ale rezultatelor iniţiale şi finale 

obţinute la evaluarea vitezei  – grupa de control 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

„Fast Feet” 

[secunde] 

„Navetă-8x4 m.” 

[secunde] 

Iniţial Final Iniţial Final 

Valoarea minimă 4.71 3.5 17.7 16.3 

Valoarea maximă 8.42 8.46 25.4 24.6 

Amplitudinea 3.71 4.96 7.7 8.3 

Media aritmetică 6.25 5.74 20.68 19.92 

Diferenţă medii -0.51 -0.76 

Abaterea standard 1.29 1.45 2.27 2.46 

Coeficientul de variabilitate 20% 25% 10% 12% 

 

La evaluarea vitezei prin testul „Fast Feet”, grupa experimentală a obţinut 

un progres de 0.47 secunde, valorile medii fiind de 4.31 secunde la testarea 

iniţială, respectiv 3.84 secunde la testarea finală. Grupa de control a obţinut un 
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progres de 0.51 secunde, valorile medii fiind de 6.25 secunde la testarea iniţială, 

respectiv 5.74 secunde la testarea finală. 

La evaluarea vitezei prin proba „Alergare de tip navetă – 8x4 metri”, 

grupa experimentală a obţinut un progres de 0.94 secunde, valorile medii fiind de 

20.48 secunde la testarea iniţială, respectiv 19.54 secunde la testarea finală. 

Grupa de control a obţinut un progres 0.76 secunde, valorile medii fiind de 20.68 

secunde la testarea iniţială, respectiv 19.92 secunde la testarea finală. 

 

9.2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

ÎNREGISTRATE LA EVALUAREA COORDONĂRII 

 

Tabelul 9.3. Valorile indicatorilor statistici ale rezultatelor iniţiale şi finale 

obţinute la evaluarea coordonării  – grupa experimentală 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

„Hand wall toss” 

[puncte] 

„Lovituri succesive” 

[puncte] 

Iniţial Final Iniţial Final 

Valoarea minimă 8 9 3 4 

Valoarea maximă 18 20 10 17 

Amplitudinea 10 11 7 13 

Media aritmetică 10.77 13.55 5.27 8.61 

Diferenţă medii 2.78 3.34 

Coeficientul de variabilitate 27% 25% 39% 38% 

 

Tabelul 9.4. Valorile indicatorilor statistici ale rezultatelor iniţiale şi finale 

obţinute la evaluarea coordonării  – grupa de control 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

“Hand wall toss” 

[puncte] 

“Lovituri succesive” 

[puncte] 

Iniţial Final Iniţial Final 

Valoarea minimă 5 6 3 4 

Valoarea maximă 11 15 12 13 

Amplitudinea 6 9 9 9 

Media aritmetică 7.22 9 4.83 6.16 

Diferenţă medii 1.78 1.33 

Coeficientul de variabilitate 24% 29% 48% 37% 

 

La evaluarea coordonării în regim de viteză, grupa experimentală a obţinut 

un progres de 2.78 puncte, valorile medii fiind de 10.77 puncte la testarea 
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iniţială, respectiv 13.55 puncte la testarea finală. Grupa de control a obţinut un 

progres de 1.78 puncte, valorile medii fiind de 7.22 puncte la testarea iniţială, 

respectiv 9 puncte la testarea finală. 

La evaluarea coordonării specifice badmintonului, grupa experimentală a 

obţinut un progres de 3.34 puncte, valorile medii fiind de 5.27 puncte la testarea 

iniţială, respectiv 8.61 puncte la testarea finală. Grupa de control a obţinut un 

progres de 1.33 puncte, valorile medii fiind de 4.83 puncte la testarea iniţială, 

respectiv 6.16 puncte la testarea finală. 

