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Introducere 

 Înotul este o disciplină sportivă cu o importanţă deosebită în cadrul Jocurilor Olimpice 

deoarece este prezent încă de la prima ediţie din 1896 și, la momentul actual, înglobează 32 de probe 

şi medalii.  

Pentru sportul din România, înotul a produs o satisfacţie deosebită prin numeroase apariţii ale 

sportivilor noştri la Jocurile Olimpice, începând cu Helsinki 1952, şi un număr impresionant de 

medalii: 9 medalii olimpice (trei de aur, două de argint şi patru de bronz), 9 medalii la Campionatele 

Mondiale (două de aur, două de argint şi cinci de bronz) şi 39 de medalii la Campionatele Europene 

(cinci de aur, cincisprezece de argint şi nouăsprezece de bronz). 

Antrenorul de înot are de îndeplinit o sarcină dificilă. El trebuie să modeleze potențialul 

sportivului în forma necesară pentru succes, asemenea unui artist care transformă o bucată de 

marmură într-o sculptură rafinată. Pentru îndeplinirea acestei sarcini, antrenorul trebuie să-și 

folosească intuiția, flerul, creativitatea, cunoștințele științifice și experiența.  

Și aceasta nu este tot. Drumul către o medalie olimpică sau un titlu mondial este un vast 

labirint cu zeci sau poate chiar sute de întrebări: Ce fel de antrenament de anduranță ar trebui să facă 

un sprinter? Ce tipuri de exerciții se pot face fără implicații negative în același antrenament? Cât 

timp trebuie alocat fiecărui tip de stimul? Cum eviți supraantrenamentul? Cum trebuie periodizată 

pregătirea copiilor și cadeților? 

Experiența antrenorilor de până acum a arătat că nu există o rețetă pentru obținerea 

performanțelor, dar există câteva principii care trebuie respectate în pregătirea înotătorilor. Cu toate 

acestea, orice antrenor tânăr care pornește la drum cu o selecție nouă de copii va simți nevoia unor 

informații actuale, relevante și clare legate de pregătirea sportivă a copiilor; aceasta fiind o arie către 

care literatura de specialitate din țara noastră a încetat să-și mai concentreze atenția. 

Importanţa unei pregătiri corect adaptate particularităţilor de vârsta şi, mai ales, care să 

reprezinte o bază solidă pentru performanţele la categorii mai mari de vârsta, este subliniată de o serie 

întreagă de specialişti în domeniul antrenării înotătorilor. 

Numai crearea unui plan de pregătire cu obiective clare și bazat pe progresii sistematice poate 

duce la atingerea potențialului maxim, iar vorbele marelui gânditor american Benjamin Franklin ar 

trebui să ne rămână în minte: "Dacă eşuezi să te pregăteşti, te pregăteşti să eşuezi". 

Înotătorii României au reînceput să fie văzuți pe podiumurile de premiere ale competițiilor 

internaționale prin sportivi precum Robert Glință, Daniel Martin, Claudia Gâdea, etc. Din păcate, 

aceste rezultate sunt obținute cu sacrificii foarte mari de către sportivi extraordinar de talentați și 

antrenori dedicați și ambițioși. 

La nivel de copii (9-11 ani) și cadeți (12-14 ani), numărul sportivilor a crescut constant în 

ultimii ani datorită cluburilor private care-și deschid programe de pregătire sportivă. Totodată, trebuie 

remarcat și numărul mare de noi recorduri naționale la aceste vârste. Au fost corectate recorduri vechi 

aparținând unor sportivi care s-au afirmat ulterior și la nivel european, mondial sau olimpic. Mai mult, 

unele dintre aceste recorduri au fost îmbunătățite în trei ani consecutivi de trei sportivi diferiți. 

Coroborând aceste date, noi considerăm că la categoriile de copii și cadeți se află acum un 

număr suficient de ridicat de sportivi talentați pentru a spera la rezultate deosebite pe viitor. 

Dorim să atragem atenția și asupra responsabilității noastre ca antrenori de a ne dedica acestei 

meserii prin studiu și cunoaștere. Pe lângă vechile motive de nereușită: lipsa infrastructurii, lipsa 

sprijinului financiar pentru pregătirea şi motivarea sportivilor de mare performanță, lipsa unui 

program de cercetare pertinent venit în preîntâmpinarea evoluţiei înotului modern, să nu lăsăm ca cel 

mai important motiv să fie vina noastră prin greşelile apărute în pregătirea înotătorilor antepubertari și 

pubertari.  

Prin lucrarea de faţă dorim să prezentăm o sinteză a bazelor teoretice care au dus la divizarea 

efortului fizic specific înotului pe zone de efort şi adaptarea acestora pentru particularitățile de vârstă 

ale antepubertarilor și pubertarilor, precum şi rezultatele unei cercetări personale, prin care dorim să 

evidenţiem influenţele şi eficienţa acestora. 

 Sunt foarte multe necunoscute legate de răspunsurile fiziologice ale copiilor sănătoși la 

diferite tipuri de efort. Acest lucru se datorează numărului redus de cercetări realizate pe această 

categorie din motive de natură etică.  
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Capitolul 1 

EFORTUL FIZIC - ASPECTE GENERALE ȘI SPECIFICE ÎNOTULUI  

 1.1. Efortul fizic - definiţie, caracteristici 

,,Efortul de antrenament este procesul învingerii conştiente, de către sportiv, a solicitărilor din 

pregătire pentru perfecţionarea fizică, pentru atingerea unui nivel tehnic si tactic superior, precum și 

pentru accentuarea factorilor psihici și intelectuali, ale căror rezultate produc, în mod voit, modificări 

ale capacităţii de performanţă şi adaptarea organelor şi sistemelor funcţionale implicate”1. 

Caracteristicile generale ale efortului ţin de natura acestuia şi sunt următoarele: volumul 

efortului, durata stimulului, amplitudinea stimulilor, densitatea stimulilor, frecvenţa aplicarii 

stimulului, caracterul pauzelor, intensitatea efortului şi complexitatea efortului. 

Volumul efortului este cantitatea totală de efort care se contorizează prin distanţele parcurse, 

timpul de lucru, numărul de repetări ale unor exerciţii parţiale sau integrale, greutăţi ridicate, numărul 

de lecţii de antrenament și numărul de reprize, starturi sau concursuri. 

„Durata stimulului este reprezentată de timpul cât acesta acţionează singular sau în serii, în 

cadrul unor structuri de antrenament”2. 

Densitatea stimulilor este un raport între timpul de aplicare a stimulului şi timpul de repaus, 

oferind o imagine completă a volumului. 

Frecvenţa aplicării stimulului este obţinută prin contabilizarea numărului de antrenamente pe 

zi sau cicluri de antrenament. 

Complexitatea efortului reprezintă numărul acţiunilor motrice efectuate simultan în timpul 

unei activităţi şi indică nivelul de diversitate a actelor motrice simple care compun o mişcare, de 

substratul energetic şi de numărul aparatelor şi sistemelor care sunt cuprinse în activitate. 

Scopul antrenamentului este furnizarea de stimuli relevanți în demersul de îmbunătățire a 

performanțelor competiționale. Apariția formelor superioare de adaptare este condiționată de 

echilibrul dintre stimuli și procesele de refacere. După realizarea supraîncărcării prin stimuli de 

antrenament adecvați, organismul sportivului va continua procesele de refacere către homeostazie. 

Adaptarea fiziologică se realizează exclusiv pe parcursul acestor procese cu scopul trecerii la o stare 

homeostazică superioară asupra căreia stimulul anterior aplicat se va dovedi prea mic pentru a genera 

aceeași reacție. Acest fenomen poartă denumirea de supracompensare. 

 

1.2 Energogeneza 

Efortul sportiv presupune acte și acţiuni motrice bazate pe contracţii musculare care necesită 

energie. Substratul energetic imediat utilizabil este legătura fosfatmacroergică din acidul 

adenozintrifosforic (ATP) a cărui resinteză se realizează în eforturile intense şi foarte scurte pe seama 

fosfocreatinei (CP). Aceste două substanţe formează sistemul fosfagenelor. 

Un mol de ATP eliberează între 7 si 12 kcal de energie. În masa musculară sunt 570- 690 mM 

fosfagene care înseamnă 5,7 – 6,9 kcal de energie sub formă de ATP care astfel furnizează energie 

pentru 6 - 10 secunde. Este sursa cea mai rapidă de ATP,  iar sistemul nu depinde de o serie lungă de 

reacţii, nu depinde de oxigen, ATP și CP fiind înmagazinate direct în fibra musculară.3 

Însă eforturile au o durată mai mare decât câteva secunde şi atunci un alt substrat energetic 

trebuie să asigure refacerea ATP-ului pentru ca efortul să poată continua. Acesta este substratul 

glucidic care se degradează într-o primă fază în anaerobioză, proces denumit glicoliză, şi în a doua 

fază, în totală aerobioză în ciclul Krebs şi lanţul respirator, cu formare de CO2, H20 şi energie.  

Sistemul glicolizei anaerobe sau sistemul acidului lactic este al doilea sistem anaerob prin care 

ATP-ul este resintetizat în muşchi. Glicoliza anaerobă presupune degradarea parţială a glucidelor în 

absenţa oxigenului până la acid lactic. Ciclul de reacţii se numeşte Embden – Meyerhoff şi este 

compus din 12 reacţii distincte.  

                                                           
1 Teodorescu, S. (2009) – Antrenament si competiţie, Editura Aplha MDN, Buzău -  p. 48 
2Ibidem 
3Marinescu, Gh. (2003) – Natatie. Curs de specializare – Bucureşti - pag. 13 
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Astfel, în timpul glicolizei anaerobe se refac 3 moli de ATP, plecând de la degradarea a 180g 

glicogen sau 2 moli ATP, plecând de la glucoza. Producţia de ATP este mai mică de 3 moli în cursul 

exerciţiului datorită faptului că în cursul unui exerciţiu intens glicoliza încetează să funcţioneze când 

se acumulează 60 - 70% din maximul de 100 grame de acid lactic în muşchi. De aici rezultă că doar 1 

– 1,2 moli de ATIP pot fi resintetizaţi prin formarea a 60 – 70 grame acid lactic în cursul unui 

exerciţiu fizic intens. Durata glicolizei anaerobe este de 40 - 50 de secunde. 

Sistemul aerob de producţie a ATP-ului se împarte în glicoliza aerobă, ciclul Krebs şi sistemul 

de transport al electronilor. Glicoliza aerobă este prima serie de degradări ale glicogenului în CO2 şi 

H2O în care nu apare acid lactic în prezenţa oxigenului, oxigenul permiţând îndepărtarea acidului 

piruvic, un precursor al acidului lactic. In glicoliza aerobă 1 mol de glucoză se scindează în 2 moli de 

acid piruvic.  

Ciclul Krebs este degradarea acidului piruvic după ce a pierdut un CO2. Aici au loc două 

reacţii importante: eliberarea de CO2 care este înlăturat la nivelul plămânilor și oxidaţia, constând în 

eliberarea de ioni de hidrogen şi electroni care întră apoi în lanţul transportului de H2 sau aşa numitul 

„lanţ respirator”. 

Sistemul transportului de electroni constă în luarea atomilor de H2 şi cedarea lor atomilor de 

oxigen de la plămâni pentru a forma H2O. Seria de reacţii care formează H2O este lanţul transportului 

de H2 sau lanţul respirator. 

1.3 Capacitatea de efort - aspecte generale și specifice 

Capacitatea de efort fizic este definită de Drăgan, I. (1989) ca fiind totalitatea „posibilităţilor 

organismului de a desfăşura un travaliu, un lucru mecanic de o intensitate cât mai mare, cu o durată 

cât mai îndelungată posibil”4, în timp ce Cordun, M.(2011) aduce o completare foarte importantă: 

,,limitele ei sunt foarte largi și depind de vârstă, sex, stare de sănătate, grad de antrenament, etc.”5. 

Procesul de antrenament în sportul de performanţă vizează îmbunătăţirea capacităţii de efort 

care influenţează reuşitele sportive.  

Bota, C. (2002) definește cu claritate capacitatea de efort ca fiind ,,posibilităţile sistemului 

muscular activ de a elibera prin glicoliză anaerobă sau fosforilare oxidativă energia necesară pentru 

producerea unui lucru mecanic cât mai mare posibil şi menţinerea acestuia cât mai mult timp”6.  

În funcţie de substratul energetic utilizat și de modalitatea de desfăşurare a reacţiilor 

biochimice intracitoplasmatice (anaerobe) și intramitocondriale (aerobă), avem două tipuri de 

capacitate de efort: capacitate anaerobă și capacitate aerobă.  

 

1.3.1 Puterea și capacitatea anaerobă de efort  

În practica antrenamentului sportiv, termenul de capacitate anaerobă este folosit în sensul 

posibilităţilor organismului de a efectua un efort fizic foarte intens, respectiv de a obţine un debit 

energetic maxim prin cele două sisteme energetice anaerobe: sistemul fosfagenelor și glicoliza 

anaerobă. 

Hermansen, L. citat de Bota, C. (2002)7, identifică șapte factori care determină puterea și 

capacitatea anaerobă. În primul rând, rata producerii de ATP la nivelul fibrei musculare și distribuţia 

tipurilor de fibre musculare (activitatea enzimelor care limitează reacţiile biochimice din fibrele roşii 

şi albe) vor influența ambele fațete ale metabolismului anaerob, în timp ce nivelurile inițiale ale 

glicogenului muscular sunt decisive pentru puterea anaerobă.  

În funcție de rata acumulării acidului lactic, capacitatea anaerobă de efort se delimitează în 

două tipuri: alactacidă şi lactacidă. 

Filiera anaerobă alactacidă corespunde unui efort maximal cu durata de 10 - 15 secunde și nu 

presupune acumularea acidului lactic. Guedj B.E., și colab. (2006) descriu această filieră ca fiind 

direct proporțională cu echipamentul enzimatic: ,,creatinkinaza (CK) este în procent de 95% în 

mușchi la nivel celular și în celula cardiacă aproximativ 5%, în celula nervoasă și la nivel de țesut 

                                                           
4 Drăgan, I. (1989). Selecţia şi orientarea medico-sportivă – Editura Sport-Turism – Bucureşti 
5 Cordun, M., (2011), Bioenergetică și Ergometrie în Sport, Ed. CD PRESS, București, pag. 191 
6Bota, C. (2002).  Ergofiziologie.  Editura Globus, Bucureşti 
7 Ibidem 
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nervos este aproape absentă”8. ,,La copii această enzimă este inferioară. Această filieră intervine la 

începutul efortului sau în efortul de sprint.”9 

Cele două componente ale acesteia sunt puterea anaerobă alactacidă (cantitatea de energie 

raportată la unitatea de timp) și capacitatea anaerobă alactacidă (totalul energiei eliberate din rezervele 

de ATP și CP). 

Spre deosebire de prima filieră, cea anaerobă lactacidă ,,apelează la glicoliza anaerobă (nu 

utilizează oxigen, dar se acumuleazăacidul lactic)”10. Delimitată temporal la un interval de 45-60 

secunde, activitatea ei este influențată de ,,enzimele prezenteîn mușchi și în inimă: proteinkinaza, 

fosfofructokinaza și lactat dehidrogenaza”11. ,,Activitatea acestor enzime crește cu până la 25% în 

contextul efectuării unor eforturi maximale de 30 secunde, dar este nesemnificativă pentru eforturi de 

6 secunde”12. 

La rândul ei, filiera anaerobă lactacidă are două dimensiuni: capacitatea anaerobă lactacidă 

(cantitatea totală de energie eliberată în timpul unui efort maximal cu durata de 45 – 60 secunde) și 

puterea anaerobă lactacidă (rata maximă de producere a energiei pe cale predominant glicolitică). 

Bota, C. (2002) precizează că sistemul anaerob lactic nu funcţionează niciodată izolat, ci 

împreună cu sistemul aerob. Funcţionarea acestui sistem produce acid lactic. Acumularea acestui 

metabolit depinde de raportul existent pentru un subiect dat, între eficienţa enzimelor anaerobe 

lactacide şi enzimele aerobe care metabolizează lactatul13. 

Acumularea acidului lactic intracelular diminuează pH-ul. Această diminuare mai mult sau 

mai puţin marcată a pH-ului în funcţie de subiect şi de intensitatea efortului, va frâna şi chiar bloca 

activitatea enzimatică din celulele musculare. Efectul va fi diminuarea progresivă a puterii efortului. 

Acest fenomen nu intervine fără ca mecanismele de protecţie să intre în funcţiune: sistemele tampon 

tisulare şi sanguine. 

Pornind de la activitatea enzimatică, capacitățile și puterile anaerobe se pot diferenția în 

funcție de următorii factori: ,,activităţile enzimatice implicate în hidroliza ATP-ului, resinteza ATP 

din CP, cantitatea de CP disponibilă care resintetizează ATP, activitatea enzimatică implicată în 

glicoliza anaerobă și sistemele tampon tisulare şi sanguine”14. 

Puterea maximală anaerobă alactacidă este “debitul de energie mecanică pe unitate de timp în 

watts, în fapt este rezultatul utilizării simultane a procesului anaerob alactic la un nivel foarte ridicat şi 

a proceselor anaerobe lactice şi aerobe cu participare redusă”15. 

Puterea anaerobă alactacidă are valori de 4 - 8 kw la subiectul sedentar şi de 8 - 12 kw la 

subiecţii antrenaţi pentru membrele inferioare, iar pentru membrele superioare se înregistrează valori 

între 1 – 1,4 kw. 

„Puterea anaerobă alactacidă creşte cu temperatura muşchiului, deci cu încălzirea. Ea este 

inferioară dacă a fost produsă la sfărşitul unui exerciţiu aerob, limitând aptitudinea sprintului”.16 

Capacitatea maximală anaerobă alactacidă reprezintă cantitatea totală de energie disponibilă 

prin rezervele de ATP şi CP, ea îmbunătăţindu-se prin creşterea masei musculare şi a concentraţiei de 

fosfocreatină. 

Valorile puterii maxime anaerobe lactacide sunt puţin inferioare celei anaerobe alactacide, 

fiind de 8,5 kw la alergătorii de 400m şi cicliştii de pistă, faţă de 3,5 kw la sedentari. Puterea maximă 

anaerobă lactacidă este limitată de debitul glicolizei şi în special prin activitatea enzimelor cu 

importanţă în reacţiile glicolizei. 

                                                           
8 Guedj B.E., Brunet B., Girardier J., Moyen B., (2006), Medicine du sport, 7eedition, ed. MASSON, pag. 24 
9Ibidem 
10 Guedj B.E., Brunet B., Girardier J., Moyen B., (2006), Medicine du sport, 7e edition, ed. MASSON, pag. 31 
11 Guedj B.E., Brunet B., Girardier J., Moyen B., (2006), Medicine du sport, 7e edition, ed. MASSON, pag. 31 
12Wilmore, J.; Costill, D.; Kenney, W. (2008)  Physiology of Sport and Exercise Fourth Edition . Editura 

Human Kinetics. Statele Unite ale Americii, pag. 246 
13Bota, C. (2002) – Ergofiziologie – Editura Globus, Bucureşti 
14Ibidem 
15Marinescu, Gh. (2003) - Natatie. Curs de specializare – Bucureşti 
14 Bota, C. (2002).  Ergofiziologie. Editura Globus, Bucureşti 
16Marinescu, Gh. (2003) - Natatie. Curs de specializare – Bucureşti – pag. 19 
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Capacitatea anaerobă lactică este cantitatea maximală de energie disponibilă, plecând de la 

glicoliza anaerobă. Cu valori scăzute la copiii prepubertari, ea se dezvoltă în urma antrenamentului la 

sportivii dotaţi cu masă musculară puternică. 

Studiul efectuat de Wells, G. D., Falenchuk, O., Gannon, G., și Vescovi, J. D. (2010) a 

urmărit să determine dacă există diferențe între valorile concentrațiilor de acid lactic din sânge între 

înotători și înotătoare cu vârste cuprinse între 14 și 29 de ani. Au prelevate probe de sânge după toate 

probele de concurs (50 m - 1500 m) și s-a observat că nu există o diferență revelevantă între sexe. Mai 

mult, valorile au fost ”similare indiferent de vârsta înotătorului”17. 

Studiul efectuat de Turner, A., Smith, T., & Coleman, S. G. (2008) a sugerat utilizarea 

măsurătorilor acidului lactic ca principal mod de monitorizare al efortului, în detrimentului frecvenței 

cardiace. Ei susțin că "frecvența cardiacă este relevantă doar când valorile maxime de acid lactic sunt 

atinse" 18. Din păcate, o astfel de abordare este dificil de implementat. Monitorizarea frecvenței 

cardiace se face într-o manieră mai accesibilă, mai puțin costisitoare și mai sigură, deoarece nu 

presupune acțiuni minim invazive. 

1.3.2. Puterea și capacitatea aerobă de efort 
Capacitatea aerobă de efort semnifică posibilităţile organismului de a presta un efort 

submaximal moderat, mic şi de a-l menţine timp cât mai îndelungat, prin metabolism aerob 

(fosforilare oxidativă) a substratului glucidic şi lipidic. 

Capacitatea aerobă de efort se modelează în mod unic la înotători, chiar și la vârste mai mici. 

Kojima, K., Wilhite, D. P., Ishimatsu, M., Wright, B. V., și Stager, J. M. (2012) au urmărit un grup de 

antepubertari pe parcursul unui an de pregătire și-au descoperit că volumul expirator și consumul 

maxim de oxigen absolut au crescut, dar volumul respirator de rezervă nu s-a modificat aproape 

deloc19 . 

,,Capacitatea maximă aerobă este definită drept cantitatea maximă de energie disponibilă 

pentru eforturile aerobe sau cantitatea maximă de lucru mecanic efectuată pe baza metabolismului 

aerob”20. Numită și anduranță cardiovasculară, capacitatea maximă aerobă permite angrenarea 

grupelor musculare mari la un efort prelungit. Este influențată de posibilitățile sistemelor 

cardiovasculare și respiratorii ale individului de a transporta oxigen în țesuturi și de modul în care 

mușchii folosesc oxigenul primit. 

”Puterea maximă aerobă (PMA) reprezintă cantitatea maximă de oxigen pe care organismul o 

poate utiliza în timpul unui efort intens. Cu alte cuvinte, PMA este puterea de lucru exprimată prin 

echivalentul său biologic, respectiv prin consumul maxim de oxigen (VO2max). Puterea maximă 

poate fi menținută 7-8min. Pentru exerciții realizate la puteri mai mici de 50% din PMA, randamentul 

net este de 20-25%.”21 

Puterea maximă aerobă este atinsă atunci când subiectul foloseşte consumul maxim de 

oxigen, notat cu VO2 max. Cum puterea maximă aerobă are ca parametru fidel de apreciere consumul 

de oxigen, ea poate fi considerată ca fiind consumul maxim de oxigen pe unitate de timp. 

„VO2 max sau consumul maxim de oxigen este cantitatea de oxigen ce poate fi prelevată 

(ventilaţie, respiraţie), transportată (sistemul cardiovascular şi eritrocitar) şi consumată (ţesuturi, în 

mod special muscular) în timp de un minut”.22 

VO2 max se poate exprima în valori absolute folosind ca unitate de măsură litru/minut sau în 

valori relative, raportat la greutatea corporală (ml/min/kg). Este important de înțeles că sportivii vor 

atinge VO2 max în condițiile efortului submaximal. 

                                                           
17Wells, G. D., Falenchuk, O., Gannon, G., & Vescovi, J. D. (2010). Factors affecting blood lactate 

accumulation and clearance in elite competitive swimmers during competition. A paper presented at the XIth 

InternationalSymposium for Biomechanics and Medicine in Swimming, Oslo, June 16–19, 2010 
18 Turner, A., Smith, T., & Coleman, S. G. (2008). Use of an audio-paced incremental swimming test in young 

national-level swimmers. International Journal of Sports Physiology and Performance, 3, 68-70 
19 Kojima, K., Wilhite, D. P., Ishimatsu, M., Wright, B. V., & Stager, J. M. (2012). Expiratory flow limitation 

during maximal exercise in young competitive swimmers following one-year of swim training 
20Bota, C. (2002) – Ergofiziologie – Editura Globus - Bucureşti 
21 Cordun M., (2011), Bioenergetică și ergometrie în sport, ed. CD PRESS, București, pag. 191 
22Bota, C. (2002) – Ergofiziologie - Editura Globus, Bucureşti -  pag. 98 



Teză de doctorat                RĂDULESCU ADRIAN 

 
 

7 
 

În dinamica consumului de oxigen apar două faze distincte:  

 deficitul de oxigen- cantitatea de oxigen care ar fi fost necesară în primele minute ale 

efortului și care nu este disponibilă metabolismului. Sportivul va reface acest deficit 

de oxigen din momentul în care valorile VO2 max depășesc cerințele efortului și este 

disponibil un surplus de oxigen; 

 datoria de oxigen- perioada post efort în care sportivul continuă să aibă angrenat 

consumul maxim de oxigen cu scopul de a „plăti” pentru resursele folosite. 

Maglischo E. (2003) atrage atenția asupra faptului că „oxigenul suplimentar consumat după 

efort nu reprezintă în totalitate refacerea acestei datorii create pe parcursul exercițiului”23 și acest 

lucru a condus la apariția noțiunii de EPOC (post-exercise oxygen consumption) sau recoveryoxygen 

uptake. 

EPOC are patru căi de acțiune: 

a) refacerea ATP și CP (componenta rapidă a EPOC); 

b) eliminarea acidului lactic (componenta lentă a EPOC); 

c) refacerea cantității de mioglobină cu oxigen; 

d) refacerea rezervelor de glicogen. 

