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PARTEA I 

FUNDAMENTARE TEORETICĂ A TEZEI DE DOCTORAT 

 

CAPITOLUL I. 

INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA LUCRĂRII 

 

I.1 Prezentarea temei 

Fotbalul face parte din categoria fenomenelor sociale, fiind cu siguranță 

cel mai iubit sport de echipă de pe întregul mapamond. Cultura fotbalistică a 

fiecărei națiuni depinde direct de nivelul de pregătire al conducătorilor, 

antrenorilor și jucătorilor implicați în fenomen. 

Lucrarea propriu-zisă constă în elaborarea și exemplificarea diferitelor 

complexe de exerciții conținând jocuri cu efectiv redus, ca mai târziu să se 

verifice prin jocuri, eficiența acestora și capacitatea de interpretare și 

gestionare a diverselor momente din timpul meciurilor. 

 Trebuie să admit faptul ca anii petrecuți în Italia ca și jucător  mi-au 

lărgit orizontul și mi-au schimbat total optica vis-à-vis de jocul de  fotbal. 

Acolo pot să afirm că am intrat pentru prima dată în contact cu aceste jocuri 

cu efectiv redus și rezultatele au fost pe măsură. 

 

I.2  Gradul de actualitate al temei 

Fiecare antrenor, profesor, tehnician își dorește vis-à-vis de echipa pe 

care o antrenează să arate cât mai bine și să exprime un fotbal modern bazat 

pe o posesie prelungită, cu o mișcare amplă a mingii și a jucătorilor, cu 

verticalizări și finalizări concrete. În același timp jocul de posesie ca și 

sistemul de joc trebuie implementate  încă de la nivelul copiilor și juniorilor 

în așa fel încât, la terminarea junioratului fiecare jucător să stăpânească foarte 

bine aceste aspecte. 

Din motivul acesta consider că aceste metode de antrenament au un 

grad foarte mare de actualitate și pot fi folosite cu ușurință în procesul de 

pregătire a fotbaliștilor juniori. 

     

I.3 Motivarea alegerii temei și scopul cercetării 

Constatarea ca fost fotbalist a impactului pe care l-a avut jocul bilateral 

din antrenament asupra randamentului propriu; 

 Plăcerea oferită de jocul bilateral constatată atât ca fost fotbalist, 

cât și ca profesor și antrenor de copii și juniori ;  

 Angrenarea în efort este foarte mare în jocul bilateral utilizat în 

antrenament; 



 

 

8 

 

Precizez ca am ales această temă din simplu motiv de a demonstra că 

implementarea acestor programe de antrenament este pozitiva din toate 

punctele de vedere chiar dacă ancheta pe bază de chestionar cu antrenorii de 

juniori și seniori  (vezi cap. IX și ANEXE) contrazice acest lucru. 

Scopul cercetării:  

Scopul acestei cercetări este acela de a demonstra faptul că folosirea 

jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul jocului de fotbal măreşte eficienţa 

acestuia, tradusă în pregătirea tuturor factorilor antrenamentului. 

 

I.4. Obiectivele cercetării  

 Evaluarea în rândul antrenorilor de fotbal a ponderii de  aplicare a 

jocurilor cu efectiv redus în antrenament;  

 Elaborarea de programe de antrenament eficiente pentru vârsta de 12 -

14 ani, utilizând preponderent  jocurile cu efectiv redus ; 

  I.5. Premisele cercetării 

Jocul cu efectiv redus : 

 mijlocul cel mai specific; 

 implică toţi factorii antrenamentului: tehnic, tactic, fizic, mental; 

 este iubit de jucătorii de toate vârstele. 

 

      I.6. Sarcinile şi etapele cercetării 

Sarcinile cercetării: 

 verificarea eficienţei mijloacelor propuse prin intermediul unui 

cercetări preliminare 

 Conceperea chestionarului care urmează să fie aplicat în rândul 

antrenorilor de fotbal (întrebări şi variante de răspuns); 

 Aplicarea chestionarului; 

 Prezentarea testelor  care urmează să fie aplicate subiecţilor; 

 Prezentarea materialelor, aparaturii utilizate în cercetare; 

 Stabilirea condiţiilor concrete în care se vor desfășura testările 

iniţială şi finală: oră, condiţii atmosferice, suprafaţa de lucru, etc. 

 Stabilirea conţinutului lecţiilor de antrenament (mijloace şi metode 

utilizate) pentru cele două grupe de subiecţi, care vor fi aplicate 

între testarea iniţială și testarea finală;  

Etapele cercetării: 

 1.11.2016 – 31.12.2017: studierea literaturii de specialitate; 

 07.08.2017  – 31.03.2018: cercetare preliminară; 

 15.03.2018 -04.11.2018: cercetare experimentală; 

 15.06.09 -  30.09.2019: redactarea tezei de doctorat. 
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CAPITOLUL II. 