 

9.3. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

ÎNREGISTRATE LA EVALUAREA FORŢEI 

 

Tabelul 9.5. Valorile indicatorilor statistici ale rezultatelor iniţiale şi finale 

obţinute la evaluarea forţei  – grupa experimentală 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

„Aruncarea mingii de oină” 

[metri] 

Iniţial Final 

Valoarea minimă 4.9 5.1 

Valoarea maximă 12.85 15.45 

Amplitudinea 7.95 10.35 

Media aritmetică 8.25 9.31 

Diferenţă medii 1.06 

Coeficientul de variabilitate 29% 33% 

 

Tabelul 9.6. Valorile indicatorilor statistici ale rezultatelor iniţiale şi finale 

obţinute la proba de evaluare a forţei  – grupa de control 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

„Aruncarea mingii de oină” 

[metri] 

Iniţial Final 

Valoarea minimă 4.27 4.24 

Valoarea maximă 16.1 18.56 

Amplitudinea 11.83 14.34 

Media aritmetică 7.1 7.72 

Diferenţă medii 0.62 

Coeficientul de variabilitate 40% 46% 
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La evaluarea forţei prin proba „Aruncarea mingii de oină”, grupa 

experimentală a obţinut un progres de 1.06 metri, valorile medii fiind de 9.31 

metri la testarea iniţială, respectiv 8.25 metri la testarea finală. Grupa de control 

a obţinut un progres de 0.62 metri, valorile medii fiind de 7.72 metri la testarea 

iniţială, respectiv 7.1 metri la testarea finală. 

 

9.4. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

ÎNREGISTRATE LA EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL 

LOVITURILOR CLEAR DE FOREHAND ŞI NET LIFT DE BACKHAND 

 

Tabelul 9.7. Valorile indicatorilor, obţinute la evaluarea nivelului tehnic al 

loviturilor clear de forehand şi net lift de backhand– grupa experimentală 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

Clear de forehand 

[puncte] 

Net lift de backhand 

[puncte] 

Iniţial Final Iniţial Final 

Valoarea minimă 7 8 5 8 

Valoarea maximă 21 25 10 17 

Amplitudinea 14 17 5 9 

Media aritmetică 11.88 15.88 7.83 11.94 

Diferenţă medii 4 4.11 

Coeficientul de variabilitate 36% 28% 22% 28% 

 

Tabelul 9.8. Valorile indicatorilor statistici, obţinute la evaluarea nivelului tehnic 

al loviturilor clear de forehand şi net lift de backhand  – grupa de control 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

Clear de forehand 

[puncte] 

Net lift de backhand 

[puncte] 

Iniţial Final Iniţial Final 

Valoarea minimă 6 9 2 4 

Valoarea maximă 19 23 13 14 

Amplitudinea 13 14 11 10 

Media aritmetică 12.11 14.44 6.61 8.05 

Diferenţă medii 2.33 1.44 

Coeficientul de variabilitate 31% 28% 44% 32% 

 

La evaluarea nivelului tehnic al loviturii clear de forehand, grupa 

experimentală a obţinut un progres de 4 puncte, valorile medii fiind de 11.88 

puncte la testarea iniţială, respectiv 15.88 puncte la testarea finală. Grupa de 
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control a obţinut un progres de 2.33 puncte, valorile medii fiind de 12.11 puncte 

la testarea iniţială, respectiv 14.44 puncte la testarea finală. 

La evaluarea nivelului tehnic al loviturii net lift de backhand, grupa 

experimentală a obţinut un progres de 4.11 puncte, valorile medii fiind de 7.83 

puncte la testarea iniţială, respectiv 11.94 puncte la testarea finală. Grupa de 

control a obţinut un progres de 1.44 puncte, valorile medii fiind de 6.61 puncte la 

testarea iniţială, respectiv 8.05 puncte la testarea finală. 

 

9.5. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

ÎNREGISTRATE LA EVALUAREA VITEZEI MEDII DE EXECUŢIE A 

LOVITURILOR CLEAR DE FOREHAND ŞI NET LIFT DE BACKHAND 

 

Tabelul 9.9. Valorile indicatorilor statistici, obţinute la evaluarea vitezei medii de 

execuţie a loviturilor clear de forehand şi net lift de backhand – grupa 

experimentală 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

Clear de forehand 

[km/h] 

Net lift de backhand 

[km/h] 

Iniţial Final Iniţial Final 

Valoarea minimă 37 55 34 40 

Valoarea maximă 84 114 71 81 

Amplitudinea 47 59 37 41 

Media aritmetică 69.72 83.55 57.61 64.77 

Diferenţă medii 13.83 7.16 

Coeficientul de variabilitate 17% 21% 20% 17% 

 