Weineck, J., citat de Bota, C. (2002)24, consideră că posibilităţile de îmbunătăţire a 

consumului maxim de oxigen prin antrenament sunt de 15 – 20%; Flandrois, R. fiind de părere că se 

pot obţine amplificări de 50% după doar şase luni de pregătire zilnică prin eforturi a căror solicitare 

conducea la epuizare, iar Bonifazi, M., Bela, E., Lupo, C., Martelli, G., Zhu, B., și Carli, G. (1998) au 

determinat că ,,este nevoie de un minim de 12 săptămâni pentru a observa modificări vizibile ale 

capacității aerobe de efort”25, ei urmărind vitezele de deplasare în prag anaerob și valorile hormonilor 

de creștere și ale corticotropinei. 

La o concluzie similară au ajuns și Costill, D. L., Thomas, R., Robergs, R. A., Pascoe, D., 

Lambert, C., Barr, S., și Fink, W. J. (1991), care au observat instalarea aceluiași platou de 

îmbunătățire a capacității aerobe de efort după un interval de 8 săptămâni de antrenament. Mai mult, 

ei au semnalat ,,o evoluție similară la două grupuri de subiecți care au înotat volume diferite" 26, 

observând o adaptare similară. 

În ceea ce privește influențabilitatea VO2 max prin antrenament, Bouchard, C. (1999) a 

descoperit, în cadrul studiului extensiv denumit HERITAGE, că factorul genetic determină 47% din 

valorile și răspunsurile capacității maxime aerobe lastimuli dintre două generații consecutive ale 

aceleiași familii. Mai mult, s-a observat o puternică corespondență genetică pe ramura maternă27. 

Consumul maxim de oxigen şi implicit puterea maximă aerobă depind de o serie de factori. 

La nivel pulmonar, debitul ventilator, debitul sangvin pulmonar și capacitatea de difuziune alveolo-

capilară a oxigenului condiționează cantitatea  prelevată și transportată, un debit ventilator mărit 

facilitând creșterea cantității de oxigen. 

Debitul cardiac, volumul sistolic și frecvența cardiacă determină cantitatea și viteza cu care 

oxigenul este transportat în organism. În strânsă legătură este capacitatea de transport a oxigenului de 

către sânge, aceasta fiind direct proporțională cu numărul de eritrocite aflate în circulație și care pot 

deplasa oxigenul către țesuturi și dioxidul de carbon către plămâni.  

O serie de factori se regăsesc și la nivelul țesutului muscular. Densitatea capilarelor şi starea 

lor funcţională influențează suprafața pe care se produce schimbul de gaze dintre sânge și mușchi.  De 

asemenea, un conținut crescut de mioglobină permite crearea unei rezerve mai mare de oxigen la nivel 

celular, în timp ce numărul mitocondriilor, densitatea şi volumul acestora  favorizează consumul 

tisular de oxigen. 

                                                           
23 Maglischo E.W.,(2003),  Swimming Fastest, ed. Human Kinetic, California, pag. 344 
24Bota, C. (2002) – Ergofiziologie – Editura Globus - Bucureşti 
25Bonifazi, M., Bela, E., Lupo, C., Martelli, G., Zhu, B., & Carli, G. (1998). Influence of training on the 

response to exercise of adrenocorticotropin and growth hormone plasma concentrations in human 

swimmers. European Journal of Applied Physiology, 78(5), 394-397 
26 Costill, D. L., Thomas, R., Robergs, R. A., Pascoe, D., Lambert, C., Barr, S., & Fink, W. J. (1991). 

Adaptations to swimming training: influence of training volume. Medicine and Science in Sports and Exercise, 

23, 371-377 
27Bouchard, C. (1999) - Familial aggregation of VO2max response to training exercise 



Teză de doctorat                RĂDULESCU ADRIAN 

 
 

8 
 

În efort, organismul nu poate lucra tot timpul cu 100% din consumul maxim de oxigen, fiind 

atins un anumit procent. Procentajul din consumul maxim de oxigen la care efortul poate fi menţinut 

diminuează cu creşterea duratei efortului. (Tabelul 1) 

Tabelul 1. Angrenarea consumului maxim de oxigen - După Mathews si Fox (1992), citaţi de 

Bota, C. (2002)28 

 

 

  

 

 

 

  

Un studiu interesant a fost realizat de Reis, J., Alves, F., Vleck, V., Bruno, P., și Millet, G. P. 

(2009). Studiul a urmărit să determine relația dintre indicii fiziologici ai efortului (VO2 max , pragul 

respirator și OBLA) și performanțele înotătorilor la proba de 400 metri. Aceștia au concluzionat că  ,, 

viteza de angrenare a consumului maxim de oxigen, valoarea absolută a VO2 max și viteza maximă în 

VO2 max corelează cu performanța în această probă, dar corelația cea mai mare au avut-o valoarea 

absolută a VO2 max și vitezele de înot corespunzătoare OBLA și pragului respirator”29.  

Powers, S. K. susține că sportivii de vârste mici își îmbunătățesc puterea maximă aerobă într-

un mod comparabil cu al adulților și fără ca acest tip de efort să aibă urmări negative asupra 

sistemului cardiovascular 30. 

Factorii limitanţi ai puterii şi capacităţii aerobe sunt: 

 transportul de oxigen la celule (sistemul circulator); 

 utilizare de oxigen în celule (activitatea enzimatică oxidativă); 

 epuizarea rezervelor de glicogen; 

 factorul endocrin – indicii nivelului de hormoni afectează activitatea enzimatică; 

 factorii termoreglatori – variaţia temperaturii centrale diminuează sau creşte 

activitatea enzimatică. 

Ticală L. (2015) amintește antrenorilor că atingerea VO2max se realizează îndeplinind 

următoarele condiții: 

 ”stabilitatea VO2max în ciuda creșterii încărcăturii (pentru acest lucru se lucrează cu 

paranteze și nu cu serie unică); 

 atingerea frecvenței cardiace maximale teoretice. [210 – 0,65 x vârsta] (Spiro S., 1977)31; 

 coeficientul respirator (câtul respirator) 𝑄𝑅 = 𝑉𝑂2
𝑉𝐶𝑂2, 1,1 pentru glucide și 0,70 pentru 

lipide; 

 epuizarea subiectului sau imposibilitatea de a menține constantă la 60tr/min, viteza de 

pedalare; 

 efortul prestat în interiorul parantezelor ≥3 minute în funcție de lungimea probei; 

 durează 20 – 30 de minute; 

 după 3 luni se oprește progresul; 

 intensitate 90 – 92%; 

 lactatemia între 6 – 12 mMolli; 

 stare stabilă relativă; 

                                                           
28Bota, C. (2002) – Ergofiziologie – Editura Globus - Bucureşti 
29Reis, J., Alves, F., Vleck, V., Bruno, P., & Millet, G. P. (2009). Correlation between oxygen uptake kinetics in 

severe intensity swimming and endurance performance. A paper presented at the 14th Annual Congress of the 

European College of Sport Science, Oslo, Norway, June 24-27 
30Powers, S.K. (2007) - Exercise Physiology - Florida - p 469 
31 Spiro S.G., (1977), Exercise testing in clinical medicine, British Journal of Diseases of the Chest, vol. 71, pag 

145-172 

VO2 max Durata efortului 

100 % 10 minute 

95 % 30 minute 

90 % 40 minute 

85 % 60 minute 

80 % 2 ore 

70 % 3 – 4 ore 
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 frecvența cardiacă ≥ 180băt/min; 

 raport efort/pauză= 1:1/2”32. 

Bloomfield, J., Blanksby, B. A., Ackland, T. R., și Elliott, B. C. (1985) au descoperit că 

stagiul dezvoltării biologice, măsurile antropometrice, compoziția corporală și mobilitatea nu sunt 

relevante pentru performanțele obținute în competiție. Singurul factor care a influențat performanțele 

a fost capacitatea aerobă de efort. În acest sens, colectivul de autori recomandă prioritizarea 

îmbunătățirii acestei capacități în perioada antepubertală.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
32 Ticală L. (2015). Diagnoza capacității de efort la jucătorii de polo pe apă - juniorii III.  Teză  de doctorat. 

UNEFS. 
33Bloomfield, J., Blanksby, B. A., Ackland, T. R., & Elliott, B. C. (1985). The anatomical and physiological 

characteristics of pre-adolescent swimmers, tennis players and non-competitors. The Australian Journal of 

Science and Medicine in Sport, 17, p 19-23 
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Capitolul 2 

INFLUENȚA ÎNOTULUI ASUPRA ORGANISMULUI UMAN 

 ,,La început, prin însuşirea unor tehnici rudimentare de deplasare prin apă sau de salvare, ei s-

au ferit de pericolul înecului şi au reuşit să traverseze cursurile de apă. Apoi, prin realizarea unor 

mişcări simple şi relaxante în mediul acvatic, înotul a devenit un mijloc important de tratament şi de 

întărire a trupului şi spiritului.”34 

  

2.1. Modificări adaptative produse de practicarea înotului 

2.1.1 .Adaptările cardiovasculare 
Efortul sportiv produce o serie de modificări adaptative ale sistemului cardiovascular: 

modificarea dimensiunii inimii, diminuarea frecvenţei cardiace, creşterea volumului sistolic, a 

debitului cardiac, a tensiunii arteriale, modificări ale densităţii capilarelor în muşchii scheletici şi 

oxigen – puls maxim. 

,,Înotul determină apariţia unor manifestări bradicardice și hipertrofiate ale inimii. Inima își 

mărește volumul şi masa şi se hipertrofiază. La înotători, volumul cordului poate avea valori între 900 

şi 1300ml. În același timp, masa cordului poate ajunge până la 500g.”35 

La înotători hipertrofia cordului se produce atât pe partea stângă datorită caracterului dinamic 

al efortului (hipertrofie dilatantă), cât şi pe partea dreaptă datorită suprasarcinii de presiune create de 

mediul acvatic (hipertrofie simplă). 

Marinescu, Gh. (2008) precizează că „o altă adaptare cronică la nivelul aparatului 

cardiovascular este reprezentată prin scăderea frecvenţei cardiace în repaus (bradicardiace)”36.  

2.1.2.Adaptările respiratorii 

Practicarea înotului aduce următoarele modificări la nivelul sistemului respirator: 

„dezvoltarea toracelui şi a muşchilor inspiratori, creşterea posibilităţilor de a reduce sau a opri 

temporar frecvenţa respiratorie (în scopul înaintării mai rapide), creşterea amplitudinii respiratorii şi 

creşterea debitului respirator”.37 

În continuare, autoarea mai menţionează că: „posibilităţile maxime de absorbţie şi utilizare a 

O2 cresc însă prin antrenament specific ca urmare a măririi capacităţii vitale, a debitului cardiac şi a 

adaptării optime a sistemului circulator”38. 

Creşterea capacităţii de difuzie a oxigenului şi a cantităţii de hemoglobină, sporirea toleranţei 

de compensare O2, intensificarea irigării muşchilor printr-o mai bună capilarizare contribuie la 

dezvoltarea sistemului cardiorespirator.  

Facilitarea difuziunii pulmonare (schimburile gazoase la nivelul membranei alveo-capilare) la 

antrenaţi se produce datorită creşterii ventilaţiei pulmonare şi a fluxului sanguin în capilarele 

pulmonare, unde principala adaptare la nivelul respiraţiei este creşterea capacităţii de difuzie, aceasta 

fiind datorată unei mai bune utilizări a O2. 

Coeficientul respirator este raportul dintre CO2 eliminat şi O2 consumat pentru degradările 

metabolice. Bota, C. (2002) susţine că „antrenamentul aerob produce scăderea coeficientului 

respirator în efortul submaximal atât în valori absolute cât şi în cele relative”39. 

 Capacitatea vitală are valori de 3500-4500 ml la nesportivi, dar la înotători, în special, aceasta 

ajunge să aibă valori remarcabile de 6500-7000ml. 

Mai mult, studiul efectuat de Carlo, A. C., Sikora, A. T., și Coast, J. R. (2010) a evidențiat că 

grosimea diafragmului este mai mare la înotătorii specializați pe probe de anduranță în comparație cu 

                                                           
34 Vasile, L. (2007) – Înot pentru sanatate, ed. Didactica si Pedagogica - pag. 33 
35 Bota, C.  (2002). Ergofiziologie . Ed. Globus . pag 171 
36 Marinescu, Gh. (1998). Copiii şi performanţa la înot. Editura Institutului Naţional de Informare şi 

Documentare. Bucureşti 
37Cirlă, L., Grecu, A. (2004). Ramurile nataţiei. Editura Bren. Bucureşti 
38Ibidem 
39Bota, C. (2002) – Ergofiziologie, ed. Globus -București 
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cei specializați pe sprinturi, iar acest lucru denotă solicitări și adaptări diferite în funcție de 

specializare. 

 
2.1.3. Adaptări ale aparatului excretor 

Datorită lucrului în mediul acvatic, unde presiunea hidrostatică împiedică transpiraţia şi prin 

urmare, detoxifierea organismului prin transpiraţie, rinichii preiau o bună parte din această funcție. 

Marinescu, Gh. (1998) este de părere că „solicitarea funcţiei renale se reflectă în scăderea pH-ului 

urinar la valori de 4,8-5,2; în schimb, eliminarea valențelor alcaline se reduce, producându-se o 

creştere a potasemiei şi fosfotamemiei”40.  

 Însă hidratarea organismului este obligatorie în timpul antrenamentului. Acest fenomen a fost 

observat și de Taimura, A., Sugawara, M., și Tsuchiya, K. (2000) care au comparat volumul de lichid 

transpirat la diverse viteze de înot și au concluzionat că este direct proporțional cu viteza de înot. Ei 

recomandă ”ingerarea unei cantități mai mari de apă atunci când se lucrează intensități ridicate”41. 

 
2.1.4. Adaptări musculare 

 Este cunoscut faptul că înotul conduce la o dezvoltare fizică armonioasă, deoarece solicită un 

număr mare de grupe musculare. Flynn, M. G., Costill, D. L., Kirwan, J. P., Mitchell, J. B., Houmard, 

J. A., Fink, W. J., Beltz, J. D., și D'Acquisto, L. J. (1990)  precizează că „înotul este un sport ce 

presupune un consum foarte mare de carbohidrați comparativ alte sporturi”42. 

Cirlă, L. (2004) amintește următoarele efecte ale înotului asupra diferitelor grupe musculare: 

„musculatura este solicitată complex; la nivelul segmentelor superioare se dezvoltă musculatura 

centurii scapulare şi a articulaţiei umărului; se dezvoltă muşchii abductori, retroductori, adductori în 

articulaţia scapulo-humerală, muşchii care deplasează caudal şi medial scapula şi muşchii basculei 

mediale; la nivelul segmentelor inferioare lucrează intens lanţurile musculare ale triplei flexiişi ale 

triplei extensii; la nivelul trunchiului, sunt solicitati muşchii pereţilor abdominali şi ai şanturilor 

vertebrale”43.  

Astrab, J., Small, E., și Kerner, M. S. (2001) au măsurat indicii antropometrici și de forță ai 

membrelor superioare pe un grup de sportivi pubertari. Ei au stabilit ca articulația umărului se 

dezvoltă în mod specific la înotători și că trebuie protejată de accidentări prin sarcini terapeutice44. 

  
2.2. Influenţa înotului asupra comportamentului psiho-motric 

 Pe plan psihologic, mediul acvatic este cel al mobilităţii independente foarte mari. El solicită 

o adaptare senzori-motrică specială pentru om. Înotul necesită un grad înalt de înţelegere şi o 

interpretare rapidă a stimulilor pentru adecvarea actelor şi acţiunilor motrice; dezvoltarea acestor 

capacităţi senzori-motrice fiind o parte importantă a antrenamentului de înot.  

 Cirlă, L. (2004) susţine că „datorită complexităţii sarcinii de coordonare în ambianţa fluidă, 

înotul dezvoltă sensibilitatea, ca funcţie de semnalizare, de transformare a influenţelor externe sau 

interne în senzaţii”45. „ Înotul ameliorează aptitudinile psihomotrice, prelucrând şi integrând prioritar 

parametrii spaţiali ai mişcării şi apoi pe cei temporali”46. 

                                                           
40Marinescu, Gh. (1998) – Copiii şi performanţa la înot – Federaţia Română de Înot, Editura Institutului 

Naţional de Informare şi Documentare –  Bucureşti 
41Taimura, A., Sugawara, M., & Tsuchiya, K. (2000). Influence of water temperature and swimming velocity on 

body temperature and weight loss during swimming. Medicine and Science in Sports and Exercise, 

32(5),Supplement abstract 679 
42Flynn, M. G., Costill, D. L., Kirwan, J. P., Mitchell, J. B., Houmard, J. A., Fink, W. J., Beltz, J. D., & 

D'Acquisto, L. J. (1990). Fat storage in athletes: Metabolic and hormonal responses to swimming and running. 

International Journal of Sports Medicine, 11, 433-440 
43Cirlă, L., Grecu, A. (2004). Ramurile nataţiei. Editura Bren. Bucureşti 
44 Astrab, J., Small, E., & Kerner, M. S. (2001). Muscle strength and flexibility in young elite swimmers. 

Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(5), Supplement abstract 1924 
45Cirlă, L., Grecu, A. (2004). Ramurile nataţiei. Editura Bren. Bucureşti 
46Ibidem 
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 Kokudo, S., Nishijima, T., Suzuki, K., Ozawa, H., Ohsawa, S., Matsuda, H., Noda, Y., Yagi, 

N., Kagaya, A., Naito, H., Aoki, J., și Kobayashi, K. (2003) susțin că vârsta optimă de învățare a 

înotului este între 7 și 12 ani, acest lucru ”datorându-se vitezei crescute de învățare” 47. 

 La înotul de performanţă, în special la nivelul înotătorilor de 9-11 ani, constituirea 

percepţiilor specializate, a complexului tactilo-kinestezic şi dezvoltarea interacţiunilor ce se stabilesc 

între diferitele sisteme senzitivo-senzoriale reprezintă sarcini importante ale procesului de 

antrenament.  Numărul mare de grupe musculare implicate în tehnicile de înot şi complexitatea 

mişcărilor care se petrec pe mai multe planuri şi axe ale corpului solicită psihomotricitatea 

înotătorului. De asemenea, înotul influenţează aparatul vestibular prin dezvoltarea capacităţilor de 

echilibrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47Kokudo, S., Nishijima, T., Suzuki, K., Ozawa, H., Ohsawa, S., Matsuda, H., Noda, Y., Yagi, N., Kagaya, A., 

Naito, H., Aoki, J., & Kobayashi, K. (2003). Optimal age of swimming and gymnastic skill development on 

Japanese children and youths. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(5), Supplement abstract 108 
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Capitolul 3 

PARTICULARITĂŢILE SOMATO-FUNCŢIONALE SI PSIHICE ALE VÂRSTEI 

ANTEPUBERTARE ȘI PUBERTARE 

 Înotul este un tip de activitate fizică foarte popular și mulți părinți decid să-și îndrume copiii 

spre acest sport. Dacă mulți se rezumă doar la dobândirea cunoștințelor minimale care le pot asigura 

autonomia și independența în mediul acvatic, o parte dintre copii sunt tot mai interesați de practicarea 

acest sport în mod sistematic și centralizat cu scopul de a participa la competiții. 

 Maglischo, E. W. (2003) susține că înotul a fost unul dintre primele sporturi unde s-a 

demonstrat că fetele se pot pregăti în aceeași manieră ca băieții, iar copiii se pot pregăti după aceleași 

principii ca adulții. Bar-Or, O. (1996) afirmă și el că pregătirea antepubertarilor după metodele 

utilizate la adulți se va reflecta în obținerea unor stări evidente de antrenare. 

 Pentru a înțelege mai bine similitudinile care permit utilizarea acelorași principii și metode de 

antrenament atât la copii, cât și la adulți, vom prezenta particularitățile somatice și funcționale ale 

antepubertarilor și pubertarilor. 

 Perioadele de dezvoltare ale copilului şi tânărului se particularizează prin caracteristici 

morfologice, funţionale şi psihice. 

 „Dezvoltarea şi creşterea copiilor nu se desfăşoară într-un ritm uniform, ci cu perioade de 

încetinire a creşterii cu durate variabile în raport de vârsta, condiţii de viaţă şi particularităţi 

individuale, ereditare. În cursul dezvoltării morfo-funcţionale, perioadele de dezvoltare mai lentă sunt 

urmate de perioade de creştere rapidă.” 48 

 Acest fapt obligă antrenorii să adapteze parametrii efortului în funcţie de indicii somato-

funcţionali ai vârstei înotătorilor pentru a obţine rezultate foarte bune şi pentru nu a provoca probleme 

de sănătate. 

 Bota C. realizează o clasificare a vârstelor de creştere în concordanţă cu stadiul de dezvoltare 

şi vârsta cronologică, exprimată în ani. (Tabelul 2) 

  Tabelul 2. Clasificarea vârstelor de creștere -  după Bota C.49 

Stadiul de dezvoltare Vârsta cronologică (ani) 

Nou născut (sugar) 0 - 1 

Prima copilărie 1 - 3 

Vârsta preşcolară 3 – 6/7 

Vârsta şcolară timpurie (mică) 6/7 - 10 

Vârsta şcolară tardivă (mijlocie) 10 ani până la începutul pubertăţii 

Pubertate ( Fete 11/12 – Băieţi 12/13 ) 

Prima fază pubertară 
Fete 11/12 – 13/14 

Băieţi 12/13 – 14/15 

A doua fază pubertară (adolescenţa) 
Fete 13/14 -17/18 

Băieţi 14/15 – 18/19 

Vârsta adultă Peste 17/18 fetele şi 18/19 băieții 

 Conform tabelului 2, această etapă de vârstă este diferită ca durată și moment de declanșare 

pentru băieți și fete: 

 fetele încep pubertatea la 10-11 ani și ies din această etapă la 15-17 ani; 

 băieții încep pubertatea la 11-12 ani și încheie această etapă la 16-17 ani. 

 

 

 

                                                           
48Bota, C. (2002) – Ergofiziologie – ed. Globus - Bucuresti  - pag. 274 
49Bota, C. (2002). Ergofiziologie.  pag. 278 
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3.1. Particularităţile somato-funcţionale ale vârstei antepubertare 

Înălțimea și greutatea sunt doi indici foarte importanți în urmărirea dezvoltării biologice a 

copilului. Greutatea este chiar folosită și ca un indicator al parametrilor fiziologici. 

Bar-Or, O. (1996) menționează că antepubertarii au următoarele caracteristici: 

 „raportând forța la grosimea segmentului de mușchi nu există o diferență majoră între 

antepubertari și pubertari; 

 înregistrează creșteri de forță în lipsa hipertrofiei musculare; 

 răspund într-o manieră similarăcu adulții la antrenamentul cu rezistență; 

 puterea musculară și rezistența musculară sunt mai scăzute decât la pubertari; 

 suportă mai greu temperaturile prea mari sau prea scăzute pentru că temperatura 

corpului lor se schimbă mai repede; 

 copiii se refac mai repede atât după eforturi anaerobe, cât și după eforturi aerobe; 

 volumul de oxigen inspirat raportat la greutate (kg) este mai mare decât la pubertari 

sau adulți; 

 puterea anaerobă crește pe măsură ce fazele dezvoltării biologice se succed”50. 

 Din punct de vedere al sistemului cardiovascular, copiii antepubertari au o valoare scăzută a 

tensiunii arteriale și valori ridicate ale frecvenței cardiace. Tensiunea arterială redusă permite ca un 

volum mai mare de sânge să vascularizeze o grupă musculară. 

 Un studiu efectuat în cadrul Universității Marmara din Istanbul a comparat rezultatele unui 

examen ecografic la nivelul cordului efectuat pe două grupuri de băieți antepubertari. Grupul băieților 

care practicau înotul de doi sau trei ani au avut în comparație cu grupul băieților nesportivi 

următoarele dimensiuni ale cordului, cu valori mai mari: grosimea septului interventricular, grosimea 

peretului posterior al ventriculului stâng,  masa ventriculului stâng și grosimea relativă a pereților 

cordului51. 

  La această vârstă, indivizii pot extrage cu mare viteză oxigenul din sânge. Chiar și 

antepubertarii fără pregătire sportivă au o capacitate de extragere a oxigenului din sânge mai mare 

decât a unui adult. Specialiștii au concluzionat că singura modalitate de îmbunătățire a capacității 

aerobe la antepubertari este prin creșterea volumului sistolic, adaptare confirmată și de studiul condus 

de Ayabakan C., Odabaş I., Akalın F., Mengütay S., Ozüak A., Çotuk B. (2005). 

 O cercetare de mare valoare este cea realizată de Baquet, Georges & Van Praagh, Emmanuel 

& Berthoin, Serge. (2003). Ei centralizează  rezultatele a douăzeci și două de studii ce urmăreau 

evaluarea și optimizarea capacității aerobe de efort la antepubertari și concluzionează că: 

,,antepubertarii pot avea o îmbunătățire a consumului maxim de oxigen de 5-6%” și ,,frecvența 

cardiacă optimă este de 170-180 bpm sau 80-85% din frecvența cardiacă maximă (75% din rezerva 

frecvenței cardiace)”52. 

 Aparent, dezvoltarea capacității aerobe la antepubertari se face lucrând cu intensități mai mari 

decât la adolescenți sau adulți și cu un efect de îmbunătățire al VO2 max de doar 50% în comparație 

cu aceștia. 

 Matsunami, M., Taimura, A., & Mizobe, B. (2012) au analizat evoluția capacității aerobe și a 

nivelului performanțelor într-un interval de 8 săptămâni după o pauză prelungită. Dacă în primele 

patru săptămâni s-au observat modificări ale parametrilor fiziologici fără ca performanțele să se 

îmbunătățească, la finalul celor opt săptămâni nu s-au mai înregistrat adaptări fiziologice, dar 

performanțele au fost mai bune. 

                                                           
50Bar-Or, O. (1996). Developing the prepubertal athlete: Physiological principles. In J. P. Troup, A. P. 