ASPECTE MODERNE ALE JOCULUI DE FOTBAL 

 

II.1. Tendinţe şi caracteristici actuale ale jocului de fotbal 

  

II.1.1.   Tendinţe tehnico – tactice  în jocul de fotbal 
 

     În actuala societate fotbalul cu întregul său angrenaj (jucători, 

antrenori, medici, preparatori fizici, organizatori, sponsori, mass-media) se 

înscrie în categoria fenomenelor sociale, care se impun ca o necesitate cu și 

prin efecte vizibile, efecte care reclamă o atenție deosebită din partea tuturor 

factorilor implicați  în organizarea și desfășurarea sa. 

     Jucătorii polivalenţi au devenit o condiție esențială a fotbalului 

actual, care nu ne mai permite să vorbim de jucători de atac sau de apărare, ci 

de jucători cu calități complexe care să facă faţă oricărei situaţii cerute de joc. 

Apărătorii construiesc faze excepționale de atac, sau își trec numele pe lista 

marcatorilor, determinându-ne să acceptăm ascensiunea tehnică a apărătorilor. 

Atacanţii deposedează sau resping din propriul careu. Mijlocașii construiesc, 

deposedează, înscriu goluri. 

 

II.1.2. Caracteristici fizice și generale ale jocului de fotbal  

 

În fotbal este foarte importantă circulația mingii și a jucătorilor. Cu cât 

intensitatea paselor si transmiterea mingii este mai ridicată cu atât jocul 

echipei va fi mai exact și mai plăcut ochiului. De asemenea viteza este una 

dintre calitățile motrice de bază la această disciplină sportivă, formele de 

manifestare  fiind variate, astfel încât avem( viteza de deplasare, de circulație, 

de execuție, de decizie în criză de timp și spațiu). Cu siguranță viteza poate să 

fie asociată și cu alte calități motrice specifive jocului de fotbal: viteză în 

regim de rezistență sau forță astfel încât jucătorii sunt nevoiți să facă față 

diferitelor momente care apar în antrenamente și jocuri competiționale. 

 

II.2. Antrenamentul în jocul de fotbal 

 II.2.1 Conceptul de antrenament 

 

Antrenamentul este o activitate care are drept scop pregătirea 

fotbalistului de a face faţă cu succes rigorilor mereu crescânde ale competiţiei 

şi este definit de autorii Dragnea şi Mate în „Teoria sportului” ca „  un proces 

complex desfăşurat sistematic şi continuu gradat, de adaptare a organismului 
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sportivului la eforturi fizice şi psihice intense, implicate de participarea în 

concursuri.”
1
 

 Aceiaşi autori ,Dragnea şi Mate-Teodorescu, fac referire la 

cerinţele antrenamentului sportiv care  „pot fi şi legităţi rezultate din aplicarea 

cuceririlor ştiinţifice şi experienţă practică acumulată în diferite ramuri de 

sport. În funcţie de gradul de generalitate, de aplicarea lor în rezolvarea 

diferitelor situaţii tipice sau atipice, cerinţele antrenamentului capătă mai mult 

sau mai puţin valoare de principiu.”
2
 Conform celor doi autori cerinţele 

antrenamentului sunt : 

 Specializarea aprofundată a pregătirii şi orientarea acesteia spre marea 

performanţă ; 

 Asigurarea polivalenţei antrenamentului; 

 Menţinerea nivelului de pregătire; 

II.2.2. Antrenamentul:  proces  de dezvoltare continuu 

 

Antrenamentul jocului de fotbal nu face excepţie de la aceste cerinţe şi 

principii enunţate în subcapitolul anterior. Are la bază anatomia şi fiziologia 

omului, normele psihologiei şi pedagogiei, respectă particularităţile de vârstă 

şi nivelul de pregătire a sportivului, are obiective de instruire şi performanţă 

specifice fiecărui stadiu de pregătire. La nivelul copiilor şi juniorilor se 

urmăreşte formarea ca fotbalist a tânărului conform elementelor de referinţă 

ale modelului de joc la diferite vârste, în timp ce vârsta senioratului are în 

prim plan creşterea la maxim a randamentului, tradusă prin performanţă 

competiţională. 

II.2.3. Factorii antrenamentului la fotbaliștii juniori 

 TEHNIC 

 FIZIC 

 TACTIC 

        De ce îi antrenăm ? 

 Pentru a perfecţiona jocul ! Antrenarea lor nu reprezintă un scop în 

sine. 

          Cum îi antrenăm ? 

 Analitic şi global. 

FACTORUL TEHNIC 

 Cel mai important factor al jocului de fotbal !!! 

           De ce ? 

 Pentru că tehnica diferenţiază un sport de altul. 

                                                           
1
Dragnea, A. Teodorescu, S. (2002), - Teoria sportului, Ed. FEST, București,  p.155. 

 
2
Dragnea, A Teodorescu, S.  (2002), - Teoria sportului, Ed. FEST, București, p.216. 
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 Un jucător cu o tehnică bine însuşită are mai multă încredere în joc. 

 O tehnică ridicată asigură o diversitate tactică. 

 Pentru că marile performanţe se obţin în condiţiile unei tehnici 

superioare. 