Tabelul 9.10. Valorile indicatorilor statistici, obţinute la evaluarea vitezei medii 

de execuţie a loviturilor clear de forehand şi net lift de backhand – grupa de 

control 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

Clear de forehand 

[km/h] 

Net lift de backhand 

[km/h] 

Iniţial Final Iniţial Final 

Valoarea minimă 35 43 32 36 

Valoarea maximă 89 96 72 78 

Amplitudinea 54 53 40 42 

Media aritmetică 57.11 63.72 51.44 56.27 

Diferenţă medii 6.61 4.83 

Coeficientul de variabilitate 22% 25% 19% 21% 
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La evaluarea vitezei medii de execuţie a loviturii clear de forehand, grupa 

experimentală a obţinut un progres de 13.83 km/h, valorile medii fiind de 69.72 

km/h la testarea iniţială, respectiv 83.55 km/h la testarea finală. Grupa de control 

a obţinut un progres de 6.61 km/h, valorile medii fiind de 57.11 km/h la testarea 

iniţială, respectiv 63.72 km/h la testarea finală. 

La evaluarea vitezei medii de execuţie a loviturii net lift de backhand, 

grupa experimentală a obţinut un progres de 7.16 km/h, valorile medii fiind de 

57.61 km/h la testarea iniţială, respectiv 64.77 km/h la testarea finală. Grupa de 

control a obţinut un progres de 4.83 km/h, valorile medii fiind de 51.44 km/h la 

testarea iniţială, respectiv 56.27 km/h la testarea finală. 

 

9.6. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

ÎNREGISTRATE LA EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL 

SERVICIULUI LUNG DE FOREHAND 

 

Tabelul 9.11. Valorile indicatorilor statistici, obţinute la evaluarea nivelului 

tehnic al serviciului lung de forehand– grupa experimentală 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

Serviciul lung de forehand [puncte] 

Iniţial Final 

Valoarea minimă 2 4 

Valoarea maximă 12 18 

Amplitudinea 10 14 

Media aritmetică 6.38 10.55 

Diferenţă medii 4.17 

Coeficientul de variabilitate 52% 42% 

 

Tabelul 9.12. Valorile indicatorilor statistici, obţinute la evaluarea nivelului 

tehnic al serviciului lung de forehand– grupa de control 

Indicatori statistici 

Rezultate obţinute 

Serviciul lung de forehand [puncte] 

Iniţial Final 

Valoarea minimă 1 3 

Valoarea maximă 4 8 

Amplitudinea 3 5 

Media aritmetică 2.5 4.88 

Diferenţă medii 2.38 

Coeficientul de variabilitate 34% 36% 
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La evaluarea nivelului tehnic al serviciului lung de forehand, grupa 

experimentală a obţinut un progres de 4.17 puncte, valorile medii fiind de 6.38 

puncte la testarea iniţială, respectiv 10.55 puncte la testarea finală. Grupa de 

control a obţinut un progres de 2.38 puncte, valorile medii fiind de 2.5 puncte la 

testarea iniţială, respectiv 4.88 puncte la testarea finală. 

 

9.7. CONCLUZII DESPRINSE DIN CERCETAREA EXPERIMENTALĂ 

 

 În urma parcurgerii cercetării experimentale putem formula următoarele 

concluzii: 

• programul de antrenament şi evaluările aplicate au scos în evidenţă 

evoluţia subiecţilor cuprinşi în cercetare, din perspectiva dezvoltării 

capacităţilor motrice şi învăţării procedeelor tehnice specifice 

badmintonului; 

• evaluarea capacităţilor motrice a scos în evidenţă valori mai mari ale 

progreselor înregistrate la grupa experimentală în comparaţie cu grupa de 

control, pentru 4 din cele 5 teste şi probe utilizate (tabelul 9.13). 