Hollander, D. Strasse, S. W. Trappe, J. M. Cappaert, & T. A. Trappe (Eds.), Biomechanics and Medicine in 

Swimming VII (pp. 135-139). London: E & FN Spon. 
51Ayabakan C., Odabaş I., Akalın F., Mengütay S., Ozüak A., Çotuk B. (2005) - The correlation of cardiac 

changes with motor performance and physical characteristics in young swimmers 
52Baquet, Georges & Van Praagh, Emmanuel & Berthoin, Serge. (2003). Endurance Training and Aerobic 

Fitness in Young People. Sports medicine (Auckland, N.Z.). 33. 1127-43. 10.2165/00007256-200333150-

00004. 
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 Din punct de vedere al efortului anaerob, antepubertarii au un sistem glicolitic insuficient 

dezvoltat. Acest lucru se datorează faptului că „au 50-60% din cantitatea de glicogen prezentă în 

mușchii adulților, concentrația mai mică de fosfofructokinază și o activitate redusă a lactat 

dehidrogenazei”53.  

 3.2. Particularităţile somato-funcţionale ale vârstei pubertare 

Pubertatea este un moment important în dezvoltarea biologică a individului și a sportivului, ea 

implicând schimbări severe ale constituției fizice, ale indicilor somato-funcționali și ai psihicului. 

 La ambele sexe, pubertatea este însoțită de un puseu de creștere care transformă total aspectul 

fizic al copilului. Creșterea anuală în înălțime trece de la 5 cm înainte de pubertate la 7-9 cm în timpul 

momentului de vârf pubertar. 

  Vârsta medie a acestui vârf este de 12 ani la fete și de 14 ani la băieți, dar există variații mari 

de la un individ la altul: la 14 ani, unii copii au terminat în totalitate perioada pubertară, în timp ce 

alții au încă organe genitale imature. De asemenea, la ambele sexe, se observă o creștere în greutate: 

aceasta poate să se dubleze în cursul perioadei pubertare datorită mai ales creșterii masei musculare la 

băieți și a masei adipoase la fete.  

 Antrenamentul organizat și continuu nu afectează în mod negativ sistemul locomotor al 

copiilor. Powers, S. K. (2007) afirmă că o cantitate minimă de efort fizic este necesară pentru 

dezvoltarea normală a copiilor și adolescenților. Cu toate acestea, Steinhaus, A. (1933) a precizat că 

presiunea optimă exercitată pe țesutul osos duce la întărirea lui, dar presiunea exagerată 

(suprasolicitarea) duce la vătămarea lui. 

 Bota, C. (2002) este de părere că ‚,în perioada pubertară, secreția de testosteron este mult 

mărită la băieți (de 10 ori față de antepubertari) și este responsabilă prin caracterul său puternic 

anabolizant proteic de creșterea masei musculare la această vârstă, de la 27% la 42%.”54 

 Un alt efect al producției crescute de testosteron este creșterea exponențială a cantității de 

hemoglobină la băieții pubertari în comparație cu creșterea lineară apărută la fetele pubertare, dar și la 

băieții și fetele antepubertari. Cu toate acestea, diferențele dintre cantitățile de hemoglobină la 

pubertari nu se pot descrie cu certitudine nici prin adaptarea organismului la efortul de anduranță și 

nici prin predispoziții genetice. 

 Pubertarii au capacitatea de efort anaerobă mai crescută decât antepubertarii, dar sub cea a 

adulților. În tabelul 3 sunt prezentate valorile medii și limitele lactatului din sânge în funcție de vârstă. 

Valorile normale pentru adulți încep să fie atinse de la vârsta de 14-15 ani, unii adolescenți ajungând 

la valori de 14 mmol/l abia la 17-18 ani.  

 

Tabelul 3. Valorile medii și limitele lactatului din sânge în funcție de vârstă 

Sursă: Cunningham & Paterson 1988; Saris et al.. 1985; Suurnakki et al..1986; Tanaka & Shiindo 

1985; preluat de Maglischo, E.W., 1993 

Vârsta grupului Valoarea medie a lactatului din sânge Limitele lactatului din sânge 

6 – 7 ani 5 mmol/l 4 – 6 mmol/l 

8 – 9 ani 8 mmol/l 6 – 10 mmol/l 

10 – 12 ani 10 mmol/l 7 - 12 mmol/l 

13 – 16 ani 12 mmol/l 8 – 14 mmol/l 

Adulți 12 mmol/l 8 – 16 mmol/l 

  

 

 

 

                                                           
53Wilmore, J.; Costill, D.; Kenney, W. (2008)  Physiology of Sport and Exercise Fourth Edition . Editura 

Human Kinetics. Statele Unite ale Americii 
54Bota, C. (2002) – Ergofiziologie – ed. Globus - Bucuresti 
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Capitolul 4  

METABOLISMUL SPECIFIC ȘI ZONAREA EFORTULUI LA ÎNOT – METODE, 

MIJLOACE 

 
4.1. Specificul efortului în funcție de probele la înot 
 

Marinescu, Gh. (2003) este de părere că„ efortul specific în funcţie de durata probelor se 

împarte în : 

 efort de viteză anaerob pentru probele de 50 m si 100 m; 

 efort dominant aerob pentru probele de 200 m; 

 rezistenţa în regim de viteză pentru probele de 400 m; 

 eforturi de aerobe pentru probele de 800 m şi 1500 m”55. 

 În tabelele 4 și 5 se pot observa caracteristicile variabilelor biologice pentru probele la înot. 

Tabelul 4. Raportul dintre energogeneza aerobă și anaerobă56 

Raport aerob – anaerob 

100 m liber 55.0 sec 25% aerob 75% anaerob 8- 11 litri datorie de O2 

200 m liber 2.00.0 sec 50% aerob 50% anaerob 8 – 11 litri datorie de O2 

400 m liber 4.10.0 sec 70% aerob 30% anaerob 8 – 11 litri datorie de O2 

1500 m liber 17.00.0 sec 90% aerob 10% anaerob 5 -8 litri datorie de O2 

 

Tabelul  5. Raportul dintre energogeneza aerobă și anaerobă57 

Distanţa 

( metri ) 

 

Capacitatea anaerobă 
Capacitate aerobă 

% Creatinfosfat % Glicolitică % 

25 

100 

200 

400 

800 

1500 

25 

25 

10 

8 

5 

3 

50 

38 

25 

17 

10 

5 

25 

37 

65 

75 

85 

92 

Tabelul 6. Sursele de energie raportate la distanța de înot58 

                                                           
55Ibidem 
56Marinescu, Gh. (2003) – Nataţie. Curs de specializare – Bucureşti 
57Ibidem 
58Maglischo, E. (2003) – Swimming Fastest – Editura Human Kinetics 

Durată 

 

Distanţa cursei 

( metri ) 

% Reacţia 

ATP –CP 

% Refacerii energiei   

aerobe 

% Refacerii energiei              

aerobe 

10 – 20 sec 

40 – 60 sec 

90 – 2 min 

2 – 3 min 

25 – 50 

100 

200 

200 

78 

25 

10 

10 

20 

65 

65 

50 

2 

10 

25 

40 
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4.2 Antrenamentul la înot - generalități, principii 

„Antrenamentul sportiv este un proces complex desfășurat sistematic și continuu gradat, de 

adaptare a organismului sportivului la eforturi fizice și psihice intense, implicate de participarea în 

concursuri”.59 

Olbrecht, J. definește antrenamentul ca fiind ”activarea sistematică și conștientă a mușchilor 

cu scopul de a îmbunătăți performanțele prin intermediul adaptărilor morfologice și fiziologice.Tot el 

precizează că deși nutriția poate afecta performanțele, ea nu este considerată o componentă a 

antrenamentului, pentru că nu presupune activarea musculaturii. În schimb, antrenamentul mental 

respectă definiția, deoarece el induce activarea musculaturii”60. 

„Obiectivul unui program de pregătire sportivă este îmbunătățirea performanțelor prin 

creșterea cantității de energie generate în timpul unui act motric”.61 

 4.3. Zone de efort metabolice 

Dorința de performanță și accesul la noi informații legate de efortul specific înotului au 

condus la divizarea efortului pe zone cu influență maximă asupra unor factori biologici. 

Marinescu, Gh. (2003) susține că ,,translatarea de la noțiunea de distanță la noțiunea de timp  

a dus la apariția zonelor de efort în pregătirea înotătorilor, zonare bazată pe sursele de energie 

specifice efortului din probă”62. ”Organizarea efortului din antrenament pe zone are rațiuni didactice 

pentru că, de fapt, sistemele metabolice furnizoare de energie în efort se întrepătrund”63.  

Literatura de specialitate din întreaga lume propune un număr copleșitor de sisteme de zonare 

a efortului, însă pentru lucrarea de față am ales câteva dintre cele mai relevante. 

În tabelul 7 se regăsesc standardele zonelor de efort propuse de Comitetul Olimpic din 

Norvegia și acestea sunt rezultatul cercetărilor întreprinse de centrele de specialitate din țara lor. 

Aceste standarde sunt implementate la toate sporturile olimpice de vară și de iarnă. 

Tabelul 7. Standardele zonelor de efort propuse de Comitetul Olimpic Norvegian 

Intensitatea zonei 
VO2 

(%max) 

Frecvență cardiacă 

(%max) 

Lactat (mmol.L-

1) 
Perioada de efort în zonă 

1 45-65 55-75 0.8-1.5 1-6 h 

2 66-80 75-85 1.5-2.5 1-3 h 

3 81-87 85-90 2.5-4 50-90 min 

4 88-93 90-95 4-6 30-60 min 

5 94-100 95-100 6-10 15-30 min 

 

                                                           
59 Dragnea, A.; Teodorescu, S. (2002). Teoria sportului. Editura Fest, Bucureşti. pag . 155 
60 Olbrecht, J. (2013). The Science of Winning. Editura FG Partners 
61Powers, S. K., Howley E.T. (2007). Exercise Physiology. McGrawHill, pag.  442 
62Marinescu, Gh. (2003). Nataţie. Curs de specializare. pag. 65 
63Marinescu, Gh. (2003). Nataţie. Curs de specializare. pag. 66 

3 – 5 min 

5 – 6 min 

7 – 10 min 

10 - 12 min 

14 - 18 min 

18 - 22 min 

400 – 500 

800 – 1000 

1000 

1500 – 1600 

1500 – 1600 

1500 - 1600 

7 

7 

5 

4 

3 

2 

45 

38 

30 

25 

20 

18 

53 

55 

65 

70 

77 

80 
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Maglischo, E. (2003)64 structurează zonele de efort astfel: 

Rezistență 1 – Prag aerob 

 se efectuează exerciții cu efort de intensitate redusă; 

 volumul seturilor este între 2000m și 10000m; 

 intervalele de odihnă pot fi de la 5 secunde la 1-2 minute; 

 intensitatea efortului trebuie să fie între 50% și 65%. 

Rezistență 2 – Prag anaerob 

 se efectuează exerciții cu efort de intensitate medie; 

 volumul seturilor este între 2000m și 4000m; 

 distanțe utilizate – 25 – 4000 metri; 

 intervalele de odihnă pot fi de la 10 secunde la 30 secunde; 

 intensitatea efortului trebuie să fie între 70% și 85%. 

Rezistență 3 – Consumul maxim de oxigen 

 se efectuează exerciții cu efort de intensitate submaximală; 

 volumul seturilor este între 1500m și 2000m; 

 distanțe utilizate – 25 – 2000 metri; 

 intervalele de odihnă pot fi de la 5 secunde la 1-2 minute; 

 intensitatea efortului trebuie să fie între 80-90%. 

Sprint 1 – Toleranță la lactat 

 se efectuează exerciții pentru îmbunătățirea capacității de tamponare și de 

rezistență la durere; 

 volumul seturilor este între 300m și 1000m; 

 distanțe utilizate – 25 – 200 metri; 

 intervalele de odihnă pot fi de la 30 secunde la 5-10 minute în funcție de distanța 

înotată; 

 intensitatea efortului trebuie să fie între 50% și 65%. 

Sprint 2 – Producere de lactat 

 se efectuează exerciții pentru creșterea vitezei metabolice anaerobe; 

 volumul seturilor este între 200m și 600m; 

 distanțe utilizate – 25 – 75 metri; 

 intervalele de odihnă pot fi de la 1 la 3 minute; 

 intensitatea efortului trebuie să fie maximală. 

Sprint 3 – Putere 

 se efectuează exerciții pentru creșterea forței musculare; 

 volumul seturilor este între 200m și 300m; 

 intervalele de odihnă pot fi de la 30 secunde la 5 minute; 

 intensitatea efortului trebuie să fie maximală.  

 

 

 

 

 

                                                           
64Maglischo, E. (2003) – Swimming Fastest – Human Kinetics - pag. 415-481 
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 Tocitu V. (2000) propune următoarele caracteristici ale zonelor de efort65: 

 Zona O2 

 ritm scăzut, înot lent; 

 durata este fără importanţă; 

 intensitatea 50%; 

 frecvenţa cardiacă 140 bătăi / minut; 

 lactat 0-2 Mmol/l. 

 Zona O2 stabil 

 ritm mult mai mic decât cel de cursă; 

 durată 45-120 minute; 

 intensitate 55-65 %; 

 efect de îmbunătăţire a metabolismului aerob şi compensator; 

 lactat 2-3,5 Mmol/l. 

 Zona O2 relativ 

 ritm mai mic decât cel de cursă; 

 durata 30-90 min; 

 efecte în menţinerea şi dezvoltarea capacităţii aerobe; 

 intensitatea 70-80 %; 

 frecvenţa cardiacă 160 bătăi / minut; 

 lactat 3,5-5,5 Mmol/l. 

 Zona O2 LA 2 

 adică mai mult aerob şi mai puţin anaerob; 

 ritm puţin mai mic decât cel de cursă; 

 durata maximum 10-15 min; 

 intensitate 85-95 %; 

 frecvenţa cardiacă 170 bătăi / minut; 

 lactat 5,5-12 Mmol/l. 

 Zona O2 LA 1 

 aceeaşi ca mai sus, dar cu o pondere mai mare de anaerobioză; 

 ritm egal cu cel de cursă; 

 durată de la 1-4,30 min; 

 intensitatea 100 %; 

 frecvenţa cardiacă 180 bătăi / minut; 

 lactat 12-18 Mmol/l. 

 Zona LA O2 

 pondere anaerobă ; 

 ritm puţin mai mare ca cel de cursă; 

 duratamaximă 1,30-2,30 min. ; 

 intensitate de 100-105 %; 

 frecvenţa cardiacă 190 bătăi / minut. 

 

 

 

 

                                                           
65 Iamandi, Şt.; Tileagă, O.; Boboc, V.; Spârlea, D. (2000). Cartea Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon 

Modern 2009 – 2012. Bucureşti 
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 Zona Lactat Anaerob 

 ritm mai mare decât cel de cursă; 

 durata 30-45 secunde; 

 intensitatea 100-110 %; 

 lactat 12-18 Mmol/l care spre deosebire de zona O2 LA 1 se obţine în timp mult mai 

scurt. 

 Zona Anaerob Alactacid 

 ritm mai mare ca cel de cursă; 

 durata 15 sec. ; 

 intensitatea 100-110 %; 

 frecvenţa cardiacă şi lactatul nu sunt semnificative. 

 În tabelul 8 am expus viziunea specialistului rus Andrei Vorontsov asupra zonelor de efort. El 

sistematizează efortul în 8 zone distincte și folosește frecvența cardiacă, procentul de angrenare al 

consumului maxim de oxigen, pH-ul din mușchi și valoarea acidului lactic din sânge ca variabilele de 

diferențiere a zonelor. 

 

Tabelul 8.  Sistematizarea zonelor de efort de Vorontsov A.66 

Zonele Metabolice Frecvența cardiacă %VO2max pH 
Acid lactic 

(mmol/l) 

Aerob‐1 120‐140 50‐60% 7.42‐7.40 0.9‐2.0 

Aerob‐2 140‐160 60‐70% 7.40‐7.38 2.0‐4.0 

Aerob‐Anaerob 160‐170 70‐90% 7.37‐7.33 4.0‐8.0 

Anaerob‐Aerob 170‐180 90‐100% 7.32‐7.28 8.0‐10.0 

Glicoliză‐A 185‐190 (200) 75‐85% 7.27‐7.20 9.0‐13.0 

Glicoliză ‐B 190‐210 60‐70% 7.20‐7.14 12.0‐16.0 

Glicoliză ‐C 210‐230+ 50‐60% 7.14‐6.95 14.0‐20.0 

Alactic  Creatin-Fosfat nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ 

 

Înțelegând necesitatea adaptării zonelor de efort la copii, Vorontsov A.R. (1990) a evidențiat 

reperele frecvenței cardiace în timpul efortului. (Tabelul 9). 

 

Tabelul 9. Valorile frecvenței cardiace în funcție de vârstă și zonă de efort67 

Vârsta Aerob‐1 Aerob‐2 Aerob‐Anaerob Anaerob‐Aerob Glicoliză (A,B,C) 

9‐11 140‐155 155‐170 170‐185 185‐200 peste 200 

12‐13 140‐150 150‐160 160‐170 170‐190 peste 190 

14‐15 130‐140 140‐150 150‐165 165‐185 peste 185 

 

 

                                                           
66Vorontsov, A. R. (1990). Development of basic and special endurance in age-group swimmers. Swimming 

Science Bulletin. Numărul 16. 
67Vorontsov, A. R. (1990). Development of basic and special endurance in age-group swimmers. Swimming 

Science Bulletin. Numărul 16. 
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4.4 Metode și mijloace de antrenament metabolic 
 
În prezent, există șase forme importante de antrenament al înotătorilor în funcție de solicitarea 

metabolică și de tipul energogenezei, ilustrate în figura 1. 

 
Figura 1. Sistematizarea zonelor de efort 

4.4.1. Antrenamentul în prag aerob 

 Antrenamentul în prag aerob presupune parcurgerea unor distanțe lungi de înot cu intensitatea 

minimă care produce adaptări ale capacității aerobe de efort prin solicitarea fibrelor musculare lente. 

 În această zonă de efort se înregistrează prima creștere a concentrației de lactat din sânge 

peste valorile bazale, ceea ce presupune o solicitare a sistemului aerob. Valorea LA trebuie menținută 

sub OBLA.  

 Viteza de înot este submaximală, iar acest lucru presupune utilizarea cu predominanță a 

fibrelor musculare lente. Ca urmare, fibrele musculare rapide au timp să-și refacă rezervele de 

glicogen pierdute la solicitări mai intense. La rândul lor, fibrele lente își vor reface și ele o parte din 

rezerva de glicogen datorită utilizării energogenezei lipidice, ceea ce poate duce la creșterea cantității 

de glicogen la un nivel superior celui înregistrat la începutul efortului. 

 De asemenea, efortul fizic prestat de înotători atunci când se antrenează în zona pragului 

aerob aduce o creștere a cantității de oxigen utilizate de fibrele lente și adaptarea sistemelor 

cardiovasculare și respiratorii pentru a face față nevoii de oxigen. 

 Sunt trei forme ale antrenamentului în prag aerob: 

1. Prag Aerob 1 - Intensitate minimă 

 frecvență cardiacă - 70-50 bătăi sub maxim; 

 distanța parcursă - 200 - 1500 metri; 

 pauze - 5 - 20 secunde; 

 se folosește în completarea mijloacelor cu intensități foarte mari (TL, PL, F-V). 

2. Prag Aerob 2 - Consolidarea capacității aerobe 

 frecvență cardiacă - 50-40 bătăi sub maxim; 

 distanța parcursă - 200 - 1500 metri; 

 pauze - 10 - 20 secunde. 

Capacitatea aerobă de 
efort

Antrenamentul în 
Prag Aerob  (PA)

Antrenamentul în 
Prag Anaerob  

(PAn)

Antrenamentul 
Consumului 

Maxim de Oxigen 
(VO2 Max) 

Capacitatea anaerobă 
de efort

Antrenamentul de 
Toleranţă la 
Lactat (TL)

Antrenamentul de 
Producere de 
Lactat (PL)

Antrenamentul de 
Putere
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3. Prag Aerob 3 - Dezvoltarea capacității aerobe de efort 

 frecvență cardiacă - 40-30 bătăi sub maxim; 

 distanța parcursă - 50 - 400 metri; 

 pauze - 10 - 20 secunde; 

 se va suprapune cu PAn în cazul unor înotători. 

Maglischo, E. (2003) sugerează următoarele beneficii ale antrenamentului în prag aerob: 

”creșterea numărului de capilare pulmonare și musculare, creșterea volumului sistolic; creșterea 

cantității de hemoglobină și a volemiei; creșterea ratei de eliminare a acidului lactic din țesuturi și 

mărirea numărului de mitocondrii din mușchi și a cantității de mioglobină”68. 

   

4.4.2. Antrenamentul în prag anaerob 

Pragul anaerob este definit ca fiind intensitatea efortului la care viteza de difuzie a lactatului 

în fluxul sanguin depăşeşte viteza de eliminare a sa din musculatura activă, metabolismul anaerob 

producându-se înainte ca pragul anaerob să fie atins. Pragul anaerob reprezintă de fapt intensitatea la 

care metabolismul aerob şi mecanismele de îndepărtare ale lactatului lucrează aproape de capacitatea 

maximă, iar acidul lactic nu se acumulează atât de repede în muşchi încât să producă acidoză. 

Pragul anaerob este intensitatea la care metabolismul aerob este suprasolicitat și marchează 

apariţia unei concentraţii de 4 mmoli acid lactic în sânge. Vitezele submaximale care produc 

concentraţii de 4 mmoli lactat sunt optime pentru îmbunătăţirea anduranţei aerobe superioare.  

Baltaci, G., și Ergun, N. (1997) au arătat că un plan de pregătire cu un volum crescut de lucru 

în zona pragului anaerob (concentraţii de 4 mmoli acid lactic în sânge) a produs o îmbunătățire cu 

18% a consumului maxim de oxigen și scăderea concentraților de acid lactic la eforturile maximale69. 

Deşi pragurile lactice reprezintă indicatori de apreciere a potenţialului de anduranţă al 

sportivului, acestea trebuie corelate cu consumul maxim de oxigen şi cu procentajul din VO2 max la 

care apare pragul. Astfel, se urmăreşte întârzierea lactacidemiei pentru a nu altera structurile 

contracţiilor musculare, iar rezultatele antrenamentului în prag anaerob vizează: scăderea vitezei de 

producere a lactatului, creşterea vitezei de eliminare a acestui produs de uzura și întârzierea scăderii 

pH-ului muscular. 

Antrenamentul în prag anaerob presupune folosirea oricărei distanţe între 25m si 3000-5000 

m, iar pauzele pot varia de la 5 sec până la maxim 2 min.  

Maglischo, E. W. (2003) sugerează că înotul pe distanţe de peste 400m şi probele de 100 m şi 

200m efectuate cu intensităţi submaximale, va duce la îmbunătăţirea pragului anaerob. Intensitatea 

trebuie să fie submaximală, efortul fiind la 75 – 85 % în prima parte a sezonului şi 85 – 90 % în a 

doua parte a sezonului de pregătire. 

Viteza de înot la care se menține o stare stabilă a valorilor acidului lactic este un subiect 

intens disputat de specialiștii din domeniu. Espada, M. A., și Alves, F. B. (2010) au încercat să 

coreleze viteza critică de înot cu viteza maximă a stării stabile (MaxLASS) și au descoperit o 

neconcordanță între acestea, studiul realizându-se pe un grup de înotători seniori. În contrast cu 

concluzia lor, Ribeiro, J.P.,Cadavid, E., Baena, J., Monsalvete, E., Barna, A. și De Rose, E.H. (1990) 

concluzionează că ,, vitezele înregistrate la angrenarea a 85% din VO2 max  sau la o valoare stabilă de 

4 mM de lactat pot oferi informații concludente  cu privire la performanțele în proba de 400 m 

liber"70. 

Dekerle, J., Nesi, X., Lefevre, T., Depretz, S., Sidney, M., Marchand, F. H., și Pelayo, P. 

(2005) au determinat că "viteza de înot care corespunde stării stabile maxime a acidului lactic 

                                                           
68Maglischo, E. (2003) – Swimming Fastest – Human Kinetics – pag. 435 
69Baltaci, G., & Ergun, N. (1997). Effect of endurance training on maximal aerobic power of competitive 

swimmers. Medicine and Science in Sports and Exercise, 29(5), Supplement abstract 1260. 
70Ribeiro, J.P.,Cadavid, E., Baena, J., Monsalvete, E., Barna, A. & De Rose, E.H.(1990). Metabolic predictors 

of middle-distance swimming performance. Brazilian Journal Sports Medicine; Vol 24, No. 3 
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(MaxLASS) nu este doar o stare tranzitorie în timpul seturilor foarte grele cu efort submaximal, dar ea 

este o <<barieră>> dincolo de care lungimea tracțiunilor și ritmul sunt compromise" 71. 

La o concluzie similară au ajuns și  Oliveira, M. F., Caputo, F., Dekerle, J., Denadai, B. S., și 

Greco, C. C. (2010), ei spunând că " tehnica se deteriorează după ce viteza crește peste cea a stării 

stabile a acidului lactic și că fragmentarea distanțelor mari favorizează păstrarea tehnicii corecte pe tot 

parcursul setului"72. 

 Sousa, M., Vilas-Boas, J. P., și Fernandes, R. (2012) menționează că reprezintă o sarcină 

dificilă determinarea caracteristicilor pragului anaerob la antepubertari și pubertari, în condițiile în 

care capacitatea lor anaerobă de efort este încă modest dezvoltată73. 

Ribeiro, L. F., Lima, M. C., & Gobatto, C. A. (2008) descriu "viteza critică a pragului 

anaerob obținută prin intermediul Testului Vitezei Critice, ca fiind o provocare psihică, dar și 

fiziologică pentru înotători"74. Această concluzie a fost formulată pe baza măsurătorilor biochimice și 

a evaluării psihologice asupra durității efortului. 

4.4.3. Antrenamentul consumului maxim de oxigen 

Consumul de oxigen este cantitatea de oxigen utilizată în ţesuturi, fiecare individ având o 

posibilitate limitată de a consuma oxigenul, posibilitate ce se poate îmbunătăţi prin stimuli de 

antrenament. Performanţele în probele de rezistenţă sunt mai bune cu cât consumul maxim de oxigen, 

indicator al capacităţii aerobe, este mai mare. 

Deşi cu o puternică componentă genetică, un sezon de antrenament măreşte VO2 max absolut 

cu 10 – 20%, în timp ce VO2 max relativ poate fi mărit cu 20 – 40% dacă excesul de grăsime al 

corpului se pierde în timpul antrenamentelor. 

Antrenamentul consumului maxim de oxigen influenţează în mod pozitiv sistemul respirator, 

prin mărirea debitului respirator şi a posibilităţilor de absorţie a oxigenului prin pereţii alveo-capilari. 

Totuşi, folosirea unor distanţe mai scurte presupune scurtarea duratei de lucru. O perioadă 

scurtă de odihnă nu permite refacerea completă între repetări; fiecare repetare dintr-o serie începând 

cu un consum de oxigen mai ridicat decât în repetarea anterioară. După 4 – 8 minute, înotătorul 

trebuie să atingă un VO2 max care va ramâne la acelaşi nivel în timpul seriei.Dacă intervalul de 

odihnă este prea lung, viteza VO2  revine aproape la nivelul de odihnă. Intrucât solicitarea nu este 

suficient de lungă pentru a stimula consumul de oxigen la maximum, acestea nu vor fi solicitate, iar 

efectul antrenamentului va fi redus. Așadar, pentru a atinge VO2 max, raportul efort/odihnă trebuie sa 

fie de 2 la 1. 

 Studiul realizat de Olbrecht, J., Madsen, O., Mader, A., Liesen, H., și Hollmann, W. (1985) a 

intenționat să coreleze vitezele de înot cu acumularea de lactat din organism. Concluzia studiului a 

fost că ,, dacă 10 sec de odihnă refac rezervele de fosfagene, numai pauzele de 30 sec au facilitat o 

scădere a concentrației de acid lactic din sânge prin adaptări ale sistemului cardiorespirator”75. 

În antrenament însă, toate distanţele se pot utiliza pentru dezvoltarea consumului maxim de 

oxigen, cu condiţia respectării raportului efort – odihnă de 2 la 1. 

Efectul mai multor serii de repetări este mai mare asupra VO2 max deoarece intensitatea 

submaximală specifică antrenamentului VO2 max, poate fi menţinută pe parcursul tuturor repetărilor. 

                                                           
71Dekerle, J., Nesi, X., Lefevre, T., Depretz, S., Sidney, M., Marchand, F. H., & Pelayo, P. (2005). Stroking  

parameters in front crawl swimming and maximal lactate steady state speed. International Journal of Sports 

Medicine, 26, 53-58. 
72 Oliveira, M. F., Caputo, F., Dekerle, J., Denadai, B. S., & Greco, C. C. (2010). Technical and physiological 

changes during continuous vs. intermittent swims at and above maximal lactate steady state. A paper presented 

at the XIth International Symposium for Biomechanics and Medicine in Swimming, Oslo, June 16–19, 2010 
73 Sousa, M., Vilas-Boas, J. P., & Fernandes, R. (2012). Comparison between individual and averaged 

methodologies for anaerobic threshold assessment of age-group swimmers. Presentation 1281 at the 59th 

Annual Meeting of the American College of Sports Medicine, San Francisco, California; May 29-June 2, 2012 
74Ribeiro, L. F., Lima, M. C., & Gobatto, C. A. (2008). Changes in physiological and stroking parameters during 

interval swims at the slope of the d-t relationship. Journal of Science and Medicine in Sport, December 30,  
75 Olbrecht, J., Madsen, O., Mader, A., Liesen, H., și Hollmann, W. (1985) Relationship between swimming 

velocity and lactic concentration during continuous and intermittent training exercises. International Journal for 

Sports Medicine, No. 6, 74-77 
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 Fernandes, R. J., Sousa, A., Figueiredo, P., Oliveira, N., Oliveira, J., Silva, A. J., Keskinen, K 

L., Rodriguez, F. A., Machado, L., și Vilas-Boas, J. P. (2010) au studiat evoluția consumului de 

oxigen pe parcursul unei probe de 200 m craul prin intermediul unui analizator de gaze subacvatic. Ei 

au stabilit că ”viteza maximă de înot, înregistrată în momentul atingerii valorii maxime de oxigen 

consumat în timpul probei (VO2 max), este un indice puternic al performanțelor în această probă ”76. 

Exemple ale unor serii de repetări care dezvoltă capacitatea consumului maxim de oxigen 

după Vasile, L. (2009)77: 

 4 x 30 x 50 m pauză 5 sec între repetări si 3 min între serii; 

 2 x 8 x 200 m pauză 1 min 30 sec si pauză între serii de 2 min; 

 2 x 4 x 400 m pauză la 1 min 30 sec si pauză între serii de 2 min. 

4.4.4. Antrenamentul de toleranţă la lactat 

Antrenamentul de toleranță la lactat implică lucru cu intensități foarte mari (sprinturi 

prelungite) care produc o acumulare a acidului lactic în organism din cauza pauzelor pasive, pauze 

care trebuie să nu permită revenirea completă a organismului.  

Prin această metodă se urmăresc: 

a) ”instalarea stării de acidoză la nivelul musculaturii propulsive, stimulând capacitatea 

țesutului muscular a tampona acidul lactic; 

b) îmbunătățirea posibilităților înotătorilor de a menține o tehnică eficientă și o viteză de 

deplasare ridicată în ciuda acidozei; 

c) îmbunătățirea pragului de suportare a durerii fizice provocate de acidoză; 

d) creșterea cantității de glicogen, ATP și CP depozitată în musculatura solicitată; 

e) îmbunătățirea consumului maxim de oxigen; 

f) creșterea ratei de eliminare a acidului lactic din musculatura și sânge 

g) ameliorarea metabolismului anaerob .”78 

 

Studiul publicat de Marinho, D. A., Amorim, R. A., Costa, A. M., și Neiva, H. P. (2011)  

aduce în premieră dovezi că metabolismul anaerob trebuie antrenat chiar și la antepubertari, în ciuda 

multor specialiști care susțin contrariul. Studiul a presupus măsurarea vitezelor maxime pe 10 metri, 

15 metri, 20 metri și 25 metri în toate cele patru procedee și corelarea acestor timpi cu performanțele 

pe 50 metri, 100 metri și 200 metri. În acest fel, analiza statistică a datelor a dus la concluzia că 

"timpii de la 50 metri și de la 100 metri depind de pregătirea vitezei în regim anaerob indiferent de 

procedeu"79. 

Exemple ale unor serii de repetări după metoda TL 

 8x100 m craul pauză 5 sec între repetări si 3 min între serii; 

 4x400 m plecare la 8 minute; 

 5x200 m plecare la 5 minute.  

 4.4.5. Antrenamentul de producere de lactat 

Este prima metodă de antrenament a capacității anaerobe de efort care se introduce într-un 

macrociclu.  

Spre deosebire de TL, pauzele trebuie să fie active, astfel încât o parte din cantitatea de acid 

lactic să fie eliminată și acidoza să fie evitată. Însă natura pauzelor este un subiect ce provoacă opinii 

                                                           
76 Fernandes, R. J., Sousa, A., Figueiredo, P., Oliveira, N., Oliveira, J., Silva, A. J., Keskinen, K L., Rodriguez, 

F. A., Machado, L., & Vilas-Boas, J. P. (2010). Oxygen kinetics in a 200-m front crawl maximal swimming 

effort. 
77Vasile, Luciela (2009) – Înot - metodica antrenamentului pe ramură de sport – Editura Didactică şi Pedagogică 
78 Maglischo E.W.,(2003),  Swimming Fastest, ed. Human Kinetic, California, pag. 455 
79Marinho, D. A., Amorim, R. A., Costa, A. M., & Neiva, H. P. (2011). The relationship between "anaerobic" 

critical velocity and swimming performance in young swimmers. Medicine and Science in Sports and 

Exercise,43(5). Supplement abstract 2451 
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diferite în literatura de specialitate. Toubekis, A. G., Smilios, I., Bogdanis, G. C., Mavridis, G., și 

Tokmakidis, S. P. (2006) susțin că se pot folosi pauze pasive în locul celei active chiar și atunci când 

se lucrează seturi formate din serii de repetări scurte și intense, performanțele nefiind diminuate, dar 

Reaburn, P., și Mackinnon, L. (1990) au arătat că viteza de eliminare a acidului lactic din sânge este 

similară indiferent de vârstă și că aceasta crește prin pauză activă 80.  

Neric, F. B., Beam, W., și Brown, L. E. (2006) au studiat diferențele dintre trei mijloace de 

refacere imediată în timpul unui antrenament de producere de lactat. Aceștia au descoperit că 

"folosirea pauzei active, în care se înoată cu o intensitate submaximală (ei folosesc 8 repetări de 100m 

craul cu intensitate de 65%), va reduce semnificativ mai repede valorile acidului lactic din sânge în 

comparație cu pauza pasivă sau utilizarea unor echipamente de elecrostimulare"81. 

 Maglischo E.W.(2003) evidențiază următoarele efecte ale PL: 

a) ameliorarea metabolismului anaerob; 

b) creșterea cantității de glicogen, ATP și CP depozitată în musculatura solicitată; 

c) dezvoltarea vitezei maxime de sprint;; 

d) creșterea ratei de eliberare a energiei din ATP. 

O formă distinctă a acestei metode este denumită ”Peak Lactate” (trad. Lactat Maxim ) și 

presupune executarea unor distanțe între 100 și 400 de metri cu pauze active considerabile între 

repetări. Se urmărește obținerea unor concentrații cât mai mari de lactat și corelarea cu timpii de 

obiectiv. 

Maglischo E.W. (1993), citat de Ticală L. (2015) propune următoarele repere în programarea 

antrenamentului de PL: ”cele mai bune distanțe de repetare sunt între 25m și 50m cu durata între 9 – 

30 sec, timpul de odihnă trebuie să fie suficient de lung pentru a asigura îndepărtarea unei mari 

cantități de acid lactic, împiedicând apariția acidozei după câteva repetări pauza de 1 până la 3min în 

cazul distanțelor de 25m va preveni refacerea completă a rezervelor de CP din mușchi iar cea mai 

mare parte a energiei necesare refacerii ATP-ului va trebui să provină din glicoliză. Volumul optimal 

este cuprins între 200m și 600m. Două sau trei serii cu producere de acid lactic pot fi înotate în cadrul 

unui antrenament. 10 până la 20min de înot ușor ar trebui efectuat după fiecare set.”82 

 Exemple ale unor serii de repetări după metoda PL - MaxLac: 

 8x25 m plecare la 2 minute; 

 6x50 m plecare la 5 minute; 

 10x50 m plecare la 2 minute 30 secunde - timpul înotat trebuie să egaleze timpul 

celui de-al doilea 50 din 100; 

 6x(2x50 m plecare la 1 minut și 400 m A1). 

4.4.6. Antrenamentul de putere 

Prin realizarea unor serii de sprinturi pe distanțe scurte se dorește provocarea unei adaptări de 

forță și viteză a fibrei musculare.  

Maglischo E.W. (2003) precizează că puterea se poate dezvolta atât în apă, cât și pe uscat. 

Însă transferul puterii de la mijloacele folosite pe uscat la solicitările din apă este limitat și acest lucru 

se datorează traseelor neuromusculare care sunt specifice. De aceeeași părere sunt și Bulgakova, N. 

Z., Vorontsov, A. R., și Fomichenko, T. G. (1987) care susțin că forța condiționează atât rezultatele, 

cât și capacitatea de consolidare și perfecționare a înotătorilor tineri. Ei au demonstrat prin studiul lor 

                                                           
80Reaburn, P., & Mackinnon, L. (1990). Blood lactate responses in older swimmers during active and passive 

recovery following maximal sprint swimming. European Journal of Applied Physiology and Occupational 

Physiology, 61, 246-250. 
81Neric, F. B., Beam, W., & Brown, L. E. (2006). The effects of electrical stimulation and submaximal 

swimming on blood lactate following a maximal effort 200 yard front crawl. Medicine and Science in Sports 

and Exercise, 38(5), Supplement abstract 1405 
82 Maglischo E.W.,(1993),  Swimming Even Faster, ed. Mayfield Publishing Company, California, pag. 92 
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că grupul care a urmat un program de dezvoltare a forței în mediul acvatic prin înot cu îngreuire 

(benzi elastice) a avut o evoluție superioară grupului care a folosit mijloace pe uscat83. 

 

Exemple ale unor serii de repetări pentru antrenamentul de putere: 

 4x20 m cu start de competiție; 

 20x25 m cu plecare la 45 secunde; 

 4x(4x25 m) cu plecare la 1 minut; 

 3x(2x25 cu plecare la 1 minut și 2x12.5m cu plecare la 1 minut). 

 

4.5. Metode clasice de antrenament acvatic 

Alături de metodele metabolice de antrenament acvatic, metodele clasice de antrenament se 

îmbină prin rațiuni didactice și de organizare, pentru obținerea celor mai bune rezultate în activitatea 

sportivă. 

4.5.1 Metoda antrenamentului cu intervale 

Antrenamentul cu intervale este un tip de antrenament cu eforturi discontinue, care implică 

perioade de lucru cu intensităţi diferite între care se interpun scurte perioade de odihnă.  

Teodorescu, S. (2009) defineşte antrenamentul cu intervale ca fiind „alternarea exerciţiului cu 

pauza şi repetarea acestui ciclu de un număr de ori”84. Vasile, L. (2009) oferă următoarea definiţie: 

„În antrenamentul cu intervale sportivul parcurge serii de repetări cu intensitate submaximală, 

fragmentate de pauze scurte, ce permit o refacere parţială a rezervelor de ATP şi CP”85. 

Există două tipuri de antrenament cu intervale: 

 procedeul extensiv – se caracterizează prin creşterea volumului şi scăderea intensitaţii; 

 procedeul intensiv – caracterizat prin creşterea intensităţii si reducerea volumului. 

4.5.2. Metoda antrenamentului cu repetări 

Această metodă presupune separarea distanțelor în secvențe egale, care sunt înotate cu 

intensitate maximală. Planificarea acestei metode implică intercalarea secvențelor de efort fizic intens 

cu pauze îndelungate care permit refacerea aproape completă a organismului. 

Utilizarea metodei repetărilor cu succes necesită o bună cunoaștere a capacității de efort a 

sportivului, astfel încât pauza să evite acumularea oboselii. 

Marinescu, Gh. (2003)86 oferă mai multe procedee metodice pentru metoda repetărilor: 

 utilizarea unor serii cu viteză crescândă – distanța rămâne constantă, dar intensitatea 

crește; 

 utilizarea unor serii cu viteză alternantă; 

 utilizarea unor serii fracționate. 

 

4.5.3. Metoda maratonului 

 Metoda aceasta utilizează eforturi continue şi constă în parcurgerea unor distanţe lungi, peste 

800m, care intercalează distanţe practicate prin alte metode. În antrenament se parcurg şi distanţe mai 

scurte de 800m în scopul relaxării sau al realizării unor exerciţtii de alunecare şi tehnică.  

 Efortul realizat cu ajutorul acestei metode poate fi: 

o îndelungat – peste 60 min, realizat la o frecvenţă cardiacă între 120 – 150 bătai/min; 

o mediu -  cu durata între 40 – 60 min şi frecvenţă cardiacă între 150 – 170 bătai/min; 

o scurt – între 20 – 30 min si frecvenţa cardiacă peste 170 bătai/min. 

                                                           
83Bulgakova, N. Z., Vorontsov, A. R., & Fomichenko, T. G. (1987). Improving the technical preparedness of 

young swimmers by using strength training. Theory and Practice of Physical Culture, 7, 31-33. 
84 Teodorescu, S. (2009). Antrenament şi competiţie. Editura Alpha MDM. Bucureşti 
85 Vasile, L. (2009) Înot - metodica antrenamentului pe ramură de sport. Editura Didactică şi Pedagogică 
86Marinescu, Gh. (2003) . Nataţie. Curs de specializare.  Bucureşti.  pag. 162 
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4.5.4. Metoda Fartlek 

Metoda Fartlek (in trad. „joc de viteza”), bazată pe eforturi continue, implică parcurgerea 

unor distanţe mari de peste 800m, în tempouri diferite. Utilizarea intensitaţilor neplanificate poate fi 

folosită in numeroase variante, înotătorul fiind acela care alege cănd să mărească sau să scadă 

intensitatea efortului. 

 4.6. Viteza critică de înot - aspecte teoretice și metodologice 

Viteza critică de înot este un concept derivat din cel al ,,puterii critice" propus de Monod și  

Scherrer (1965). Puterea critică era definită ca fiind „lucrul mecanic maxim pe care o grupă musculară 

îl poate menține pentru o perioadă prelungită de timp”87. 

Puterea critică este determinată prin înotarea a două până la cinci distanțe la intensitate 

maximală, cu pauze adecvate între ele (2-5 ore).  

Wakayoshi, K., Yoshida, T., Udo, M.,Kasai, T., Moritani,T., Mutoh, Y. și Miyashita, M. 

(1992) aduc primele dovezi că puterea critică înregistrată în bazin coincide cu viteza critică măsurată 

într-un bazin care produce curenți controlați artificial și că aceasta este „un indice bun pentru 

structurarea pregătirii fără costurile unor testări”88. 

Gin, E. (1993) evaluează răspunsul biologic al înotătilor după executarea unui set de 

rezistență realizat cu viteza critică și observă valori specifice lucrului în starea stabilă a lactatului 

(MaxLASS).  Mai mult, se observă „diferențe între răspunsurile biologice ale înotătorilor de sprint și 

ale înotătorilor de fond, ceea ce întărește ideea unor praguri individuale”89. 

Plecând de la structura zonelor de efort bazate pe răspunsurile fiziologice specifice și 

coroborând cu similutidinile majore dintre valorile vitezei critice și valorile vitezei stării stabile a 

lactatului, Gin,  E. (1993) construiește o formulă de calcul cu doi parametri pentru determinarea 

vitezei critice: 

    CSS (m/sec) = 
D2−D1

T2−T1
 

propune apoi următorul grafic al zonelor de efort, raportat la viteza critică. 

Tabelul 10. Determinarea zonelor de efort în funcție de viteza critică90 

Nivelul de duritate a 

efortului 

% din viteza 

critică 

% din viteza maximă pentru o 

probă de 400 m 
Zona de efort 

Nivelul 1 75-80% Până la 75% Aerob inferior 

Nivelul 2 80-90% 75-85% Prag aerob 

Nivelul 3 90-100% 85-95% Prag anerob 

Nivelul 4 100% 100% Consum maxim de oxigen 

Nivelul 5 100-110% 105% 
Producere de lactat/ 

Toleranță la lactat 

 

Un studiu interesant este cel realizat de Thanopoulos, V., Rozi, G., Hatzilia, E., Dopsaj, M., 

Lampadari, V. (2014). Ei au căutat să descopere modificările vitezei critice la un grup de 16 

antepubertari (10-11 ani) după cinci luni de pregătire.  După perioada de pregătire, toți sportivii au 

prezentat adaptări fiziologice la sarcini și îmbunătățiri ale capacității de efort. În paralel, viteza critică 

s-a modificat și ea, păstrând același profil al evoluției. Studiul a concluzionat că „viteza critică poate 

                                                           
87 Monond, H. & Scherrer, J. (1965). The work capacity of synergic muscular group. Ergonomics. Vol 8. p 329-

337 
88 Wakayoshi, K., Yoshida, T., Udo, M.,Kasai, T., Moritani,T., Mutoh, Y. & Miyashita, M. (1992). A Simple 

Method for Determining Critical Speed as Swimming Fatigue Threshold in Competitive Swimming. 

International Journal for Sports Medicine, Vol. 13, No. 5, p 367-371 
89 Ginn, E. (1993). Critical Speed and Training Intensities for Swimming. Australian Sports Commission 
90Ibidem 
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fi un mijloc alternativ de determinare a vitezei optime de înot pentru îmbunătățirea capacității de efort 

a copiilor”91. 

Zacca, R., și Castro, F. (2010) consideră însă că „sistemul de calcul depinde într-o prea mare 

măsură de distanțele folosite ca să fie elocvent”92, dar Wakayoshi, K., Shiraki, T, Ogita, F, și 

Kitajima, M. (2010) au concluzionat că „viteza critică se poate determina atât pentru înotul în 

procedeu, cât și pentru lucrul de brațe sau de picioare, corespunzând stării stabile maxime a 

lactatului”93. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Thanopoulos, V., Rozi, G., Hatzilia, E., Dopsaj, M., & Lampadari, V. (2014). Change of critical speed in 

swimmers aged 10-11 years old. 
92 Zacca, R., & Castro, F. (2010). Critical swimming speed obtained by the 200-400 meters model in young 

swimmers. 
93 Wakayoshi, K., Shiraki, T, Ogita, F, & Kitajima, M. (2010). Determination and validity of critical velocity in 

front crawl, arm stroke and leg kick as an index of endurance performance in competitive swimmers. 
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Capitolul 5 

ASPECTE PRIVIND PERIODIZAREA PREGĂTIRII LA ÎNOTĂTORI  
  
 Informațiile prezentate în capitolele anterioare se pot folosi cu succes în procesul de 

antrenament doar dacă sunt privite în mod global, asemenea unui sistem informațional cu un grad 

ridicat de entropie. 

 Planificarea și periodizarea sunt două noțiuni distincte și critice pentru procesul de 

antrenament, dar ele sunt adesea confundate în mod nefericit. 

 Scott Riewald (2007) le definește astfel: 

 - planificarea încorporează elemente de structură și presupune stabilirea obiectivele pe 

termen scurt, mediu și lung, dar și a procesului necesar pentru obținerea lor; 

 - periodizarea este metodologia subordonată planului și înglobează toate modificările ciclice 

și periodice efectuate asupra variabilelor efortului din antrenament, incluzând refacerea, pentru 

optimizarea rezultatelor. 

 Jan Olbrecht (2013) definește planul anual ca fiind un ,,cuprins ce conține următoarele 

elemente:  

 principalele competiții; 

 principalele îmbunătățiri fizice, mentale sau tehnice urmărite; 

 performanțele așteptate; 

 descriere sumară a antrenamentelor acvatice și de pregătire fizică pe uscat; 

 numărul de antrenamente ce urmează să fie efectuate; 

 volumul de înot săptămânal; 

 testele și probele ce verifică eficiența procesului de antrenament; 

 activități extrasportive"94. 

 Un aspect important al planificării este flexibilitatea. Evoluția pregătirii unui sportiv nu este 

complet predictibilă, iar acest lucru va provoca modificări ale planului anual în raport cu rezultatele 

evaluărilor de pe parcurs. 

 Așadar, în viziunea lui Olbrecht planificarea este incipientă periodizării și prevede ca 

antrenorul ,,să strângă toate informațiile necesare (competiții, teste și probe de evaluare, metode de 

antrenament) pentru a îmbunătăți rezultatele competiționale"95. După ce faza de planificare se încheie, 

antrenorul trebuie să treacă la faza de periodizare a antrenamentului și ,,să aranjeze, să programeze și 

să delimiteze durata fiecărui tip de antrenament (metode, procedee metodice, stimuli) și a testărilor 

pentru un an în raport cu obiectivele fixate"96.  

 Lynn (2008)  vede periodizarea într-o manieră asemănătoare cu cea a lui Olbrecht și 

precizează că aceasta este ,,divizarea planului anual de pregătire în faze mai mici și mai ușor de 

manipulat, astfel încât fiecare aspect al pregătirii poate fi abordat corespunzător menținându-le pe 

celelalte"97. 

 Considerăm însă că definiția periodizării formulată de Herodek, K., Simonovic C. și Rakovic 

A. (2012) este cea mai completă: ,,manipularea sistematică și ciclică a variabilelor antrenamentului, 

                                                           
94 Olbrecht, J., (2013). The Science of Winning: Planning, Periodizing and Optimizing Swim Training. Tienen, 

Belgium: FG Partners. 
95 Ibidem 
96Olbrecht, J., (2013). The Science of Winning: Planning, Periodizing and Optimizing Swim Training. Tienen, 

Belgium: FG Partners 
97Lynn, A. (2008). High Performance Swimming. Editura The Crowood Press 
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incluzând și mijloacele de odihnă și refacere, pe parcursul unui sezon competițional cu scopul de a 

maximiza performanțele fără a afecta starea de sănătate a sportivului pe termen lung"98. 

 Olbrecht (2013) consideră că prima etapă în crearea unui plan multianual este ,,delimitarea 

pregătirii în mod progresiv pe parcursul mai multor ani"99. Un plan multianual trebuie să conțină 

următoarele informații:  

 obiectivele competiționale și performanțiale pe termen lung;  

 obiectivele tehnice și fizice pe termen lung;  

 obiectivele pregătirii fizice pe uscat pe termen lung;  

 numărul de antrenamente pe an;  

 date legate de verificările medicale și evaluările pregătirii. 

 Sweetenham și Atkinson (2003) condiționează elaborarea planului anual în funcție de vârstă 

și susțin că ,,maturitatea biologică, calitățile fizice și dedicarea pentru sportul de performanță ar trebui 

să fie indicii pe baza cărora se stabilesc variabilele pregătirii (număr de sedințe de antrenament, 

metodele de antrenament folosite, volumul de antrenament)"100. 