Tabelul 9.13. Prezentarea progreselor obţinute de cele două grupe, la testele şi 

probele de evaluare a capacităţilor motrice 

Testele de evaluare 
Progresul grupei 

experimentale 

Progresul grupei 

de control 

Testul „Fast Feet”  0.47 secunde  0.51 secunde 

Proba „Alergare de tip navetă 8x4metri” 0.94 secunde 0.76 secunde 

Testul „Hand Wall Toss” 2.78 puncte 1.78 puncte 

Proba „Lovituri succesive” 3.34 puncte 1.33 puncte 

Proba „Aruncarea mingii de oină” 1.06 metri 0.62 metri 

• având în vedere cele de mai sus, ipoteza nr. 1 se confirmă, prin urmare, 

utilizarea timp de 9 luni, la copiii de 6-7 ani, în învățarea jocului de 

badminton, a unui program de pregătire ce vizează o anumită succesiune 

de abordare a elementelor tehnice, prin joc desfășurat pe jumătate de 

teren, determină un progres mai bun al capacităților motrice decât 

utilizarea unui program tradiţional de antrenament; 

• evaluarea procedeelor tehnice a scos în evidenţă valori mai mari ale 

progreselor înregistrate la grupa experimentală în comparaţie cu grupa de 

control, pentru toate cele 5 probe utilizate (tabelul 9.14). 
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Tabelul 9.14. Prezentarea progreselor obţinute de cele două grupe, la probele 

de evaluare a procedeeelor tehnice 

Probele de evaluare 
Progresul  

gr. experimentale 

Progresul  

gr. de control 

Clear de forehand - evaluarea nivelului tehnic 4 puncte  2.33 puncte 

Net lift de backhand – evaluarea nivelului 

tehnic 
4.11 puncte 1.44 puncte 

Clear de forehand - evaluarea vitezei medii de 

execuţie  
 13.83 km/h 6.61 km/h 

Net lift de backhand -evaluarea vitezei medii 

de execuţie 
 7.16 km/h  4.83 km/h 

Serviciul lung de forehand – evaluarea 

nivelului tehnic 
4.17 puncte 2.38 puncte 

• având în vedere cele de mai sus, ipoteza nr. 2 se confirmă, prin urmare, 

utilizarea timp de 9 luni, la copiii de 6-7 ani, în învățarea jocului de 

badminton, a unui program de pregătire ce vizează o anumită succesiune 

de abordare a elementelor tehnice, prin joc desfășurat pe jumătate de 

teren, determină un progres mai bun al tehnicii de execuție decât 

utilizarea unui program tradiţional de antrenament; 

• la toate cele 5 teste şi probe care au vizat evaluarea nivelului de dezvoltare 

a capacităţilor motrice s-a atins pragul de semnificaţie statistică, atât la 

grupa experimentală cât şi la grupa de control. Valorile mărimii efectului 

calculate cu ajutorul testului t dependent, precum şi interpretările acestora 

sunt prezentate în tabelul 9.15. În comparaţie cu grupa de control, grupa 

experimentală a obţinut valori mai mari ale mărimii efectului la 4 din cele 

5 teste şi probe utilizate; 

Tabelul 9.15. Valorile şi interpretările mărimii efectului calculate cu ajutorul 

testului t dependent, la evaluarea capacităţilor motrice – grupa experimentală şi 

grupa de control 

Testele de evaluare 
Valorile şi interpretările mărimii efectului 

grupa experimentală grupa de control 

Testul „Fast Feet” d=0.92 , efect mare d=0.6 , efect mediu 

Proba „Alerga de tip navetă -

8x4metri”  
d=0.74, efect mediu d=0.49, efect mic 

Testul „Hand Wall Toss” d=1.17, efect mare d=0.74, efect mediu 

Proba „Lovituri succesive” d=1.17, efect mare d=1.23, efect mare 

Proba „Aruncarea mingii de oină” d=1.22, efect mare d=0.68, efect mediu 
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• la toate cele 5 probe care au vizat evaluarea nivelului de învăţare a 

procedeelor tehnice s-a atins pragul de semnificaţie statistică, atât la grupa 

experimentală cât şi la grupa de control. Valorile mărimii efectului 

calculate cu ajutorul testului t dependent, precum şi interpretările acestora 

sunt prezentate în tabelul 9.16. În comparaţie cu grupa de control, grupa 

experimentală a obţinut valori mai mari ale mărimii efectului la toate cele 

5 probe utilizate; 

Tabelul 9.16. Valorile şi interpretările mărimii efectului calculate cu ajutorul 

testului t dependent, la evaluarea procedeelor tehnice – grupa experimentală şi 

grupa de control 

Probele de evaluare 
Valorile şi interpretările mărimii efectului 

grupa experimentală grupa de control 

Clear de forehand - evaluarea 

nivelului tehnic 
d=1.73, efect mare  d=1.3, efect mare 

Net lift de backhand – evaluarea 

nivelului tehnic 
d=1.73, efect mare d=1.26, efect mare 

Clear de forehand - evaluarea 

vitezei medii de execuţie  
d=1.26, efect mare d=0.73, efect mare 

Net lift de backhand -evaluarea 

vitezei medii de execuţie 
d=0.84, efect mare 

d=0.74, efect 

mediu  

Serviciul lung de forehand - 

evaluarea nivelului tehnic 
d=1.5, efect mare d=1.45, efect mare 

• având în vedere cele de mai sus, ipoteza nr. 3 se confirmă: utilizarea 

timp de 9 luni, la copiii de 6-7 ani, în învățarea jocului de badminton, a 

unui program de pregătire ce vizează o anumită succesiune de abordare a 

elementelor tehnice, prin joc desfășurat pe jumătate de teren, produce o 

valoare mai mare a indicelui de mărime a efectului decât utilizarea unui 

program tradiţional de antrenament; 

• la grupa experimentală, valorile înregistrate la corelaţia Pearson 

evidenţiază asocieri mari şi foarte mari între parametrii capacităţilor 

motrice şi cei ai procedeelor tehnice. Acelaşi test a evidenţiat faptul că nu 

există corelaţii semnificative statistic între parametrii capacităţilor motrice 

şi cei ai măsurătorilor somatice; 

• la grupa de control, valorile înregistrate la corelaţia Pearson evidenţiază 

asocieri medii şi mari între o parte dintre parametrii capacităţilor motrice 

şi cei ai procedeelor tehnice.  
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CAPITOLUL 10 

CONCLUZII GENERALE 

 

 În contextul sportului de performanţă, badmintonul este un sport care 

solicită din plin capacităţile motrice şi psihice ale jucătorilor, dintre care 

evidenţiem viteza şi coordonarea, capacităţi ce depind în mare măsură de 

caracterele ereditare stabile, puţin perfectibile prin antrenament, motiv pentru 

care exigenţa în cadrul selecţiei trebuie să fie sporită în ceea ce priveşte nivelul 

lor iniţial de dezvoltare. 

 Jocul modern pretinde o tehnică impecabilă, ce poate fi realizată numai 

printr-o muncă asiduă de perfecţionare. Această tehnică trebuie îmbinată cu 

dezvoltarea unei gândiri tactice, condiţie obligatorie pentru atingerea unui nivel 

performanţial superior. 

 La vârsta de 6-7 ani, toate premisele sunt favorabile practicării jocului de 

badminton: atât fondul psiho-fizic ce permite învăţarea deprinderilor motrice şi 

dezvoltarea coordonării şi vitezei, cât şi entuziasmul copiilor pentru practicarea 

exerciţiilor fizice, în general. 

Cercetarea preliminară a confirmat pe de o parte necesitatea elaborării şi 

publicării unei lucrări care să trateze în mod expres metodica predării jocului de 

badminton şi pe de altă parte necesitatea diminuării vârstei de iniţiere în 

badminton, în vederea obţinerii unor indici superiori ai capacităţilor motrice la 

vârsta debutului în sistemul competiţional. 

Programul de antrenament utilizat în cadrul cercetării experimentale, 

precum şi testele de evaluare aplicate, au scos în evidenţă evoluţia subiecţilor 

investigaţi, din perspectiva dezvoltării capacităţilor motrice şi învăţări 

procedeelor tehnice specifice badmintonului. 

Atât la grupa experimentală cât şi la grupa de control, evaluarea 

capacităţilor motrice a evidenţiat o evoluţie pozitivă a acestora între testarea 

iniţială şi testarea finală. La toate cele cinci teste care au vizat evaluarea nivelului 

de dezvoltare a capacităţilor motrice s-a atins pragul de semnificaţie statistică. 

De asemenea, evaluarea procedeelor tehnice a evidenţiat o evoluţie 

pozitivă a acestora între testarea iniţială şi testarea finală, la ambele grupe de 

subiecţi. La toate cele cinci teste care au vizat evaluarea nivelului de învăţare a 

procedeelor tehnice s-a atins pragul de semnificaţie statistică (p<0.05). 