  Studiul Costa, M. J., Marinho, D. A., Reis, V. M., Silva, A. J., Bragada, J. A., & Barbosa, 

T.M. (2010) a concluzionat că rezultatele la vârste mici nu sunt relevante la vârstele mari, iar acest 

lucru aduce în discuție eficiența metodelor și mijloacelor de pregătire pe termen lung în ansamblul 

unei dezvoltări planificate pe mai mulți ani. O astfel de concluzie este plauzibilă dacă metodele de 

pregătire folosite la vârste fragede urmăresc obținerea rezultatelor pe termen scurt și nu vizează 

dezvoltarea totală a sportivului. 

 Roels, B., Schmitt, L., Libicz, S., Bentley, D., Richalet, J.P., și Millet, G. (2005) atrag atenția 

antrenorilor că principiul specificității trebuie respectat mereu în planificarea pregătirii, dar acest 

principiu este adesea interpretat eronat de antrenori. Aceștia orientează pregătirea micilor înotători 

către performanțe rapide, găsindu-și argumente teoretice și chiar deontologice în definițiile acestui 

principiu. Din păcate, această abordare este complet eronată fiindcă principiul specificității ar trebui 

să orienteze pregătirea către solicitările din viitor (juniorat sau seniorat). 

 În vederea dezvoltării totale a sportivului, Olbrecht (2013) recomandă ca un plan multianual 

să fie format din trei faze cu obiective specifice: 

 1. Pregătirea de bază 

Această fază începe în jurul vârstei de 10-12 ani și durează circa patru ani. Pe durata ei, pregătirea 

va fi canalizată pe dezvoltarea fizică generală, consolidarea tehnicii, dezvoltarea capacității 

înotătorului de asimilare a volumului de antrenament, învățarea regulamentelor competiționale și 

modului de utilizare a echipamentului de antrenament. 

 2. Pregătirea progresivă 

Faza secundă începe de la vârsta de 14 ani și are o durată de trei ani. Anduranța specifică și forță 

sunt prioritizate alături de trăsăturile volitive, competitivitatea și perseverența. 

 3. Pregătirea de înaltă performanță  

Ultima fază corespunde celui mai ridicat nivel de competiție. Este o fază care debutează la 17-19 

ani și are o durată minimă de patru ani. În această fază, pregătirea înotătorului se individualizează 

aproape complet în funcție de nevoile sale. Se urmărește perfecționarea tehnicii și maximizarea 

capacităților fizice. 

 Planul anual va fi elaborat în concordanță cu planul multianual și este o descriere detaliată a 

conținutului pregătirii pe durata unui an de zile. Planul anual preia informațiile deținute despre 

                                                           
98Herodek K, Simonovic C, Rakovic A. (2012). Periodization And Strength Training Cycles. Activities In 

Physical Education & Sport, 254-258 
99Olbrecht, J., (2013). The Science of Winning: Planning, Periodizing and Optimizing Swim Training. Tienen, 

Belgium: FG Partners 
100Sweetenham, B., Atkinson, J. (2003).Championship Swim Training. Ed. Human Kinetics Publishers, Inc. 
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înotător și crează conexiunea cu obiectivele planului multianual. În cadrul acestuia se vor enumera 

competițiile la care va concura sportivului, importanța lor și obiectivele performanțiale corespondente. 

 Poate componenta cea mai importantă a planului anual este dispunerea detaliată a volumelor 

de antrenament cu evidențierea precisă a perioadelor de antrenament cu volum ridicat sau cu 

intensitatea ridicată, a perioadelor de odihnă, a metodelor de antrenamente folosite, a perioadelor de 

consolidare și perfecționare a tehnicii și a numărului de sedințe săptămânale de antrenament. De 

asemenea, verificările medicale și testările specifice vor fi menționate în planul anual. 

Macrociclurile se referă la o fază de antrenament pe termen cu lung cu o durată de câteva 

săptămâni sau luni. Lynn (2008) susține că ,,un macrociclu la înot include un sezon complet în 

pregătirea unei competiții majore"101, în timp ce Olbrecht (2013) definește macrociclul ca fiind 

perioada de pregătire care înglobează un vârf de formă, numărul de macrocicluri depinzând de 

numărul de competiții importante. 

 Sweetenham (2003) consideră că ,,macrociclurile sunt niște structuri are planului anual care 

au durată de 12, 15 sau 24 de săptămâni"102 și care se determină în funcție de numărul și durata de 

sedințe de antrenament pe săptămână, de volumul total de antrenament pe săptămână și de volumul și 

frecvența cu care se aplică anumite tipuri de antrenament acvatic. 

 Structura macrociclurilor include: 

 perioada pregătitoare de bază; 

 perioada competițională; 

 perioada de tranziție. 

Din cauza duratei lor, macrociclurile necesită adesea modificări semnificative, dar aceste 

modificări trebuie realizate numai pe baza unor evaluări relevante, Zuoziene, I. J., și Poderys, J. L. 

(2010) susținând în studiul lor că ,,evaluarea pregătirii înotătorilor are relevanță doar dacă are loc în 

apă"103. Așadar, antrenorii trebuie să selecteze mijloace de evaluare și să aplice cu rigurozitate la 

finalul fiecărui macrociclu. 

Vorontsov A. (1999) argumentează că "durata unui macrociclu în pregătirea tinerilor înotători 

ar trebui să aibă o durată de 12-16 săptămâni"104 deoarece au nevoie de mai mult timp pentru 

îmbunătățirea capacității de efort și consolidarea elementelor și procedeelor tehnice. Principalul 

obiectiv al procesului de antrenament trebuie să fie dezvoltarea organismului pentru etapele următoare 

de performanță. 

 Mezociclurile sunt perioade scurte din interiorul unui macrociclu. Ele sunt foarte maleabile 

dat fiind faptul că pot avea durate foarte diferite: de la 7 la 20 de săptămâni. 

 Mai mult, în funcție de cerințele programului se pot diferenția mai multe tipuri de 

mezocicluri: 

 mezociclu de introducere - antrenamentele au un caracter general, volumul și intensitatea 

având valori reduse; 

 mezociclu de pregătire - este mezociclu care facilitează trecerea de la un volum redus cu 

intensitate redusă la volum ridicat; 

 mezociclu specific - antrenamentul devine mult mai specific, intensitatea acestuia crescând 

considerabil și urmărindu-se forma competițională;  

 mezociclu competițional - se urmăresc performanțele într-o singură competiție sau într-o 

înlănțuire de competiții. 

 Pregătirea pentru competiții este specifică și necesită respectarea unor reguli distincte. 

Johansen, L., Jørgensen, S., Kilen, A., Larsson, T. H., Jørgensen, M., Rocha, B., și Nordsborg, N. B. 

                                                           
101Lynn, A. (2008).High Performance Swimming. Editura The Crowood Press 
102Sweetenham, B., Atkinson, J. (2003).Championship Swim Training. Ed. Human Kinetics Publishers, Inc. 
103Zuoziene, I. J., & Poderys, J. L. (2010). The informativeness of field tests and laboratory assessments 

inforecasting the actual performance of swimmers. A paper presented at the XIth International Symposium for 

Biomechanics and Medicine in Swimming, Oslo, June 16–19, 2010 

104 Vorontsov A. (1999). Practical Aspects of Periodisation and Annual Planning of Training in Sport 

Swimming 
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(2010) au urmărit evoluția unor sportivi pubertari pe o perioadă de 12 săptămâni. Pe parcursul acestei 

perioade, volumul total înotat a fost redus cu 50%, iar volumul seturilor foarte intense a fost dublat. În 

mod surprinzător, durata de timp necesară pentru a atinge viteza maximă a scăzut cu 5%, fără să 

compromită anduranța sportivilor. Mai mult, s-a observat o acumulare mai mică de acid lactic. 

 Microciclurile trebuie să conțină un program detaliat de antremant pentru o perioadă care 

poate cuprinde câteva zile până la o săptămână. Lynn (2008) amintește că: ,,atât antrenorii, cât și 

sportivii sunt condiționați de săptămâna de lucru modernă și că majoritatea înotătorilor trebuie să-și 

încadreze pregătirea lângă obligațiile de familie sau educative"105. 

 În funcție de obiectivele mezociclului, microciclul sau planul săptămânal are un conținut 

structurat. Volumul și intensitatea sunt programate și echilibrate astfel încât supracompensarea să se 

producă și în perioade cu două sau chiar mai multe sedințe de antrenament zilnice. 

 Olbrecht (2013) spune că antrenorul ar trebui să țină cont de următoarele informații atunci 

când construiește un microciclu: 

 ,,seturile și exercițiile care necesită mișcări fine și precise (precum sprinturile și mijloacele 

de perfecționare a tehnicii) trebuie executate atunci când înotătorul este odihnit și capabil 

să-și concentreze atenția; 

 exercițiile de forță-explozivă trebuie evitate dacă sportivul este obosit; 

 mijloacele de antrenament ce vizează lucrul în regim anaerob lacticid trebuie limitate la 

1,2 sau maxim 3 sedințe pe săptămână în funcție de capacitatea anaerobă a înotătorului; 

 mijloacele de refacere trebuie să fie prioritare în perioada "106. 

Tabelul 11. Tipuri de microcicluri107 

Tip Volum Descriere 

Microciclu de Pregătire 

 

(Preparation Training 

Microcyle) 

 

45-65 

km 

Face legătura între perioade de pauză și perioade de antrenament 

intensiv 

Nu se înoată distanțe de mixt 

Toți înotătorii lucrează seturi într-un singur procedeu 

Volum mediu de lucru de viteză 

Lucrul de viteză se poate realiza la începutul, mijlocul sau finalul 

sedinței de antrenament (starturi, întoarceri, sosiri, împingeri de la 

perete) 

Microciclu de Antrenament 

de Anduranță 

 

(Endurance Training 

Microcycle) 

60-80 

km 

Anduranța este tema principală 

Volum ridicat de antrenament cu intensitate medie 

Volumul mediu de lucru de viteză se realizează pentru a menține 

capacitatea anaerobă 

Lucrul de viteză se poate realiza la începutul, mijlocul sau finalul 

sedinței de antrenament (starturi, întoarceri, sosiri, împingeri de la 

perete) 

Microciclu de Antrenament 

Calitativ 

 

(Quality Training 

Microcycle) 

 

50-65 

km 

Exercițiile de mixt se lucrează în formă completă 

Volum scăzut de antrenament cu intensități ridicate 

Se introduc seturi de viteză critică și VO2 Max ca seturi principale 

Volum ridicat de lucru de viteză 

Lucrul de viteză se poate realiza la începutul, mijlocul sau finalul 

sedinței de antrenament (starturi, întoarceri, sosiri, împingeri de la 

perete) 

Setul principal din antrenamentul de sâmbătă dimineață va urmări 

ritmul de cursă 

                                                           
105Lynn, A. (2008). High Performance Swimming. Editura The Crowood Press 
106Olbrecht, J., (2013). The Science of Winning: Planning, Periodizing and Optimizing Swim Training. Tienen, 

Belgium: FG Partners 
107Sweetenham, B., Atkinson, J. (2003).Championship Swim Training. Ed. Human Kinetics Publishers, Inc. 
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Microciclu de Antrenament 

Mixt 

 

(Mixed Training 

Microcycle) 

55-75 

km 

Se lucrează atât seturi de anduranță, cât și seturi de calitate 

Volum mediu de antremanent 

Volum mediu de lucru de viteză 

Lucrul de viteză se poate realiza la începutul, mijlocul sau finalul 

sedinței de antrenament (starturi, întoarceri, sosiri, împingeri de la 

perete) 

Microciclu de Antrenament 

Specific 

 

(Specifics Training 

Microcycle) 

 

40-55 

km 

Se urmărește pregătirea în detaliu a formei sportive 

Probele de mixt se lucrează din distanțe fragmentate 

Volum ridicat de lucru de viteză 

Lucrul de viteză se poate realiza la începutul, mijlocul sau finalul 

sedinței de antrenament (starturi, întoarceri, sosiri, împingeri de la 

perete) 

Înotătorii încep să repete încălzirea de concurs 

Pe durata acestei săptămâni se pot folosi simulări ale competiției 

cu serii, semifinale și finale 

Lecția de antrenament este unitatea de bază a oricărei periodizări. Ea trebuie să fie foarte 

specifică și să conțină toate detaliile legate de metodele și procedeele metodice folosite. Fiecare lecție 

de antrenament este subordonată obiectivelor și caracteristicilor microciclului din care face parte. 

Majoritatea autorilor recomandă ca lecția de antrenament să fie compusă din: încălzire, set 

secundar, set principal, încheiere. Însă există autori precum Jan Olbrecht (2013), care propun 

împărțirea lecției de antrenament în cinci componente prin ,,folosirea a două seturi principale între 

care se află un exercițiu de refacere"108. Acest exercițiu de refacere are rolul de a pregăti sportivul 

pentru cel de-al doilea set principal. 

Modele de periodizare 

Introducerea elementelor de periodizare a oferit antrenorilor un cadru creativ de a structura 

pregătirea, dar câteva modele s-au evidențiat în literatura de specialitate. 

Periodizarea lineară a fost descrisă prima oară de Matveev (1966) și presupune tranziția 

controlată de la antrenamente cu volum mare și intensitate moderată la antrenamente cu volum redus 

și intensitate foarte mare. Acest model de periodizare este potrivit pentru sportivii începători sau 

foarte tineri. Configurația variabilelor volum și intensitate de la începutul unui astfel de macrociclu 

facilitează dezvoltarea capacităților fizice și consolidarea elementelor tehnice. O posibilă limitarea a 

acestui model este dezvoltarea alternativă a capacităților fizice. 

Periodizarea lineară inversată presupune o progresie a volumului de la mic la mare cu 

scopul de a crește rezistența musculară la un nivel maxim către finalul macrociclului. În acest caz, 

sportivii care concurează în probe de anduranță ar putea benefia de pe urma acestui model. 

Periodizarea nonlineară sau ondulatorie se diferențiază prin modificări succesive a 

variabilelor antrenamentului. În acest model de periodizare, variabilele antrenamentului (volum, 

intensitate, etc) se pot schimba chiar și zilnic, însă ele vor urma o tendință de creștere sau de 

descreștere. Periodizarea ondulatorie permite îndeplinirea unor obiective de pregătire diferite în cadrul 

unui mezociclu sau chiar a unui microciclu și poate fi implementată în cazul sportivilor cu multe 

competiții. Mai mult, modelul nonlinear este mai flexibil și creativ. 

Modelul periodizării concomitente este deosebit întrucât țintește dezvoltarea mai multor sau 

chiar a tuturor capacitățiilor în același interval de timp. Limitarea acestui model intervine atunci când 

dozarea nu conține cantitatea necesară de stimuli care să producă adaptarea organismului. Cu alte 

cuvinte, timpul este repartizat în prea multe direcții de intervenție.  

                                                           
108Olbrecht, J., (2013). The Science of Winning: Planning, Periodizing and Optimizing Swim Training. Tienen, 

Belgium: FG Partners. p. 246 
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Capitolul 6 

CONCLUZIILE PĂRȚII I 

Pentru fundamentarea teoretică a temei de cercetare din lucrarea de față, am pornit de la 

stadiul actual al cunoaşterii semnalând din bibliografie, autorii de referinţă pentru fiecare aspect 

abordat.  

Studii relevante pe plan internaţional în ceea ce privește caracteristicile efortului la înot au 

fost realizate de Åstrand P.O.; Rodahl K., Weltman A., Wilmore J., Costill D., Kenney W., Olbrect J., 

Madsen O., Mader A., Liesen H., Hollmann W., Eriksson B.O., Berg K., Guillet R., Genety J., 

Brunet-Guedj E., Saltin B., Maglischo E., Nomura T. 

Contribuţii semnificative în ceea ce priveşte metodele şi mijloacele de antrenament bazate pe 

zonarea efortului s-au evidenţiat pe plan internaţional în lucrările unor autori precum: Maglischo E., 

Olbrect J., Mader A., Cazorla G., Montpetit R.R., Counsilman J.E., Sweetenham B., Atkinson J., 

Vorontsov A.R., Rushall B. 

În urma studierii literaturii de specialitate am formulat următoarele concluzii: 

 Înotul a fost unul dintre primele sporturi unde s-a demonstrat că fetele se pot pregăti 

în aceeași manieră ca băieții, iar copiii se pot pregăti după aceleași principii ca adulții. 

 Dezvoltarea capacității aerobe la antepubertari se face lucrând cu intensități mai mari 

decât la adolescenți sau adulți și cu un efect de îmbunătățire al VO2 max de doar 50% în 

comparație cu aceștia. 

 Îmbunătățirea capacității aerobe de efort are loc după un interval de 8 săptămâni de 

antrenament. 

 Singura modalitate de îmbunătățire a capacității aerobe la antepubertari constă în 

creșterea volumului sistolic. 

 Sportivii de vârste mici își îmbunătățesc puterea maximă aerobă într-un mod 

comparabil cu al adulților și fără ca acest tip de efort să aibă urmări negative asupra 

sistemului cardiovascular. 

 Antepubertarii pot avea o îmbunătățire a consumului maxim de oxigen de 5-6%. 

 Frecvența cardiacă optimă este de 170-180 bpm sau 80-85% din frecvența cardiacă 

maximă (75% din rezerva frecvenței cardiace). 

 În ciuda limitărilor somatice, înotătorii antepubertari au valori mai bune în 

comparație cu un grup de antepubertari nesportivi atât în ceea ce privesc funcțiile 

pulmonare și ventilatorii, cât și parametrii metabolici ai efortului, demonstrând 

adaptabilitatea la stimulii specifici. 

 Un volum  mare de antrenament realizat prin metoda intervalelor produce aceleași 

răspunsuri fiziologice atât la copii, cât și la adolescenți sau seniori. 

 Din punct de vedere al efortului anaerob, antepubertarii au un sistem glicolitic 

insuficient dezvoltat, dar antrenamentul anaerob produce adaptări specifice: cantități 

crescute de fosfocreatină, adenozitrifosfat și glicogen; o activitate crescută a 

fosfofructokinazei și posibilități de producere a unor concentrații mai mari de acid lactic. 

 Utilizarea măsurătorilor acidului lactic ca principal mod de monitorizare al efortului, 

în detrimentului frecvenței cardiace, care este relevantă doar când valorile maxime de 

acid lactic sunt atinse. 

 Viteza critică poate fi un mijloc alternativ de determinare a vitezei optime de înot 

pentru îmbunătățirea capacității de efort a copiilor. 

 Antrenamentul de forță și adaptările sale specifice nu produc îmbunătățiri ale 

metabolismului aerob. 
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CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND EFICIENȚA 

MIJLOACELOR DESTINATE AMELIORĂRII CAPACITĂŢII DE 
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Capitolul 7  

DEMERSUL METODOLOGIC AL CERCETĂRII PRELIMINARE 

 
7.1. Premisele cercetării 

 Premisele experimentului realizat sunt formulările teoretice exprimate de specialiştii 

din domeniu, legate de influenţa benefică a folosirii metodelor şi procedeelor metodice care 

vizează ameliorarea capacităţii de efort. Ei susţin că dezvoltarea capacităţii de efort pe zone 

de efort la înotătorii copii şi juniori, oferă o bază fiziologică solidă în pregătirea înotătorilor la 

vârste mai mari şi este o condiţie a obţinerii performanţelor la înot. 

7.2. Obiectivele cercetării  

Obiectivul principal al cercetării de faţă constă în realizarea unei diagnozeprivind 

influenţa zonării efortului de antrenament asupra capacităţii de efort la un grup de înotători 

antepubertari și pubertari, după modelul înotătorilor seniori. Acest lucru se va realiza prin 

obţinerea unor date concludente cu privire la eficienţa zonării efortului de antrenament asupra 

capacităţii de efort. 

7.3. Scopul cercetării 

Scopul cercetării este de a evidenţia efectele metodelor de antrenament bazate pe 

zonarea efortului, după modelul sugerat pentru înotătorii seniori si juniori, asupra capacității 

de efort a înotătorilor antepubertari și pubertari. 

7.4.  Sarcinile cercetării şi metodologia cercetării 

Pentru realizarea scopului propus am prevăzut următoarele sarcini:  

 stabilirea eşantionului, locului și duratei cercetării; 

 evaluarea inițială a capacităţii de efort a subiecţilor;  

 elaborarea și aplicarea unui plan de monitorizare a pregătirii conținând metode 

metabolice de antrenament după zonele de efort specifice pregătirii seniorilor, 

dar raportate la specificul vârstei biologice a subiecților; 

 evaluarea capacităţii de efort a subiecţilor la finalul perioadei de observatie; 

 analiza şi interpretarea datelor obţinute. 

 

7.5. Ipotezele cercetării 

 Pentru cercetarea preliminară am formulat următoarele ipoteze: 

Pregătirea aerobă superioară a înotătorilor antepubertari și pubertari va conduce la 

ameliorarea performanțelor sportive. 

 

Determinarea zonelor de efort pentru sportivii antepubertari și pubertari prin utilizarea 

Testului T-2000 va dirija pregătirea spre o creștere a capacității de efort. 

 

Rezultatele obținute la Testul Vitezei Critice vor schița zone de efort similare cu cele oferite 

prin aplicarea Testului T-2000. 
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7.6. Metode de cercetare utilizate 

 Metodele de cercetare utilizate au fost: 

 Studierea bibliografiei de specialitate 

 Metoda observației 

o observaţia dirijată 

 Metoda experimentului 

o Experimentul constatativ psiho-pedagogic cu o singură variabilă 

 Metoda grafică 

o Grafice generate prin intermediul Microsoft Excel 

o Grafice generate de MCSoft, softul sistemului de monitorizare cardiacă 

 Metoda testelor 

o Testul de evaluarea a capacității aerobe de efort T-2000 

o Testul Vitezei Critice (TVC) 

 Metoda statistico-matematică 

o Media aritmetică 

o Abaterea / deviația standard 

o Valoarea maximă 

o Valoarea minimă 

o Mediana 

o Coeficientul de variabilitate 

o Coeficicentul de corelaţie Pearson (r) 

o Testul t-independent pentru o singură grupă  

 

7.7. Descrierea testelor utilizate 

Pentru verificarea ipotezelor cercetării preliminare am ales următoarele două teste: 

 Testul T-2000 este folosit pentru a testa modificările capacității aerobe 

superioare de efort a înotătorului. El presupune ca sportivul să înoate cât mai repede o 

distanță de 2000 metri și ca timpii intermediari de la fiecare sută de metri să fie egali între ei. 

Timpii în care se realizează fiecare distanță de 100 m trebuie să corespundă celor de prag 

anaerob, înotătorul fiind obligat să păstreze această viteză pe parcursul testului. Se notează 

timpul final după parcurgerea celor 2000 de metri. 

Acest test indică atât capacitatea aerobă, cât și pe cea anaerobă. Majoritatea 

înotătorilor nu pot menține o viteză mai mare decât cea corespunzătoare pragului lor 

anaerobic fără să afecteze echilibrul dintre viteza de producere a acidului lactic și viteza de 

eliminare a acestuia din țesuturi. 

Maglischo E.W. menționeză că "o îmbunătățire a timpului obținut la test indică o rată 

crescută a metabolismului aerob și o viteză mai mare de eliminare a acidului lactic din 

musculatură și sânge"109. 

Cu ajutorul timpului final obținut la T-2000 se pot calcula zonele de efort adaptate la 

capacitatea de efort a sportivului.  

                                                           
109Maglischo, E. (2003). Swimming Fastest. pag. 568 
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 Testul "Vitezei Critice"110 (Critical Swim Speed) se utilizează pentru 

determinarea vitezei de înot la care sportivul este într-o stare stabilă a acumulării de acid 

lactic în sânge. 

Testul presupune cronometrarea sportivului pe distanțele de 200 metri și de 400 metri, 

executate cu intensitate maximală în procedeul craul. Startul se va lua din apă pentru ambele 

probe, iar între probe se va lua o pauză pasivă care să asigure revenirea completă. 

Timpii înregistrați sunt folosiți în următoarea formulă:  

CSS (m/sec) = 
D2−D1

T2−T1
 

unde D2 = 400 metri, D1 = 200 metri, T2 = timpul obținut la 400 metri și T1 = timpul 

obținut la 200 metri.  

Am ales acest test deoarece am valorificat concluziile unui studiu efectuat de Alves, 

F., Reis, J., Bruno, P. M., și Vleck, V. (2010). Studiul a urmărit să coreleze vitezele obținute 

prin intermendiul testului Vitezei Critice cu vitezele obținute în urma unor teste clasice de 

determinare a zonelor de efort. Conform rezultatelor, autorii au concluzionat că acest test este 

"relevant pentru calculul vitezelorde înot în prag anaerob și consum maxim de oxigen, dar nu 

și pentru zonele cu predominanță anaerobă" 111. 

Asemenea testului T-2000, timpii obținuți se pot folosi pentru determinarea zonelor 

de efort  recomandate pentru subiect. 

 

7.8.  Durata, locul și eșantionul cercetării 

Cercetarea a fost efectuată în cadrul Clubului Sportiv Aquateam București. 

Antrenamentele s-au desfășurat în mai multe locații: Complex Miramar, Bazinul Olimpic 

Izvorani și bazinul din cadrul Complexului Sportul Ștudențesc.  

Studiul a avut o durată de trei luni începând cu 06 ianuarie 2016 şi finalizându-se pe 

data de 25.03.2016.  

Eşantionul folosit în experiment este format din douăzeci de înotători antepubertari și 

pubertari, cu vârste cuprinse între 9 şi 16 ani. Dintre aceștia, treisprezece sunt antepubertari 

iar șapte sunt pubertari. De asemenea, eșantionul are în componență șase fete și paisprezece 

băieți.  

Sportivii fac parte din patru dintre grupele de performanță ale Clubului Sportiv 

Aquateam din București. Clubul este format din opt echipe cu un total de 160 de sportivi de 

performanță cu vârste cuprinse între 5 și 21 ani.  Aceste patru grupe sunt diferențiate atât prin 

nivelul de pregătire și vârsta componenților, cât și prin numărul de antrenamente și volumul 

înotat la acestea. 

 

7.9. Monitorizarea pregătirii pe zone de efort  

7.9.1  Planul de pregătire propus 

Planul de pregătire a fost conceput pentru a se extinde pe întreaga perioadă dintre 

evaluarea iniţială şi cea finală, având astfel o durată de trei luni (12 săptămâni). 

                                                           
110Wakayoshi, K., Ikuta, K., Yoshida, T., Udo, M., Moritani, T., Mutoh, Y., Miyashita, M. (1992). 

Determination and validity of critical velocity as an index of swimming performance in the competitive 

swimmer. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology. 
111Alves, F., Reis, J., Bruno, P. M., & Vleck, V. (June 03, 2010). Distance-time modeling and oxygen uptake 

kinetics in swimming. Presentation 2392 at the 2010 Annual Meeting of the American College of Sports 

Medicine, Baltimore, Maryland; June 2-5 
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Sportivii participanți la acest experiment sunt repartizați în patru grupe diferite din 

cadrul clubului. Astfel, ei au avut un număr diferit de antrenamente pe săptămână în funcție 

de nivelul lor de pregătire și de vârsta lor. Grupele ”14” și ”15” sunt de același nivel și în 

cadrul lor se află numai sportivi antepubertari. Grupa ”Cadeți” este formată din sportivi 

pubertari și are un nivel mai ridicat de pregătire, iar grupa ”Elită” este cea care conține 

sportivii cei mai buni, sportivi de vârstă pubertară. 

Zonele de efort pe care le-am ales ca punct de referință au fost cele descrise de 

Maglischo, E. (2003) la capitolul 4.3 Zone de efort metabolice. 

Din cauza repartizării în grupe diferite, volumele înotate au avut valori diferite (Km), 

însă raportul dintre volumele înotate în fiecare zonă de efort este similar, asa cum am 

evidențiat în Figura 2. Volumele înotate în fiecare zonă (%). 

 

  Figura 2. Volumele înotate în fiecare zonă (%) 

Grupele "14" și ”15” au avut o medie de 5 antrenamente pe săptămână. O sedinţă de 

antrenament dura între 90 şi 120 de minute. Astfel, în total s-au acumulat 58 de sedinţe de 

antrenament în apă. (Tabelul 12). Subiecții din această grupă au înotat un total de 137 Km în 

prag aerob, 61 Km în prag anaerob și 12,2 Km în zona consumului maxim de oxigen. 

Tabelul 12. Volumele realizate de grupele ”14” și ”15” 

Număr de antrenamente 58 

Volum total realizat(Km) 305.4 100% 

Volumul înotat la încălzire și încheiere (Km) 85.512 28% 

Prag Aerob (Km) 137.43 45% 

Prag Anaerob (Km) 61.08 20% 

VO2 Max (Km) 12.216 4% 

Toleranță la lactat (Km) 3.054 1% 

Producere de lactat (Km) 3.054 1% 

Putere (Km) 3.054 1% 

45%

20%

4%

1% 1% 1% Prag Aerob

Prag Anaerob

VO2 Max

Toleranță la 

lactat 
Producere de

lactat
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Tabelul 13. Volumele realizate de grupa ”Cadeți” 

Număr de antrenamente 70 

Volum total realizat(km) 357.4 100% 

Volumul înotat la încălzire și încheiere (Km) 100.07 28% 

Prag Aerob (Km) 160.83 45% 

Prag Anaerob (Km) 71.48 20% 

VO2 Max (Km) 14.296 4% 

Toleranță la lactat (Km) 3.574 1% 

Producere de lactat (Km) 3.574 1% 

Putere (Km) 3.574 1% 

Grupa "Cadeți" a fost formată din 3 sportivi. Aceștia au participat în medie la 6 

antrenamente pe săptămână, sedința de antrenament având o durată de 90-120 minute. În 

total, subiecții au participat la 70 de sedințe de antrenament și au înotat 160 Km în zona 

pragului aerob și 71.5 Km în zona pragului anaerob. În tabelul 13 se găsesc volumele și 

pentru celelalte zone de efort. 

Tabelul 14. Volumele realizate de grupa ”Elită” 

Număr de antrenamente 103 

Volum total realizat(Km) 649 100% 

Volumul înotat la încălzire și încheiere (Km) 181.72 28% 

Prag Aerob (Km) 292.05 45% 

Prag Anaerob (Km) 129.8 20% 

VO2 Max (Km) 25.96 4% 

Toleranță la lactat (Km) 6.49 1% 

Producere de lactat (Km) 6.49 1% 

Putere (Km) 6.49 1% 

 

Grupa "Elită" a participat în fiecare săptămână la aproximativ 9 antrenamente și la un 

total de 103 sedinţe de antrenament, a căror durată a variat între 120 şi 150 de minute. În 

tabelul 14 am prezentat volumele realizate de sportivii din această grupă: 292 Km în zona 

pragului aerob, 130 Km în zona pragului anaerob și 26 Km în zona VO2 Max. 
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 7.9.2 Aparatura folosită pentru monitorizarea efortului 

 Un element important al acestei cercetări a fost constituit de mijloacele tehnice 

utilizate pentru monitorizarea efortului depus de sportivi, în vederea respectării planului de 

pregătire. 

 Sistemul de telemetrie Hosand GT.Aqua este unic în lume și oferă posibilitatea de a 

monitoriza valorile frecvenței cardiace până la 32 de înotători în timp real. Toate datele sunt 

colectate de un cardiofrecvențiometru plasat pe pieptul sportivului și transmise de un emițător 

către unitatea centrală (PC, laptop). 

 Datele primite de unitate sunt prelucrate de un soft special: MCSoft. 

 În afară de prezentarea frecvenței cardiace în timp real, acest soft oferă posibilitatea 

divizării datelor pe zone de efort și obținerea unor rapoarte statistice privind efortul 

monitorizat. 

 
Figura 3. Echipamentul Hosand Aqua GT 

 Menționez că software-ul sistemului de telemetrie are o funcție de delimitare a 

zonelor de efort prin cinci culori diferite.  

 Acestea se pot seta manual de către utilizator, respectând particularitățile biologice ale 

grupului de sportivi: 

 verde - prag aerob; 

 galben deschis - rezistență spre prag anaerob; 

 galben închis - rezistență în prag anaerob; 

 roz - rezistență spre VO2 max și VO2 max; 

 roșu - rezistență anaerobă. 

 În paralel cu utilizarea sistemului de monitorizare cardiacă, cercetarea a necesitat și 

utilizarea unui aparat de măsurare a concentrației de acid lactic din sânge. Lactate Meter 

Plus este un produs Nova Biomedical, care se caracterizează printr-o viteză mare de analiză 

(13 secunde) și o deviație maximă de 0,2 mmoli/litru. 
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Figura 4. Echipamentul Lactate Plus 

 

 Tempo Trainer Pro este un metronom subacvatic de mici dimensiuni care este 

produs de Finis. Acesta transmite prin conducție osoasă un semnal sonor corespondent cu 

mișcările brațelor în apă. Semnalul sonor este produs în funcție de frecvența programată de 

utilizator. 

 Tempo Trainer Pro are trei modalități de funcționare: 

o modul 1 - monitorizează exclusiv mișcarile brațelor, iar semnalul sonor 

corespunde fiecărui ciclu de brațe; 

o modul 2 - semnalul sonor este raportat la intervalul de timp în care înotătorul 

trebuie să parcurgă o lungime de bazin;  

o modul 3 - ritmul brațelor este raportat la minute, semnalul sonor fiind emis în 

funcție de numărul de brațe pe minut. 

Este un aparat ieftin și foarte ușor de folosit de către înotătorii cu vârste mici. 

 
Figura 5. Echipamentul Tempo Trainer Pro 

 

7.9.3. Monitorizarea mijloacelor specifice standardizate 

În cele ce urmează, prezentăm o serie de mijloace standardizate pe care le-am 

monitorizat cu ajutorul celor două echipamente descrise anterior. 
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Am ales aplicarea metodei antrenamentului standardizat deoarece ”efectuarea unor 

eforturi repetate în condiții standardizate (aceiași distanță și aceeși pauză) permit verificarea 

adaptării organismului la cerințele efortului de rezistență (pragul aerob-anaerob) și permit 

controlul asupra stării de antrenament.”112 

Primul mijloc standardizat are un volum total de 2800 m și necesită executarea lui cu 

o intensitate de 90%, ceea ce implică lucrul în zona de consum maxim de oxigen.  

Setul se descrie astfel: 

4x (300m + 2x100m + 200m) - toate din procedeul craul.  

  300m la 4’30” – 90% 

  100m la 1’15” – 90% 

  200m la 3’30” – 60% 

- Pauza pasivă: 30” la 300m si 10” la 100m 

Un exemplu de răspuns fiziologice se găsesc în figura 6. 

 
Figura 6. Răspunsul fiziologic la exercițiul standardizat – SB – 15.01.2016 

 

  

 Următorul mijloc standardizat are un volum total de 1600 metri și se execută cu o 

intensitate de 90%. El presupune executarea a 8 repetări de 200m craul la 4 minute. Pauza 

este pasivă și este de aproximativ 1’40” – 1’50”, ceea ce indică un raport 1:1 între lucru și 

pauză.  

Setul vizează zona de efort a consumului maxim de oxigen și parametrii fiziologici 

indică atingerea acestui obiectiv. Putem observa că în figura 7 frecvența cardiacă este peste 

185 bpm și se apropie de 200 bpm. Valoarea concentrației de lactat din sânge de 10,5 

mmoli/litru înregistrată la finalul ultimei repetări confirmă lucrul în zona VO2 Max. 

 În figura 7, frecvența cardiacă este redusă între 160 și 170 bpm, iar lactatul este de 

doar 7,1 mmol/litru și putem considera că sportivul n-a reușit să facă efortul psihologic 

necesar ca să atingă intensitatea cerută. 

                                                           
112Marinescu, Gh. (2003). Natație Efort și Antrenament. pag. 148 
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Figura 7. Răspunsul fiziologic la exercițiul standardizat – SB – 20.01.2016 

 

Sportivii antepubertari, având un nivel mai scăzut de pregătire, au fost monitorizați în 

timp ce executau un set similar, dar cu un număr de șase repetări (Figurile 8 și 9). 

 

 
Figura 8. Răspunsul fiziologic la exercițiul standardizat – AA – 2.03.2016 

  

 În figura 8 se pot observa valorile foarte ridicate ale frecvenței cardiace (195-200 

bpm). Alături de valoarea concentrației de lactat de 7,8 mmoli/litru, acestea semnalează că 

sportiva A.A. se afla în zona aerobiozei superioare pe durata setului. Așadar, intensitatea 

lucrului în ceea ce am descris ca fiind zona VO2 Max se poate atinge de către o sportivă 

antepubertară. 

 Rezultate similare care întăresc veridicitatea acestei observații se regăsesc în figura 9. 

Sportivul antepubertar monitorizat atinge valori ale frecvenței cardiace de peste 190 bpm, iar 

valorile lactatului măsurat după ultima repetare ar putea corespunde zonei de consum maxim 

de oxigen(6,3 mmoli/litru). 
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Figura 9. Răspunsul fiziologic la exercițiul standardizat – BR – 16.02.2016 

 

 

În figura 9, frecvența cardiacă nu depășește valoarea de 185 bpm. Mai mult, sportivul 

nu reușește să mențină această valoare maximă, iar frecvența lui cardiacă scade la 170 bpm în 

timpul repetărilor patru și cinci. 

 

Următorul mijloc standardizat are un volum total de 4000 metri și se execută cu o 

intensitate de 80%. El presupune executarea a 10 repetări de 400m craul la 5’50”. Pauza este 

pasivă și este de aproximativ 40” – 50”. Setul vizează zona de efort a pragului anaerob. 

(Figurile 10). 

 

 
Figura 10. Răspunsul fiziologic la exercițiul standardizat – VT – 11.01.2016 
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Capitolul 8  

REZULTATELE CERCETĂRII PRELIMINARE ȘI INTERPRETAREA LOR 

 

 8.1. Rezultatele testului T-2000 
 

 În urma celor două evaluări realizate s-au înregistrat timpii din tabelul 15. 

Tabelul 15. Rezultatele înregistrate la testul T-2000 

 

Evaluarea inițială 

(mm:ss.z) 
Evaluarea finală (mm:ss.z) 

Parametri statistici 

 

Media aritmetică (mm:ss.z) 30:30.0 30:08.4 

 

Eroare Standard (mm:ss.z) 00:46.8 00:48.9 

 

Deviația Standard (mm:ss.z) 03:29.5 03:38.7 

 

Mediana (mm:ss.z) 31:26.2 31:15.9 

 

Valoare Minimă (mm:ss.z) 24:04.3 23:21.0 

 

Valoare Maximă (mm:ss.z) 36:33.7 36:18.4 

 

Coeficient de Variabilitate 11.45 % 12.09 % 

   
La prima evaluare, media timpilor la testul T-2000 a fost de 30:30.0, iar la evaluarea finală 

aceasta a devenit 30:08.4. Astfel obținem o îmbunătățire medie de 21.6 de secunde față de la finalul 

celor 3 luni pe parcursul căror a fost implementat planul de pregătire. (Figura 11) 

Progresul tuturor subiecților se observă și prin alți indicatori statistici: mediana rezultatelor 

scade de la 31:26.2 minute la 31:15.9 minte (o îmbunătățire de 10.3 secunde), valoarea minimă (timp 

care corespunde celui mai rapid subiect) a scăzut semnificativ de la 24:04.3 minute la 23:21.0 (o 

îmbunătățire de 43.3 secunde), iar valoarea maximă (timpii celui mai slab subiect) a scăzut 15.3 

secunde de la 36:33.7 minute la 36:18.4 minute. 

Sportivii antepubertari au progresat în medie cu 15,4 secunde, iar sportivii pubertari cu 36 

secunde. 

 Conform tabelului 15, coeficienții de variabilitate au avut valori de Cv inițial = 11,45% și de Cv 

final = 12.09% (sub pragul de omogenitate mare de 15%), ceea ce ne arată că omogenitatea grupului 

este mare în cazul ambelor evaluări, împrăştierea datelor fiind foarte mică, iar media este 

reprezentativă. Deviația standard a avut o valoare de ±03:29.5 minute, respectiv ±03:38.7, ceea ce 

indică și ea un grad redus de împrăștiere al datelor. 

Pentru validarea rezultatelor am aplicat testul t-independent pentru o singură grupă, astfel că o 

ipoteză de nul a fost formulată: rezultatele obţinute de subiecți la cele două teste T-2000 efectuate în 

experiment nu sunt semnificativ diferite (progresul fiind 0 sau nesemnificativ statistic). Ipoteza 

cercetării (ipoteza alternativă) a presupus că determinarea zonelor de efort pentru sportivii 

antepubertari și pubertari prin utilizarea Testului T-2000 va dirija pregătirea spre o creștere a 

capacității de efort (progresul fiind semnificativ statistic). Pragul de eroare acceptat este α = 0.05, 

însemnând că acceptăm o probabilitate de eroare de 5% sau o probabilitate de 95% ca rezultatul 

testului să nu fie întâmplător. 

Ca urmare a aplicare a testului t-independent am arătat că această diferenţă este semnificativă 

statistic, pragul de semnificaţie p=0.01 < 0.05, pentru t = 1.729. 
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Figura 11. Evoluția timpilor la testul T-2000 

 8.2. Rezultatele testului Vitezei Critice 

  
Testul Vitezei Critice a fost aplicat pe un segment din eșantion. Am selectat 10 subiecți cu 

vârste cuprinse între 9 și 11 ani și am aplicat etapele testului.  

În tabelul 16 am prezentat limitele temporale recomandate pentru lucrul în diferite zone de 

efort atunci când în antrenament se folosește distanța de 100m.  

Putem observa o diferență de 2 secunde între mediile timpilor calculați prin cele două teste la 

zona EN 1 (zona pragului aerob): 1:37 minute prin T-2000 și 1:35 minute prin TVC. Deviațiile 

standard sunt similare și au valori mici în raport cu mediile aritmetice,  împrăștierea datelor fiind 

mică, grupul fiind omogen. 

În cazul zonei EN2- Prag Anaerob se păstrează această diferență de 2 secunde între limitele 

temporale: 1:32 minute via T-2000  și 1:30 minute via TVC. Împrăștierea datelor este mică și la 

această limitare temporală. 

Pentru zona EN3 - VO2 Max, mediile limitelor temporale sunt egale. Deviația standard indică 

o împrăștiere mică a datelor și un grup omogen. 

 

 

 

 

 

21:36.0

24:28.8

27:21.6

30:14.4

33:07.2

36:00.0

38:52.8

Evaluarea inițială (mm:ss.z) Evaluarea finală (mm:ss.z)
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Tabelul 16. Compararea limitelor temporale obținute prin aplicarea testelor T-2000 și Vitezei Critice 

pentru distanța de 100 metri 

 

Nr. Nume 
EN1 - Prag Aerob EN2 - Prag Anaerob EN3 - VO2 Max 

T-2000 CSS T-2000 CSS T-2000 CSS 

Parametrii Statistici 

Media 

aritmetică 

(m:ss) 

1:37 1:35 1:32 1:30 1:27 1:27 

Deviația 

Standard (s) 
6.3 6.1 5.7 6.1 5.7 6.1 

Coeficient de 

corelație 

Pearson 

0.78 0.76 0.78 

 
 Coeficientul de corelaţie liniară simplă Pearson ne oferă gradul de asociere dintre două 

variabile măsurate pe acelaşi grup de subiecţi. Valorile coeficientului Pearson pentru cele trei zone au 

indicat grade foarte mari de asociere între limitele temporale calculate prin intermediul celor două 

teste: 

 EN1 - Prag Aerob - grad de asociere 0.78 > 0.7 - asociere foarte mare 

 EN2 - Prag Anaerob - grad de asociere 0.78 > 0.7 - asociere foarte mare 

 EN3 - VO2 Max - grad de asociere 0.78 > 0.7 - asociere foarte mare 
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Capitolul 9 

CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 În urma interpretării datelor obținute am formulat următoarele concluzii pentru ce 

 Timpii obținuți de subiecți la evaluarea finală au arătat o îmbunătățire semnificativă a 

capacității de efort aerob (Media testării inițiale = 30:30.0, media testării finale = 30:08.4) 

 Se evidențiază că utilizarea ritmică şi raţională a metodelor specifice zonării efortului a 

contribuit la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de toţi înotătorii cuprinși în cercetare, fapt 

ce confirmă ipoteza conform căreia pregătirea aerobă superioară a înotătorilor 

antepubertari și pubertari va conduce la ameliorarea performanțelor . 

 Sistemul de telemetrie Hosand GT.Aqua a permis monitorizarea cu succes a frecvenței cardiace 

în timpul seturilor construite în funcție de zona de efort urmărită. Crearea unor zone de efort 

particulare pornind de la rezultatul testului T-2000 a favorizat aplicarea corectă a stimulilor 

necesari producerii adaptăriilor de tip aerob. Ca urmare, ipoteza conform căreia determinarea 

zonelor de efort pentru sportivii antepubertari și pubertari prin utilizarea Testului T-2000 

va dirija pregătirea spre o creștere a capacității de efort se confirmă. 

 Testul T-2000 și testul Vitezei Critice conduc către rezultate similare în ceea ce privește 

diagnoza parametrilor descriși de fiecare zonă de efort, astfel că rezultatele obținute la Testul 

Vitezei Critice au schițat zone de efort similare cu cele oferite prin aplicarea Testului T-

2000  – ipoteza a fost confirmată. 

 Utilizarea Tempo Trainer Pro pentru controlul ritmului de brațe a adus mici progrese pentru unii 

subiecți, însă introducerea acestui echipament ca o constantă a pregătirii necesită cercetări 

suplimentare care vor arăta posibilul impact produs de acest echipament asupra pregătirii. Este 

un echipament accesibil, dar care solicită verificarea permanentă a stării de funcționare și a 

corelației dintre specificul setului și ritmul produs. Din observațiile noastre, echipamentul este 

neutilizabil pe parcursul exercițiilor cu schimbare de procedee (mixt sau tranziții de mixt). 

 

În urma acestei cercetări vrem să formulăm câteva indicații metodice: 

 să se lucreze mai mult în zonele de prag anaerob și consum maxim de oxigen în detrimentul 

pragului aerob; 

 să se respecte cu mai multă rigurozitate condițiile de susținere a efortului la seniori atunci când 

se lucrează cu copii; 

 încălzirea să țină cont de specificitatea zonei de efort vizate de setul principal din sedința de 

antrenament; 

 pregătirea înotărilor antepubertari și pubertari trebuie să permită dezvoltarea capacității 

anaerobe prin eforturi de tip mixt și prin lucrul în aerobioză superioară. 

Pentru cercetarea experimentală ne propunem: 

 creșterea numărului de subiecți ai cercetării; 

 concentrarea mediei de vârstă a subiecților către perioadele critice urmărite de  cercetare: 

vârsta antepubertară (10-11 ani) și vârsta pubertară (12-14 ani); 

 echilibrarea numărului de fete și de băieți cu scopul de a obține comparații relevante între sexe; 

 utilizarea mijloacelor de monitorizare în timpul efectuării testului T-2000; 

 evaluarea capacității anaerobe de efort prin aplicarea unui test accesibil subiecților vizați de 

cercetare. 

 Rezultatele acestei cercetări preliminare au fost satisfăcătoare, dar au fost semnalate 

următoarele limite ale cercetării: 

 măsurarea valorii bazale a acidului lactic înaintea efectuării testului T-2000, dar și a valorilor 

de la finalul acestuia; 

 imposibilitatea de a menține un tempo constant de către copii va avea drept rezultat 

nerespectarea intensităților cerute de fiecare zonă de efort. 
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CERCETARE EXPERIMENTALĂ FINALĂ CU PRIVIRE LA 
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Capitolul 10  

DEMERSUL METODOLOGIC AL CERCETĂRII  

 10.1  Premisele cercetării 

Cercetarea finală pornește de la concluziile și limitările cercetării preliminare. În urma acesteia 

din urmă, am determinat că utilizarea ritmică şi raţională a metodelor specifice zonării efortului a 

contribuit la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de toţi înotătorii antepubertari și pubertaricuprinși în 

cercetare. 

Planul de antrenament conceput pe baza divizării efortului fizic din antrenament după zonele de 

efort folosite în pregătirea seniorilor a adus atunci o îmbunătățire a capacității de efort a celor douăzeci 

de subiecți, iar utilizarea testului Vitezei Critice reprezintă o modalitate viabilă de a genera zonele de 

efort adecvate sportivilor. 

 Prin cercetarea finală ne propunem: 

 cunoașterea dinamicii parametrilor fiziologici (frecvență cardiacă și lactat) în timpul 

unui test de capacitate aerobă și a unei probe de verificare a capacității anaerobe; 

 stabilirea particularităților zonelor de efort pentru înotătorii antepubertari și pubertari; 

 compararea capacității de efort a antepubertarilor cu cea a pubertarilor, dar și a fetelor 

cu a băieților (de aceste vârste). 

10.2 Obiectivele cercetării  

 Diagnoza efortului în pragul anaerob (efortul specific testului T-2000) și a unui efort 

anaerob specific (proba întreruptă). 

 Înțelegerea dinamicii zonelor de efort metabolic ale înotătorilor antepubertari și 

pubertari în raport cu zonele de efort recomandate de literatura de specialitate. 

 Determinarea diferențelor de răspuns biologic dintre antepubertari și pubertari în 

efectuarea unor eforturi de prag anaerob și de putere anaerobă. 

 Determinarea diferențelor de răspuns biologic dintre fetele și băieții de vârstă 

antepubertară și pubertară. 

10.3 Scopul cercetării 

Scopul cercetării constă în: 

 prezentarea diferențelor în pregătirea pe zone de efort a înotătorilor antepubertari și 

pubertari, băieți și fete; 

 promovarea unor indicații metodice în aplicarea zonelor de efort la înotătorii de vârste 

mici; 

 prezentarea dinamicii parametrilor biologici în timpul testării capacității de efort prin 

mijloace specifice și importanța utilizării de test la categoriile de vârstă implicate în cercetare. 

10.4  Sarcinile cercetării  

Pentru realizarea scopului propus s-au prevăzut următoarele sarcini: 

 stabilirea eşantionului; 

 stabilirea locului și duratei cercetării; 

 folosirea mijloacelor de monitorizare în timpul efectuării testului T-2000; 

 aplicarea unui test/probe de evaluare a capacității anaerobe de efort la înotătorii 

antepubertari și pubertari ; 

 înregistrarea parametrilor biologici (frecvență cardiacă și lactat) înainte, pe parcursul 

și după efectuarea unor teste asupra capacităților aerobe și anaerobe de efort; 

 analiza şi interpretarea datelor obţinute. 

 

 



Teză de doctorat                 RĂDULESCU ADRIAN 
 

52 
 

10.5  Ipotezele cercetării 

 Efortul fizic prestat de înotătorii antepubertari și pubertari în timpul unui test de evaluare a 

capacității de efort aerob (testul T-2000) se caracterizează prin valori similare ale frecvenței 

cardiace și a lactatului 

 Valori parametrilor biologici (frecvență cardiacă și lactat) pentru înotătorii antepubertari și 

pubertari sunt similare după un efort anaerob specific competiției (probă de control) 

 

 10.6     Metode de cercetare utilizate  

 Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse am utilizat un experiment constatativ psiho-

pedagogic cu o singură variabilă. 