În opinia noastră, elaborarea şi testarea unor noi programe de antrenament 

reprezintă paşi ce ar putea conduce la depăşirea actualelor graniţe ale 

performanţelor înregistrate în badmintonul românesc, demers ce trebuie realizat 

în mod constant, pentru a putea oferi cât mai multe soluţii practice actualilor şi 

viitorilor specialişti din domeniu. 
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CAPITOLUL 11 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE, DISEMINAREA REZULTATELOR 

ȘI LIMITELE CERCETĂRII 

 

11.1. ELEMENTE DE NOUTATE ŞI ORIGINALITATE DESPRINSE DIN 

CERCETARE 

 

În opinia noastră, cercetarea aduce o serie de elemente de noutate şi 

originalitate, după cum urmează: 

• utilizarea unei anchete realizate la nivel naţional, pentru evidenţierea 

necesităţii elaborării unei metodici de predare a jocului de badminton, 

precum şi pentru identificarea nivelului de dezvoltare al badmintonului 

românesc din punct de vedere teoretic;  

• stabilirea și aplicarea testelor de evaluarea a capacităţilor motrice la copii 

de 8-9 ani debutanţi în badminton şi compararea cu eşantioane din alte 

ţări; 

• elaborarea unui program de antrenament dedicat primului an de pregătire a 

jucătorilor de badminton aflaţi la vârsta de 6-7 ani; 

• adaptarea testelor de evaluare a procedeelor tehnice din badminton la 

specificul vârstei de 6-7 ani; 

• utilizarea dispozitivului „Actofit Badminton Tracker” în evaluarea 

procedeelor tehnice specifice badmintonului; 

• identificare corelaţiilor dintre parametrii capacităţilor motrice şi cei ai 

procedeelor tehnice din badminton. 

 

11.2. DISEMINAREA ŞI VALORIFICAREA PRACTICĂ A 

REZULTATELOR CERCETĂRII 

 

 Valorificarea practică a cercetării se va realiza în primul rând prin 

publicarea unei metodici de predare a jocului de badminton. Pe de altă parte, 

programul descris în cercetarea finală va fi utilizat în continuare la grupa 

experimentală, rezultatele obținute contribuind la îmbunătăţirea acestuia. 

Diseminarea rezultatelor cercetării se va realiza prin elaborarea, 

prezentarea în cadrul unor conferinţe/congrese internaţionale şi publicarea 

următoarelor articole: 

• Ștefan Maftei, Gloria Rață, Bogdan Breană „Study on the importance of 

creating a badminton teaching method”, ICPESK 2018, publicat în 
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European Proceedings of Social and Behavioral Sciences (EpSBS), e-

ISSN2357-2330, Volume LV; 

• Ștefan Maftei, Gloria Rață „Study regarding the specific of badminton 

footwork, on different levels of performance”, eLearning & Software for 

Education, 2017, Volume 3, pag 161-166; 

•  Ștefan Maftei, Gloria Rață, Bogdan Breană „A study on using badminton 

as an attractive leisure-time means”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

a Studenţilor şi Tinerilor Cercetători, U.N.E.F.S. 2017, Editura 

“Discobolul” ISBN 978-606-798-009-7; 

• Ștefan Maftei, Gloria Rață, Bogdan Breană „Study on the learning of 

badminton’s technique in 6-7 years old children”, ICPESK 2019, în curs 

de publicare. 

 

11.3. LIMITELE CERCETĂRII 

 

 Orice cercetare științifică poate fi afectată de anumite limite cu impact 

asupra rezultatelor acesteia. Cercetarea noastră a evidențiat la rândul ei o serie de 

limite, fără însă ca acestea să aibă efecte importante asupra analizelor efectuate și 

implicit asupra concluziilor desprinse. Limitele identificate de noi sunt 

următoarele: 

• numărul redus de copii aflați la vârsta de 6-7 ani, care în mod deliberat au 

participat la programul de inițiere în jocul de badminton; 

• numărul redus de lucrări scrise română cu privire la tema abordată; 

• numărul redus de informații cu privire la metodica predării jocului de 

badminton, la nivelul literaturii internaționale; 

• numărul redus al cluburilor de badminton din România și implicit al 

antrenorilor care să activeze în această sferă. 
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