Metoda testelor 

 Testul T-2000 

Metoda probelor 

 Proba întreruptă 

 Metoda grafică  

 Metoda statistico-matematică a vizat: 

 indicatorii tendinței centrale (media aritmetică,abaterea standard, valoarea 

maximă,valoarea minimă, amplitudinea, dispersia, coeficientul de variabilitate) 

 Testul Mann-Whitney 

 Testul t-independent 

 
10.7    Descrierea testelor, probelor și a aparaturii utilizate 

Testul T-2000 este folosit pentru a testa modificările capacității aerobe superioare de efort a 

înotătorului. El presupune ca sportivul să înoate cât mai repede o distanță de 2000 metri și ca timpii 

intermediari de la fiecare sută de metri să fie egali între ei. Timpii în care se realizează fiecare distanță 

de 100 m trebuie să corespundă celor de prag anaerob, înotătorul fiind obligat să păstreze această 

viteză pe parcursul testului. Se notează timpul final după parcurgerea celor 2000 de metri. 

Acest test indică atât capacitatea aerobă, cât și pe cea anaerobă. Majoritatea înotătorilor nu pot 

menține o viteză mai mare decât cea corespunzătoare pragului lor anaerobic fără să afecteze echilibrul 

dintre viteza de producere a acidului lactic și viteza de eliminare a acestuia din țesuturi. 

Maglischo E.W. menționeză că "o îmbunătățire a timpului obținut la test indică o rată crescută 

a metabolismului aerob și o viteză mai mare de eliminare a acidului lactic din musculatură și 

sânge"311. 

 Pentru a verifica capacitatea anaerobă de efort am folosit o probă întreruptă.  

Maglischo, E. precizează că ”nu există prea multe teste pentru evaluarea capacității anaerobe”312, fapt 

ce devine și mai clar în cazul vârstelor subiecților. Tot Maglischo, E. completează: „cea mai bună 

metodă de a monitoriza capacitatea anaerobă de efort este prin măsurarea valorilor lactatului din 

sânge după probele din concurs, în primele 10-12 minute”313. Tot în vederea evaluării capacității 

anaerobe de efort, Gass, G.C., Rogers, S., Mitchell, R au concluzionat că ”valorile maxime ale 

lactatului se înregistrează în preajma minutului 6”314.  

 Plecând de la concluziile lor, am decis să alegem o probă de control de 100 m metri și să 

efectuăm măsurătorile lactatului în minutul 1, minutul 5 și minutul 12. 

                                                           
311Maglischo, E. (2003). Swimming Fastest. Human Kinetics.pag. 568 
312 Maglischo, E. (2003). Swimming Even Faster. Mayfield Publishing.pag. 170 
313Ibidem, pag. 171 
314 Gass, G.C., Rogers, S., Mitchell, R. (1981). Blood lactate concentration on following maximum exercise in 

trained subjects. British Journal of Sports Medicine. Vol. 15, No. 3, September 1981, pp. 172-176 
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 Sportivii au fost instruiți să efectueze o repetare de 100 metri în procedeul craul cu 

intensitatea maximală. Ei au fost opriti după aproximativ 60 metri și scoși afară din apă pentru 

realizarea măsurătorilor biologice.  

  
10.8     Durata, locul și eșantionul cercetării 

 La cercetarea finală au luat parte subiecți de la echipele de performanță ale Clubului Sportiv 

Aqua Team din București. Atât testul T-2000, cât și proba întreruptă s-au desfășurat în perioada 13 

februarie - 22 februarie 2017 la Complexul Miramar din București. 

 Perioada aplicării programului de pregătire a cuprins întreg sezonul 2016 - 2017 (12 

septembrie 2016 - 30 iulie 2017). 

 Pentru cercetarea finală am selectat un eșantion de 40 de subiecți format din 10 băieți și 10 

fete de vârstă antepubertară, respectiv 10 băieți și 10 fete de vârstă pubertară. 

 10.9. Prezentarea planului de pregătire propus 

 În cele ce urmează, vrem să vă prezentăm conținutul și structura planului anual de pregătire 

pentru sezonul 2016 - 2017. Sezonul competițional la înot a început pe 12 septembrie 2016 și s-a 

încheiat pe 30 iulie 2017. 

 

PLAN ANUAL DE PREGĂTIRE 

ÎNOT – CADEȚI 

Obiectivdeperformanță: 

Ocuparea locului 1-3 în Campionatul Naţional de Cadeți 

Obiective de instruire: 

Pregătire fizică 

-  dezvoltarea capacităţii de efort aerob-anaerob, a calităţilor motrice de bază şi a celor 

specifice înotului, viteză, rezistenţă în regim de forţă şi viteză, capacităţii coordinative. 

Pregătire tehnică 

-  consolidarea şi perfecţionarea tuturor elementelor şi procedeelor tehnice (craul, spate, 

bras, fluture, starturi, întoarceri, sosiri). 

Pregătire tactică 

- învăţarea și consolidarea ritmului de antrenament și concurs. 

Pregătire psihologică 

- dezvoltarea rezistenţei la stress, obţinerea şi menţinerea stabilităţii emoţionale. 

Pregătire teoretică 

- însuşirea tuturor prevederilor regulamentului competiţional; 

- însuşirea cunostințelor teoretice legate de tipologia efortului și dozarea efortului;  

- însușirea cunostințelor elementare privind hidratare, alimentație, igienă personală, 

utilizarea echipamentului de antrenament. 

 
Tabelul 17. Calendarul competițional 2016-2017 

Competiție Dată 

Campionatul Național de Poliatlon 15-18.12.2016 

Etapa Regională a Campionatului Național de Cadeți (concurs de 

calificare) 
21-23.04.2017 

Campionatul Municipal de Cadeți 01-02.07.2017 

Campionatul Național de Cadeți 13-16.07.2017 
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Tabelul 18. Structura și conținutul pregătirii pe anul de pregătire și concurs 2016 - 2017 

Etapa Mezostructuri Loc As315 Zp316 Zl317 C318 

Perioada pregătitoare I  12 septembrie  – 20 august 2016 

 

Etapa pregătirii de 

bază 

MZC319 1 - de acomodare 

12.09 - 2.10. 
Club 16 16 5 0 

MZC 2 - de bază 

03.10 - 23.10. 
Club 17 17 3 2 

MZC 3 - de bază dezvoltare 

24.10 - 13.11. 
Club 18 17 3 2 

Etapa 

precompetiţională 

MZC 4 precompetiţional 

14.11 - 04.12. 
Club 18 17 3 2 

Perioada competiţională  I – 05 decembrie – 18 decembrie 2016 

Competiţională 
MZC 5 competiţional 

05.12 - 18.12. 
Club 10 13 1 4 

Tranziție 
MZC 6 tranziție 

19.12 - 08.01.2017 
Club 13 13 8 0 

Perioadă pregătitoare II 09 ianuarie – 12 martie2017 

Etapa de bază 

MZC 7 de bază 

09.01 - 29.01. 
Club 18 18 3 0 

MZC 8 de bază 

30.01 - 19.02. 
Club 21 18 3 0 

MZC 9 de bază 

20.02 - 13.03. 
Club 21 18 3 0 

Etapa 

precompetiţională 

MZC10 precompetiţional 13.03 - 26.03. Club 12 11 2 2 

MZC 11 precompetiţional 27.03 - 09.04. Club 14 12 2 0 

Perioada competiţională  II – 10 – 23 aprilie 2017 

Competiţională 
MZC 12 competiţional 

10.04 - 23.04. 
Club 12 10 1 3 

Perioadă pregătitoare III 09 ianuarie – 12 martie2017 

Etapa de bază 

MZC 13 de bază 

24.04 - 14.05. 
Club 21 18 3 0 

MZC 14 de bază 

15.05 - 04.06. 
Club 21 18 3 0 

Etapa 

precompetiţională 
MZC 15 precompetiţional 05.06 - 25.06 Club 21 18 3 0 

Perioada competiţională  III – 26 iunie – 16 iulie 2017 

Competiţională 
MZC 16 competiţional 

26.06 - 16.07. 
Club 15 13 2 6 

Perioada de tranziţie  17 iulie – 30 iulie 2017 

Tranziție 
MZC 17 tranziție 

17.07 – 30.07.2017 
Club 8 8 6 0 

Total 276 255 53 21 

 

                                                           
315 As – număr de lecţii de antrenament; 
316Zp – număr zile de pregătire; 
317Zl – număr de zile libere; 
318C – număr concursuri cu caracter de pregătire; 
319 MZC - mezociclu 
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Tabelul 19.Indicatori cantitativi temporali 

MZC Nr. ore As Nr. metri parcurși 

MZC 1 32 80000 

MZC 2 34 80000 

MZC 3 36 91000 

MZC 4 36 96000 

MZC 5 20 50000 

MZC 6 26 36000 

MZC 7 36 70000 

MZC 8 42 105000 

MZC 9 42 105000 

MZC 10 24 65000 

MZC 11 28 70000 

MZC 12 24 60000 

MZC 13 42 105000 

MZC 14 42 105000 

MZC 15 42 100000 

MZC 16 30 75000 

MZC 17 16 32000 

 

Probe de control și teste: 

- Testul T-2000 pentru evaluarea capacității aerobe de efort; 

- Proba de control de 8x200m craul cu plecare la 4 minute; 

- Proba de control de 4x50m craul cu plecare la 2 minute. 

Dotări materiale necesare: 
- echipament pentru antrenament - costum de antrenament, labe, palmare, plutitor, plute, tub; 

- echipament concurs - costum de concurs. 

Locurile și formele de pregătire 

Pregătirea a avut loc la Bucureşti în două locații: bazin Miramar și bazin Lia Manoliu. 

Datele efectuării controlului medical 

Controlul medical a fost realizat la interval de 6 luni în lunile septembrie 2016 și martie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12.Graficul formei sportive 
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Plan anual de pregătire 2016-2017 

Ciclul II 

Etapa pregătitoare 

Mezociclu de pregătire generală 

Perioada: 16 ianuarie – 5 februarie 2017 

 

Obiective intermediare: 

Obiective de instruire: 

o Pregătire fizică 

 Dezvoltarea rezistenței aerobe și anaerobe 

 Dezvoltarea forței în regim de rezistență 

 Dezvoltarea rezistenței în regim de forță 

o Pregătire tehnică 

 Consolidarea tehnicii procedeelor de înot 

 Consolidarea tehnicii întoarcerilor 

 Consolidarea tehnicii starturilor și sosirilor 

o Pregătire psihologică 

 Îmbunătățirea calitaților volitive 

o Pregătirea teoretică 

 Îmbunătățirea cunostințelor teoretice legate de antrenamentul sportiv și 

refacerea organismului după efort 

 

Microciclul I - 16 - 22 ianuarie 

Obiective de instruire: 

o Dezvoltarea rezistenței aerobe 

o Consolidarea tehnicii procedeelor de înot 

Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbată 

Ora 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 

Durata 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 

Intensitatea Prag aerob 

I = 50% 

Prag aerob 

I = 60% 

Prag anaerob 

I = 75 % 

Prag aerob 

I = 65 % 

Prag aerob 

I = 55% 

Prag anaerob 

I = 80 % 

Volum 5540m 5750m 5800m 6000m 5900m 4200m 

Obiective Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Partea 

fundamentă 

20x150m 

craul  

pauză = 

30sec 

5x(4x100) 

spate 

pauză=30sec 

8x250 m 

mixt 

pauză= 45sec 

1500 m craul 

pauză = 

1min, 1000 

m craul 

pauză = 45 

sec, 500 m 

craul 

pauză = 30 

sec 

2x(15x100) 

m craul 

pauză= 20 

sec 

8x100 m bras 

pauză = 45 

sec 
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Microciclu II - 23 - 29 ianuarie 2017 

Obiective de instruire: 

o Dezvoltarea anduranței aerobe  

o Consolidarea tehnicii procedeelor de înot 

Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbată 

Ora 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 

Durata 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 

Intensitatea Prag aerob 

I = 55% 

Prag anaerob 

I = 75 % 

Prag aerob 

I = 65 % 

Prag aerob 

I = 60 % 

Prag anaerob 

I = 70 % 

Prag anaerob 

I = 85 % 

Volum 6000m 6450m 7000m 6500m 6700m 5800m 

Obiective Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Partea 

fundamentă 

2000 m craul 16x150 m 

craul 

pauză = 30 

sec 

16x50m 

craul, 8x100 

m craul, 

4x200 m 

craul, 2x400 

m craul 

3x1000 m 

craul 

pauză = 1 

min 

15x200 m 

craul 

pauză = 15 

sec 

5x400 m 

craul 

pauză = 30 

sec 

 

Microciclu III - 30 ianuarie - 5 februarie 2017 

Obiective de instruire: 

o Dezvoltarea rezistenței aerobeși anaerobe 

o Consolidarea tehnicii procedeelor de înot 

Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbată 

Ora 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 

Durata 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 

Intensitatea Prag aerob 

I = 65 % 

Prag anaerob 

I = 75 % 

Prag aerob 

I = 65 % 

Consum 

maxim de 

oxigen 

I = 85% 

Prag aerob 

I = 65 % 

Producere de 

lactat 

I = 100 % 

Volum 6000m 5250m 6400m 6800m 5700m 4200m 

Obiective Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe și 

anaerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

anaerobe 

Partea 

fundamentă 

20x150m 

craul 

pauză = 45 

sec 

8x200 m 

spate 

pauză = 45 

sec 

3x800 m 

craul 

pauză = 1 

min 

8x200 m 

craul 

pauză = 2 

min 

5x200 m 

craul, 10x100 

m craul, 

20x50 m 

craul 

pauză = 

30/20/10 sec 

6x100 m 

craul 

pauză = 3 

min 

 
Plan anual de pregătire 2016-2017 

Ciclul II 

Etapa precompetițională 

Mezociclu precompetițional 

Perioada: 27 martie – 9 aprilie 2017 

 

Obiective intermediare: 

Obiective de instruire: 
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o Pregătire fizică 

 Dezvoltarea rezistenței anaerobe 

 Dezvoltarea forței în regim de viteză 

 Dezvoltarea rezistenței în regim de viteză 

o Pregătire tehnică 

 Perfecționarea tehnicii procedeelor de înot 

 Perfecționarea tehnicii întoarcerilor 

 Perfecționarea tehnicii starturilor și sosirilor 

o Pregătire psihologică 

 Îmbunătățirea calitaților volitive 

o Pregătirea teoretică 

 Îmbunătățirea cunostințelor teoretice legate de regulament, competiție și 

refacerea organismului după efortul de concurs 

 
Microciclul I - 27 martie - 1 aprilie 

Obiective de instruire: 

o Dezvoltarea rezistenței aerobe și anaerobe 

o Perfecționarea tehnicii procedeelor de înot 

 

Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbată 

Ora 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 06:00-08:00 

Durata 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 120 min 

Intensitatea Prag aerob 

I = 50 % 

Producere de 

lactat 

I = 100 % 

Prag aerob 

I = 60 % 

Prag anaerob 

I = 80 % 

Prag aerob 

I = 60 % 

Consum 

maxim de 

oxigen 

I = 90% 

Volum 6000 4500m 5500 4500 6000 4600  

Obiective Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

anaerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe 

Dezvoltarea 

rezistenței 

aerobe și 

anaerobe 

Partea 

fundamentă 

2x(20x50) m 

craul 

pauză = 15 

sec 

12x50 m 

fluture 

pauză = 3 

min 

4x500 m 

craul 

pauză = 30 

sec 

3x(4x100 m) 

craul 

pauză = 20 

sec/ 50 sec/ 

80 sec 

3x300 m 

craul, 3x200 

m craul, 

3x100 m 

craul, 3x50 m 

craul 

10x50 m 

craul 

pauză = 1 

min 
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Capitolul 11   

PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE 

 În tabelul următor prezentămdatele obținute în urma aplicării procedurii de testare a 

capacității aerobe de efort cu T-2000 pentru subiecții antepubertari. Grupa conține 10 fete și 10 băieți. 
 

Tabelul 20.  Datele colectate la T-2000 pentru grupa de antepubertari 

 
Timpi Borg Bazal 

FC 

medie 

FC 

max 

Min. 1 Min. 5 

Lactat FC Lactat FC 

Media aritmetică 30:25.0 16.30 1.55 179.75 194 3.57 155.6 2.77 125.8 

 
 Valorile bazale ale lactatului au fost în medie de 1,55 mMol/l, valorile maxime fiind de 2,2 și 

2,1 mMol/l. Valoarea minimă a fost de 1,1 mMol/l și a fost măsurată la trei subiecți.  

 Frecvența cardiacă maximă înregistrată a fost de 201 bpm și a fost atinsă de patru subiecți în 

timpul testului T-2000, iar cea mai mare frecvență cardiacă medie a fost de 192 bpm. 

Tabelul 21. Datele colectate la T-2000 pentru grupa de pubertari 

În tabelul 21 se regăsesc informațiile generate prin aplicarea procedurii de testare pentru 

grupa de subiecți pubertari. Asemeni grupei antepubertare, această grupă conține 20 de subiecți: 10 

băieți și 10 fete. 

 Măsuratorile lactatului înainte de test au arătat o medie de 1,59 mMol/l, cu o valoare maximă 

de 2,2 mMol/l. 

 Dinamica frecvenței cardiace, ca medie, a fost următoarea: 

 frecvența cardiacă medie în timpul testului = 172 bpm; 

 frecvența cardiacă maximă în timpul testului = 185 bpm; 

 frecvența cardiacă medie în primul minut după test = 145 bpm; 

 frecvența cardiacă medie în cel de-al cincilea minut după test = 117 bpm.  

Tabelul 22. Datele colectate la Proba întreruptă pentru grupa de antepubertari 

 
Borg 

Lactat mmol/l 

Bazal Min. 1 Min. 5 Min. 12 

Media aritmetică 17.6 1.6 6.5 5.1 3.8 

 Grupa antepubertară a avut o valoare medie a lactatului în primul minut după probă de 6,5 

mMol/litru. Valoarea a scăzut la măsurătorile ulterioare: 5,1 mMol/litru în minutul 5 și 3,8 mMol/litru 

în minutul 12. 

 Media valorilor lactatului în primul minut pentru grupa pubertară a fost de 6,7 mMol/litru, 

valoare scăzând treptat la celelalte două măsurători: 4,85 mMol/litru și 3,87 mMol/litru.  

Tabelul 23. Datele colectate la Proba întreruptă pentru grupa de pubertari 

 
Borg 

Lactat mmol/l 

Bazal Min. 1 Min. 5 Min. 12 

Media aritmetică 17.70 1.63 6.70 4.85 3.87 

 
Timpi Borg Bazal 

FC 

medie 

FC 

max 

Min. 1 Min. 5 

Lactat FC Lactat FC 

Media aritmetică 27:55.6 16.40 1.59 171.60 184.90 3.57 144.95 2.46 116.6 
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În prelucrarea statistică a datelor obținute am utilizat pragul de eroare α = 0.05, însemnând 

că acceptăm o probabilitate de eroare de 5% sau o probabilitate de 95% ca rezultatul testului să nu fie 

întâmplător; pragul de semnificaţie p ne oferă posibilitatea de a afirma că ipotezei de nul se respinge 

sau se acceptă: 

 dacă p > α(0.05), înseamnă că pragul de eroare determniat pe baza datelor înregistrate la 

testul/ proba sportivă respectivă depăşeşte pragul de eroare acceptat. În acest caz se acceptă ipoteza 

de nul, diferenţa dintre rezultatele celor două testări nu este semnificativă statistic. 

 dacă p < α(0.05), înseamnă că pragul de eroare determniat pe baza datelor înregistrate la 

testul/ proba sportivă respectivă este mai mic decât pragul de eroare acceptat, probabilitatea ca 

rezultatul testului să nu fie întâmplător este > 95%, fiind egală cu ((1-p)*100)%. În acest caz se 

respinge ipoteza de nul şi se acceptă ipoteza cercetării, diferenţa dintre rezultatele celor două 

testări este semnificativă statistic. 

 Grade de libertate (df) 

 În cazul testului t (Student) numărul gradelor de libertate se determină în funcţie de tipul 

testului t aplicat. Tipul testului t se stabileşte în funcţie de pragul de semnificaţie Sig. furnizat de testul 

Levene: 

Dacă:  

Sig.> 0.05 se aplică testul t independent pentru dispersii egale; 

Sig.< 0.05 se aplică testul t independent pentru dispersii neegale; 

Numărul gradelor de libertate pentru dispersii egale: 

df = df = n1+n2 - 2 

Numărul gradelor de libertate pentru dispersii neegale: 

df =

1

)(

1

)(

)(

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1








n

n

s

n

n

s

n

s

n

s

 

 unde : 

s1 = abaterea standard pentru rezultatele grupului (grupei) 1; 

s2 = abaterea standard pentru rezultatele grupului (grupei) 2; 

n1 = numărul de subiecţi  din grupul 1 . 

n2 = numărul de subiecţi  din grupul 2 . 

 

 Valoarea pragului de semnificaţie p depinde de valoarea statisticii z, determinată pe baza  

algoritmilor specifici fiecărui test de semnificaţie neparametric (în acest caz Wilcoxon, Mann-

Whitney U, etc). Dacă z < -1.96 sau z > 1.96, valoarea pragului de semnificaţie p va fi <= 0.05 (α). 
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ÎNOT FETE 

ANTEPUBERTARI vs PUBERTARI 

Tabelul 23. Indicatori statistici pentru Test 2000 - Timp total 

Indicatori statistici Antepubertari Pubertari 
 Diferenţă medii 

Media 30:25.0 27:55.6 
 

Diferenţă medii 
 -02:29.4 

Mediana 29:53.2 27:29.4 
 

Diferenţă medii (%)   8.18% 

Abaterea std. 02:32.7 02:06.0 
 Test Levene: F=0.024, 

Sig.=0.879 

Se aplică testul t pt. 

dispersii egale. Minim 26:48.8 24:27.7 
 

Maxim 36:33.5 31:20.5 
 Testul t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 09:44.7 06:52.8 
 

3.373 0.002 

Coef. variabilitate 8.4% 7.5% 
 

Mărime efect   1.07 

Timpul total de finalizare a testului  este mai mare la antepubertari, în medie, cu 02.29.4 min 

(8.18%), mediile fiind 30:25.0 la antepubertari şi 27:55.6 min la pubertari. Dispersia rezultatelor 

obţinute este omogenă în cazul ambelor grupe. Diferenţa mediilor celor două grupe este mare spre 

foarte mare. Testul t-independent pentru dispersii egale arată că această diferenţă este semnificativă 

statistic, pragul de semnificaţie p=0.002 < 0.05, pentru t = 3.373 şi df = 38. Valorile medii şi 

rezultatele individuale ale sportivilor sunt redate grafic în fig. 13.      

Concluzie: 

Diferenţă medii Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-02:29.4 (8.18% ) mare spre foarte mare semnificativă statistic se respinge 

 

 
Figura 13 Comparația mediilor timpilor totali între antepubertari și pubertari (T-2000)  
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m
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Tabelul 24. Indicatori statistici pentru  Test 2000 - Frecvență cardiacă medie 

 

Indicatori statistici Antepubertari Pubertari 
 Diferenţă medii 

Media 179.75 171.60  
Diferenţă medii 

 
-8.15 

Mediana 180.00 171.00  
Diferenţă medii (%)   4.53% 

Abaterea std. 7.01 5.48  Test Levene: F=1.664, 

Sig.=0.205 

Se aplică testul t 

pt. dispersii egale. Minim 169 162  
Maxim 192 182  Testul t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 23 20  
4.096 0.000 

Coef. variabilitate 3.9% 3.2% 
 

Mărime efect   1.30 

 

 Frecvenţa cardiacă medie a sportivilor pe durata testării este mai  mică la pubertari, în medie, 

cu 8.15 bpm (4.53%), mediile fiind 179.75 la antepubertari şi 171.60 bpm la pubertari. Rezultatele 

obţinute sunt dispersate omogen în cazul ambelor grupe. Diferenţa mediilor celor două grupe este 

mare spre foarte mare. Testul t-independent pentru dispersii egale arată că această diferenţă este 

semnificativă statistic, pragul de semnificaţie p=0.000 < 0.05, pentru t = 4.096 şi df = 38. Valorile 

medii şi rezultatele individuale ale sportivilor sunt redate grafic în fig. 60.   

    

Concluzie: 

Diferenţă medii Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-8.15 (4.53% ) mare spre foarte mare semnificativă statistic se respinge 

 
Figura 14 Comparația mediilor frecvenței cardiace medii între antepubertari și pubertari (T-2000) 
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Tabelul 25. Indicatori statistici pentru Test 2000 - Frecvențăcardiacă maximă 

 

Indicatori statistici Antepubertari Pubertari 
 Diferenţă medii 

Media 194.00 184.90  
Diferenţă medii 

 
-9.10 

Mediana 195.00 183.50  
Diferenţă medii (%)   4.69% 

Abaterea std. 6.19 6.22  Test Levene: F=0.254, 

Sig.=0.617 

Se aplică testul t 

pt. dispersii egale. Minim 183 177  
Maxim 201 199  Testul t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 18 22  
4.637 0.000 

Coef. variabilitate 3.2% 3.4% 
 

Mărime efect   1.47 

 

 Frecvenţa cardiacă maximă a sportivilor înregistrată pe durata testării este mai  mică la 

pubertari, în medie, cu 9.10 bpm (4.69%), mediile fiind 194.00 la antepubertari şi 184.90 bpm la 

pubertari. Dispersia rezultatelor obţinute este omogenă în cazul ambelor grupe.  Diferenţa mediilor 

celor două grupe este mare spre foarte mare. Testul t-independent pentru dispersii egale arată că 

această diferenţă este semnificativă statistic, pragul de semnificaţie p=0.000 < 0.05, pentru t = 4.637şi 

df = 38.În graficul din fig. 15 sunt prezentate mediile şi rezultatele individuale ale sportivilor. 

     

Concluzie: 

Diferenţă medii Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-9.10 (4.69% ) mare spre foarte mare semnificativă statistic se respinge 

 
 

Figura 15 Comparația mediilor frecvenței cardiace maxime între antepubertari și pubertari (T-2000) 
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Tabelul 26. Indicatori statistici pentru Test 2000 - Acid Lactic Minut 1 

 

Indicatori statistici Antepubertari Pubertari 
 

Diferenţă medii 

Media 3.570 3.565  
Diferenţă medii 

 
-0.005 

Mediana 3.55 3.65  
Diferenţă medii (%)   0.14% 

Abaterea std. 1.01 0.75  Test Levene: F=1.635, 

Sig.=0.209 

Se aplică testul t 

pt. dispersii egale. Minim 1.9 1.9  
Maxim 5.5 4.8  Testul t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 3.6 2.9  
0.018 0.986 

Coef. variabilitate 28.2% 21.0% 
 

Mărime efect   0.01 

 

 Nivelul mediu al acidului lactic din sânge în minutul 1 este mai  mică la pubertari, în medie, 

cu 0.005 mmol/l (0.14%), mediile fiind 3.57 la antepubertari şi 3.565 mmol/l la pubertari. Rezultatele 

obţinute sunt dispersate relativ omogen în cazul ambelor grupe. Diferenţa mediilor celor două grupe 

este foarte mică. Testul t-independent pentru dispersii egale arată că această diferenţă este 

nesemnificativă statistic, pragul de semnificaţie p=0.986 > 0.05, pentru t = 0.018şi df = 38. În graficul 

din fig. 16 sunt prezentate mediile şi rezultatele individuale ale sportivilor.   

 

Concluzie: 

Diferenţă medii Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-0.005 (0.14% ) foarte mică nesemnificativă statistic se acceptă 

 
Figura 16 Comparația mediilor valorilor lactatului în minutul 1 între antepubertari și pubertari (T-

2000) 
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Tabelul 27. Indicatori statistici pentru Test 2000- Frecvență cardiacă - Minut 1 

 

Indicatori statistici Antepubertari Pubertari 
 Diferenţă medii 

Media 155.60 144.95  
Diferenţă medii 

 
-10.65 

Mediana 156.00 143.50  
Diferenţă medii (%)   6.84% 

Abaterea std. 11.60 9.85  Test Levene: F=0.000, 

Sig.=0.987 

Se aplică testul t 

pt. dispersii egale. Minim 136 131  
Maxim 185 165  Testul t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 49 34  
3.129 0.003 

Coef. variabilitate 7.5% 6.8% 
 

Mărime efect   0.99 

 

 Frecvenţa cardiacă a sportivilor înregistrată în minutul 1 este mai  mică la pubertari, în medie, 

cu 10.65 bpm (6.84%), mediile fiind 155.60 la antepubertari şi 144.95 bpm la pubertari. Dispersia 

rezultatelor obţinute este omogenă în cazul ambelor grupe. Diferenţa dintre mediile celor două grupe 

este mare spre foarte mare. Testul t-independent pentru dispersii egale arată că această diferenţă este 

semnificativă statistic, pragul de semnificaţie p=0.003 < 0.05, pentru t = 3.129şi df = 38. Mediile şi 

rezultatele individuale ale sportivilor sunt redate grafic în fig. 17.     

        

Concluzie: 

Diferenţă medii Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

-10.65 (6.84% ) mare spre foarte mare semnificativă statistic se respinge 

 
Figura 17 Comparația mediilor frecvenței cardiace în minutul 1 între antepubertari și pubertari (T-

2000) 
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Tabelul 28. Indicatori statistici pentru Proba Întreruptă - Acid Lactic Minut 1 

Indicatori statistici Antepubertari Pubertari 
 Diferenţă medii 

Media 6.370 6.850  
Diferenţă medii 

 
0.480 

Mediana 6.00 7.55  
Diferenţă medii (%)   7.54% 

Abaterea std. 1.53 1.56  Test Levene: F=0.125, 

Sig.=0.726 

Se aplică testul t 

pt. dispersii egale. Minim 3.1 3.3  
Maxim 9.1 9  Testul t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 6.0 5.7  
0.982 0.332 

Coef. variabilitate 24.1% 22.7% 
 

Mărime efect   0.31 

 

 La proba întreruptă nivelul mediu al acidului lactic din sânge consemnat la înotători în 

minutul 1 este mai mare la pubertari cu 0.48 mmol/l (7.54%), mediile fiind 6.37 la antepubertari şi 

6.85 mmol/l la pubertari. Rezultatele obţinute sunt dispersate relativ omogen în cazul ambelor grupe. 

Diferenţa mediilor celor două grupe este mică spre mijlocie. Testul t-independent pentru dispersii 

egale arată că această diferenţă este nesemnificativă statistic, pragul de semnificaţie p=0.332 > 0.05, 

pentru t = 0.982 şi df=38. În graficul din fig. 18 sunt prezentate mediile şi rezultatele individuale ale 

sportivilor. 

 

Concluzie: 

Diferenţă medii Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.48 (7.54% ) mică spre mijlocie nesemnificativă statistic se acceptă 

 
Figura 18 Comparația mediilor valorilor lactatului în minutul 1 între antepubertari și pubertari (Proba 

întreruptă) 
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Tabelul 29. Indicatori statistici pentru Proba Întreruptă - Acid Lactic Minut 5 

Indicatori statistici Antepubertari Pubertari 
 Diferenţă medii 

Media 4.79 5.16  
Diferenţă medii 

 
0.37 

Mediana 4.85 5.15  
Diferenţă medii (%)   7.72% 

Abaterea std. 1.38 1.77  Test Levene: F=0.716, 

Sig.=0.403 

Se aplică testul t 

pt. dispersii egale. Minim 2.4 2.4  
Maxim 7.3 9.4  Testul t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 4.9 7  
0.738 0.465 

Coef. variabilitate 28.8% 34.3% 
 

Mărime efect   0.23 

 

 Nivelul mediu al acidului lactic din sânge măsurat la înotători in minutul 5, la proba 

întreruptă,  este mai mare la pubertari cu 0.37 mmol/l (7.72%), mediile fiind 4.79 la antepubertari şi 

5.16 mmol/l la pubertari. Dispersia rezultatelor este relativ omogenă la antepubertari şi neomogenă la 

pubertari. Diferenţa mediilor celor două grupe este mică spre mijlocie. Testul t-independent pentru 

dispersii egale arată că această diferenţă este nesemnificativă statistic, pragul de semnificaţie p=0.465 

> 0.05, pentru t = 0.738 şi df=38. Valorile medii şi rezultatele individuale ale sportivilor sunt redate 

grafic în fig. 19.       

 

Concluzie: 

Diferenţă medii Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.37 (7.72% ) mică spre mijlocie nesemnificativă statistic se acceptă 

 
Figura 19 Comparația mediilor valorilor lactatului în minutul 5 între antepubertari și pubertari (Proba 

întreruptă) 
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Tabelul 30. Indicatori statistici pentru Proba Întreruptă - Acid Lactic Minut 12 

Indicatori statistici Antepubertari Pubertari 
 Diferenţă medii 

Media 3.60 4.03  
Diferenţă medii 

 
0.43 

Mediana 3.55 4.00  
Diferenţă medii (%)   12.10% 

Abaterea std. 1.17 1.18  Test Levene: F=0.087, 

Sig.=0.770 

Se aplică testul t 

pt. dispersii egale. Minim 1.8 2  
Maxim 6 6.2  Testul t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 4.2 4.2  
1.170 0.249 

Coef. variabilitate 32.5% 29.3% 
 

Mărime efect   0.37 

 

 Nivelul mediu al acidului lactic din sânge in minutul 12, la proba întreruptă, este mai mare la 

pubertari cu 0.43 mmol/l (12.10%), mediile fiind 3.60 la antepubertari şi 4.03 mmol/l la pubertari. 

Dispersia rezultatelor este neomogenă la antepubertari şi relativ omogenă la pubertari. Diferenţa 

mediilor celor două grupe este mică spre mijlocie.Testul t-independent pentru dispersii egale arată că 

această diferenţă este nesemnificativă statistic, pragul de semnificaţie p=0.249 > 0.05, pentru t = 

1.170şi df=38. În graficul din fig. 20 sunt prezentate mediile şi rezultatele individuale ale sportivilor.

    

 

Concluzie: 

Diferenţă medii Mărimea diferenţei Diferenţa este: Ipoteza de nul 

0.43 (12.1% ) mică spre mijlocie nesemnificativă statistic se acceptă 

 
Figura 20 Comparația mediilor valorilor lactatului în minutul 12 între antepubertari și pubertari 

(Proba întreruptă) 

 

 

 

 

PubertariAntepubertari

6

5

4

3

2

m
m

o
l/

l

3.60

4.03

0.43

01:40.635:45.0



Teză de doctorat                 RĂDULESCU ADRIAN 
 

69 
 

Capitolul 12 

CONCLUZIILE CERCETĂRII  

 În urma interpretării analizelor statistico-matematice efectuate asupra datelor obținute prin 

implementarea celor două teste din cadrul cercetării finale am formulat următoarele concluzii: 

 Frecvența cardiacă medie din timpul testului prezintă o diferență de 8.15 bpm (4.53%), grupa 

de vârstă antepubertară având o valoare mai mare, fapt ce implică existența unor paliere 

diferite a zonei de prag anaerob. 

 Frecvența cardiacă maximă înregistrată la subiecții pubertari este, în medie, mai mică cu 9.1 

bpm (4.69%) în timpul testului și completează observația că zona pragului anaerob presupune 

valori mai mari ale FC la înotătorii pubertari. 

 În paralel, mediile frecvențelor cardiace măsurate în primul și al cincilea minut după 

încheierea testului T-2000 sunt semnificativ mai mici la grupa pubertară și evidențiază un 

grad mai ridicat de revenire după un efort aerob și un nivel superior de adaptare la o astfel de 

solicitare. 

 Valorile lactatului au fost similare din punct de vedere statistic, dar sub indicațiile 

recomandate în literatura de specialitate pentru zona pragului anaerob (4.0-8.0 mmol/l), grupa 

antepubertară având o medie de 3.57 mmol/l, respectiv 3.565 mmol/l pentru grupa pubertară. 

 Privind în ansamblu, valorile parametrilor biologici ale înotătorilor de vârstă antepubertară 

măsurate în cadrul protocolului de testare a capacității aerobe de efort (testul T-2000) indică o 

dinamică fiziologică diferită față de înotătorii pubertari - ipoteza 1 este infirmată. 

 Lucrul în zona pragului anaerob necesită o frecvență cardiacă mai ridicată pentru înotătorii 

antepubertari în comparație cu cei pubertari, ambele grupe de vârstă depășind valorile 

recomandate pentru pregătirea înotărilor seniori (160-170 bpm). 

 Percepția asupra intensității efortului (conform Scalei Borg) prestat într-o testare a capacității 

aerobe de efort (testul T-2000) este similară pentru înotătorii antepubertari și pubertari. 

 În cazul probei întrerupte, toate cele patru măsurători ale lactatului (bazal, minutul 1, minutul 

5 și minutul 12) sunt similare din punct de vedere statistic și converg către un profil egal al 

metabolismului anaerob pentru ambele grupe de vârstă - ipoteza 2 este confirmată. 

 Percepția asupra intensității efortului (conform Scalei Borg) prestat într-o evaluare a 

capacității anaerobe de efort (proba întreruptă) este similară pentru înotătorii antepubertari și 

pubertari. 

 Comparând parametrii biologici măsurați în evaluarea capacității aerobe de efort asupra 

sportivelor de gen feminin din cele două grupe de vârstă se observă o asemănare atât a 

valorilor FC, cât și a celor de LA, excepție făcând frecvența cardiacă maximă care a fost mai 

mare la fetele antepubertare. 

 La proba întreruptă, sportivele din ambele grupe au avut valori ale LA cu un grad statistic de 

similitudine mare. 

 În cazul înotărilor de gen masculin s-au calculat diferențe statistice pentru toți cei patru indici 

ai frecvenței cardiace (FC medie, FC maximă, FC în minutul 1 și FC în minutul 5) și pentru 

valoarea medie a lactatului măsurat în minutul 5. 

 Băieții din ambele grupe au reacționat similar la evaluarea capacitații anaerobe de efort. 

 

 



Teză de doctorat                 RĂDULESCU ADRIAN 
 

70 
 

Capitolul 13  

CONCLUZII 

 Înotul a fost unul dintre primele sporturi unde s-a demonstrat că fetele se pot pregăti în 

aceeași manieră ca băieții, iar copiii se pot pregăti după aceleași principii ca adulții (utilizând zone de 

efort metabolic). 

 Sportivii de vârste mici își îmbunătățesc puterea maximă aerobă într-un mod comparabil cu al 

adulților, fără ca acest tip de efort să aibă urmări negative asupra sistemului cardiovascular. 

 În ciuda limitărilor somatice, înotătorii antepubertari au valori mai bune în comparație cu un 

grup de antepubertari nesportivi atât în ceea ce privește funcțiile pulmonare și ventilatorii, cât și 

parametrii metabolici ai efortului, demonstrând adaptabilitatea la stimulii specifici. 

 Un volum  mare de antrenament realizat prin metoda intervalelor produce aceleași răspunsuri 

fiziologice atât la copii, cât și la adolescenți sau seniori. 

 Capacitatea aerobă de efort a înotătorilor antepubertari și pubertari se poate influența pozitiv 

prin utilizarea zonelor de efort, iar evaluarea acesteia va dirija dinamica parametrilor fiziologici 

ce particularizează fiecare zonă. 

 Îmbunătățirea capacității aerobe de efort are loc după un interval de minium 8 săptămâni de 

antrenament. 

 Viteza critică poate fi un mijloc alternativ de determinare a vitezei optime de înot pentru 

îmbunătățirea capacității de efort a copiilor. 

 Percepția (conform Scalei Borg) asupra intensității efortului prestat într-o testare a capacității 

aerobe de efort (testul T-2000) este similară pentru înotătorii antepubertari și pubertari. 

 Din punct de vedere al efortului anaerob, antepubertarii au un sistem glicolitic insuficient 

dezvoltat, dar antrenamentul anaerob produce adaptări specifice: cantități crescute de 

fosfocreatină, adenozitrifosfat și glicogen; o activitate crescută a fosfofructokinazei și 

posibilități de producere a unor concentrații mai mari de acid lactic. 

 Capacitatea anaerobă de efort a înotătorilor antepubertari și pubertari poate fi influențată prin 

mijloace specifice, însă aspectele metodice ce țin de periodizare și dozarea exercițiilor nu sunt 

cunoscute cu exactitate. 

 Percepția (conform Scalei Borg) asupra intensității efortului prestat într-o evaluare a capacității 

anaerobe de efort (proba întreruptă) este similară pentru înotătorii antepubertari și pubertari. 

 Antrenamentul de forță și adaptările sale specifice nu produc îmbunătățiri ale metabolismului 

aerob. 

 Implementarea principiilor fazei de pregătire ”learn-to-train” pe parcursul vârstelor 

antepubertare și pubertare este necesară pentru dezvoltarea optimă a potențialului uman. 

 Este necesară respectarea cu rigurozitate a condițiilor de susținere a efortului atunci când se 

lucrează cu copii, raportându-le la posibilitățile acestora. 

 Percepția și conștientizarea tempoului și creșterea capacității de a menține un tempo constant de 

către copii va conduce la evitarea nerespectării intensităților cerute de fiecare zonă de efort. 

 Liniile metodice propuse de forurile naționale de specialitate trebuie actualizate cu informații 

legate de zonele de efort la copii. 

 Este necesară implementarea unui sistem național de evaluare a înotătorilor antepubertari și 

pubertari care să permită descoperirea timpurie a potențialului uman. 

 Se impune achiziționarea și utilizarea în pregătire a mijloacelor tehnice de monitorizare a 

efortului în vederea evaluării sportivilor din loturile naționale, cluburile și secțiile de natație. 
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Capitolul 14 

ELEMENTE DE NOUTATE ȘI ORIGINALITATE, LIMITELE CERCETĂRII ȘI 

DISEMINAREA REZULTATELOR 

14.1. Elemente de originalitate 

Elementele de originalitate pe care lucrearea le pune în evidență constau în: 

 aplicarea testului T-2000 și a testului Vitezei Critice pe vârstele antepubertare și pubertare în 

vederea stabilirii limitelor temporale și a vitezelor de înot specifice pregătirii pe zone de efort; 

 stabilirea unei corelații între vitezele pragului anaerob ce se pot calcula prin intermediul 

testului T-2000 și a testului Vitezei Critice pentru un grup de înotători antepubertari;  

 folosirea unui echipament modern de monitorizare a frecvenței cardiace (sistemul de 

telemetrie Hosand AQUA.Gt) pentru aceste vârste biologice; 

 determinarea valorilor frecvenței cardiace medii și maxime în timpul unei evaluări a 

capacității aerobe de efort (Testul T-2000) pentru subiecți de vârstă antepubertară și 

pubertară; 

 determinarea valorilor lactatului după o evaluare a capacității aerobe de efort (Testul T-2000) 

pentru subiecți de vârstă antepubertară și pubertară; 

 monitorizarea evoluției valorilor lactatului după o probă întreruptă, folosită pentru a măsura 

profilul capacității anaerobe de efort; 

 propunerea unei noi sistematizări a zonelor de efort pentru antepubertari și pubertari (tabelul 

31) 

 
Tabelul 31. Propunere de sistematizare a zonelor de efort pentru antepubertari și pubertari în funcție de valorile 

frecvenței cardiace și lactatului 

Vârstă Prag Aerob Prag Anaerob Consum 

maxim de 

Oxigen (VO2 

Max) 

Zone cu 

acumulare de 

lactat 

Putere 

(Anaerob 

Alactic) 

FC 
(bpm) 

LA 
(mmol/l) 

FC 
(bpm) 

LA 

(mmol/l) 

FC 
(bpm) 

LA 

(mmol/l) 

FC 
(bpm) 

LA 
(mmol/l) 

FC 
(bpm) 

LA 
(mmol/l) 

Antepubertari 

(10-12 ani) 
150-

165 

1.0-

3.0 

170-

185 

3.0-5.0 185-

190 

5.0-7.0 190+ 6.5 + - - 

Pubertari      

(13-15 ani) 
140-

155 

1.0-

3.0 

160-

175 

3.0-5.0 175-

180 

5.0-7.0 180+ 6.7 + - - 

14.2. Limitele cercetării și deschiderile pentru noi investigații 

 Costurile generate de testările biochimice depășesc posibilitățile cluburilor care pregătesc 

înotătorii tineri, astfel că noi mijloace de monitorizare a efortului trebuie dezvoltate și 

implementate, un exemplu validat fiind testul Vitezei Critice pentru zonele aerobe de efort. 

 Periodizarea este un factor care influențează rezultatele unor evaluări ale capacității de efort 

în cazul sportivilor seniori, dar influența periodizării nu este evidențiată în cazul sportivilor 

pubertari și antepubertari. 

 Cercetarea necesită o completare cu informații mai consistente privind metabolismul anaerob 

pentru vârstele vizate. 
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 Procedurile prezentei cercetări trebuie implementate și pe grupe de copii ce provin din alte 

orașe și centre de pregătire, astfel încât concluziile să se poată generaliza. 

 

14.3. Diseminarea rezultatelor 

 

 De la începutul studiilor doctorale și până în prezent am participat la publicarea mai multor 

lucrări la conferințe internaționale și reviste de specialitate: 

o la conferințe internaționale organizate sub egida Universitatii Naționale de Educație Fizică și 

Sport din București 

o Marinescu Gh.; Ticală L.D.; Rădulescu A. - "Utilizarea zonelor de efort metabolice în 

antrenamentul înotătorilor pubertari" - The International Congress of Physical Education, 

Sports and Kinetotherapy - Ediția a 5-a - București, România - 

http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.06.40; 

o Marinescu Gh.;  Ticală L.D.; Petre A.T; Rădulescu A. - "Alergarea și înotul ca mijloace de 

pregătire aerobă superioară la jucătorii de polo - nivel III" - The International Congress of 

Physical Education, Sports and Kinetotherapy - Ediția a 6-a - București, România -ISSN 

(online) 2286 – 3702; ISSN–L 1454 – 3907; 

o Marinescu Gh.; Ticală L.D.; Rădulescu A. - "Utilizarea vitezei critice de înot pentru 

ameliorarea capacității aerobe de efort la înotătorii antepubertari" - The International 

Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy - Ediția a 6-a - București, România 

- ISSN (online) 2286 – 3702; ISSN–L 1454 – 3907; 

o Marinescu Gh.; Ticală L.D.; Rădulescu A., Hoanta D., Dulceata V. - "Dirijarea efortului de 

anduranță la jucătorii de polo pe apă – Juniori III" - The International Congress of Physical 

Education, Sports and Kinetotherapy - Ediția a 7-a - București, România - 

http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.22; 

o Marinescu Gh.; Ticală L.D.; Rădulescu A. - "Mijloace moderne de comunicare utilizate în 

pregătirea înotătorilor copii"- The International Congress of Physical Education, Sports and 

Kinetotherapy - Ediția a 7-a - București, România - Doi:10.15405/epsbs.2018.03.17; 

o Marinescu Gh.; Ticală L.D.; Rădulescu A., Hoanță D.  - " Particularitățile bio-psiho-motrice 

ale prepubertarilor și influența înotului asupra acestora " - The International Congress of 

Physical Education, Sports and Kinetotherapy - Ediția a 8 - a - București, România - 

Doi:10.15405/epsbs.2019.02.15; 

o Marinescu Gh.; Ticală L.D.; Rădulescu A., Hoanță D.  - " Diferențele fiziologice dintre 

înotătorii prepubertari și pubertari în testarea capacității aerobe de efort " - The International 

Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy - Ediția a 8 - a - București, 

România - ISBN 978-606-798-034-9; 

o Marinescu Gh.; Ticală L.D.; Rădulescu A., Hoanță D., Jari S., Bidiugan N.S. - "  Indexul de 

înot și acidul lactic în efortul aerob superior " - The International Congress of Physical 

Education, Sports and Kinetotherapy - Ediția a 8 - a - București, România - ISBN 978-606-

798-034-9; 

o Marinescu Gh.; Ticală L.D.; Rădulescu A. - ”Diferențele fiziologice dintre înotătorii 

prepubertari și pubertari în testarea capacității anaerobe de efort” - The International Congress 

of Physical Education, Sports and Kinetotherapy - Ediția a 9 - a - București, România. 

 

 la conferințe internaționale de specialitate 

o Rădulescu A. - ”Determining age group swimmers training zones through effort capacity 

testing” - IX Students and Young scientists International Scientific Conference - Almatî, 

Kazahstan - octombrie 2019 - Premiat cu Mențiune - ISBN 978-601-7964-26-9  
http://kazast.kz/wpcontent/uploads/2018/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B

A-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf; 
o Marinescu Gh.; Ticală, L.D.; Dulceață, V.; Petre, A.T.; Buzărnescu, M.; Rădulescu, A.; 

Dreve, A.; Tătaru, T.; Sima, D.; Mănescu, D.C. - ”Using external and internal parameters of 

effort in monitoring the training of junior III football players” - 21st Annual Congress of the 

http://kazast.kz/wpcontent/uploads/2018/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
http://kazast.kz/wpcontent/uploads/2018/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
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European College of Sport Science - Viena, Austria - iulie 2016 - ISBN 978-3-00-053383-9 
http://wp1191596.serverhe.de/DATA/CONGRESSES/VIENNA_2016/DOCUMENTS/VIENNA_BoA.pdf 

o Marinescu Gh.;  Bidiugan S. N.; Ticală L.D.; Rădulescu A. - "Perspective educaționale prin 

folosirea sistemului de telemetrie Hosand GT. Aqua în antrenamentul jucătorilor de polo pe 

apă" - The International Scientific Conference for eLearning and Software for Education - 

Ediția a 11-a - București, România - DOI:10.12753/2066-026X-16-239; 

o Marinescu Gh.; Ticală L.D.; Rădulescu A. - "Costul metabolic al efortului specific jocului de 

polo pe apă pe baza relației pH-ului și a concentrației de acid lactic la juniori III" - The 

International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sports” Ediția a 

15-a - Constanta, România- ISSN: 2285-777X, ISSN-L 2285-777X; 

o Marinescu Gh.;  Bidiugan S. N.; Ticală L.D.; Petre A.T; Rădulescu A. - "Perspective 

educaționale prin folosirea soft-ului T-2000 în pregatirea jucătorilor de polo pe apă" - The 

International Scientific Conference for eLearning and Software for Education - Ediția a 12-a - 

București, România - DOI: 10.12753/2066-026X-16-239; 

o Marinescu Gh.;  Bidiugan S. N.; Ticală L.D.; Petre A.T; Rădulescu A. - " Perspective 

educaționale ale utilizării sistemului H-902 " - The International Scientific Conference for 

eLearning and Software for Education - Ediția a 13-a - București, România - 

DOI: 10.12753/2066-026X-17-198; 

 

 la reviste de specialitate 

o Marinescu Gh.; Ticală L.D.; Rădulescu A. - "Aspecte teoretice ale periodizării 

antrenamentului la înotători " - Revista Discobolul, Vol. XIII, Nr. 4 (50), Ed., Discobolul, 

ISSN: 2286-3702, București, pag. 59 – 62 – colectiv de autori. 

o Marinescu Gh; Ticală L.D.; Rădulescu A., Hoanță D., Danciu R.,Alogaili W. - ”Aspecte ale 

psihomotricității la jucătorii de polo - 14-15 ani”- Revista Discobolul, Vol. XIV, nr. 4 (54), 

Ed., Discobolul, ISSN: 2286-3702, București, pag. 46 – 51 – colectiv de autori. 

 

Recunoaștere 
 

  

 Teza a fost elaborată sub auspiciile Universității Naționale de Educație Fizică și Sport în 

cadrul Școlii Doctorale pe baza Proiectului de Cercetare Științifică aprobat de Consiliul Școlii 

Doctorale. 
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