Viorel Cojocaru în lucrarea „Fotbal de la 6 la 18 ani, Metodica 

pregătirii” susține că „tehnica este unul dintre factorii importanți, cu ajutorul 

cărora se dezvoltă și se perfectionează, aria răspândirii lui în întreaga lume 

crescând din acest motiv” 
3
 

 

FACTORUL FIZIC 

PREGĂTIREA FIZICĂ 

Pregătirea fizică : sistem de măsuri care asigură o capacitate 

funcțională ridicată a organismului, prin nivelul înalt de dezvoltare a 

capacităților motrice, valori optime ale indicilor morfo – funcționali, 

stăpânirea deplină a exercițiilor utilizate și o stare perfectă de sănătate. 

Pregătire fizică generală : 

 Asigură dezvoltarea calităților motrice de bază și a capacităților 

funcționale ; 

 Îmbogățește fondul general de deprinderi motrice ; 

 Asigură dezvoltarea armonioasă a indicilor morfo – funcționali ce 

condiționează practicarea ramurii de sport. 

            Pregătire fizică specifică : 

 Asigură dezvoltarea capacității de efort specifice unei ramuri de sport 

precum și a calităților motrice combinate prioritar și diferențiat implicate, 

determinând în ultima instanță randamentul sportiv. 

CAPACITATE MOTRICĂ = CAPACITĂȚI CONDIȚIONALE 

(CALITĂȚILE MOTRICE) + CAPACITĂȚI COORDINATIVE + 

CAPACITĂȚI COMPLEMENTARE (MOBILITATE) 

CALITĂȚI MOTRICE 

 

FACTORUL TACTIC 

  „Prin tactica jocului întelegem, totalitatea acţiunilor individuale şi 

colective, organizate şi coordonate unitar şi raţional, atât în apărare cât și în 

atac, în limitele regulamentului de joc și al eticii sportive, în scopul obținerii 

victoriei, valorificând calitățile si particularitățile jucătorilor proprii precum și 

lipsurile din pregătirea adversarilor”
4
 

 În ceea ce privește conceptul de tactica la nivelul copiilor și juniorilor 

aceștia trebuie să învețe noțiunile și elementele de bază cât mai repede. 

 
                                                           
3
Cojocaru, V. (2002), - Fotbal de la 6 la 18 ani -  Metodica pregătirii, Ed, Axis Mundi, București, p.13. 

 
4
Motroc, I.  Cojocaru, V.  (1991) -  Fotbal, Curs de bază, Vol 2, Editura ANEFS București, p. 139. 
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CAPITOLUL III. 

ASPECTE GENERALE ALE PREGĂTIRII JUNIORILOR DE 12 – 14 

ANI 

 

           III.1. Particularități morfologice, fiziologice, psihologice şi motrice 

ale vârstei de 12-14 ani 

 

Caracteristici principale 

 Pubertatea marchează ȋnceputul maturizării fizice a individului, fiind o 

perioadă de intensă formare a personalităţii, de construire a conştiinţei 

morale; se rupe stabilitatea vârstei anterioare; vârsta primelor performanţe. 

 

Morfologic 

 Creşterea lungimii corpului; creștere explozivă 

 Structura oaselor se apropie de cea a adultului 

 Creştere în înăltime ȋn detrimentul greutăţii : 10 – 12 cm, 5 -7 kg 

 Toracele se dezvoltă mai mult ȋn lungime decât în lărgime, ȋmpiedicând 

satisfacerea ȋn condiţii optime a schimburilor respiratorii 

 Organele din bazin caracterizate de insuficientă stabilitate 

 Muşchii lungi şi subţiri 

 Raport greutate muşchi – greutate corp = 32 % 

 

Funcţional 

 Aparatul cardiovascular: volumul inimii creşte rapid, vasele sanguine 

sunt înguste, ceea ce implica efort mare pentru împingerea sângelui; 

insuficientă irigare a creierului şi a altor organe ȋn timpul efortului; stări de 

ameţeală şi apariţia rapidă a oboselii; aparatul circulator puternic solicitat 

(nevoia de O2 şi substanţe energetice pentru muşchi şi organe). 

 Aparatul respirator: schimburile respiratorii ȋn efort nu sunt satisfacute 

ȋn condiţii optime; capacitatea vitală = 2800 cm; posibilităţi scăzute la efortul 

de rezistenţă; creşte volumul plămânilor; se dezvoltă muşchii respiratori 

 Metabolismul: predomină procesele de asimilaţie; efortul muscular 

stimulează procesele de dezasimilaţie  (alimentaţie corespunzătoare) 

 

        III.2. Modelul de joc la fotbaliștii juniori 

 

 Caracteristicile principale ale modelului de joc la 12-14 ani : 

 conștientizarea jocului prin informarea permanentă și corectă în teren, 

având ca rezultat acționarea cu maxim de eficiență în funcție de zona de teren, 

poziția mingii, a coechipierilor și a adversarului; 
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 activarea tuturor zonelor din teren în atac și în apărare, în profunzime si 

în amplitudine; 

 folosirea tempoului ca armă tactică : pe perioade prestabilite, pe zone 

de teren prestabilite, tempo susținut necesar dezechilibrării adversarului; 

 adaptare permanentă la adversar și la condițiile de joc ( ploaie, 

ninsoare, teren denivelat, redus ca dimensiune etc.) 

 

III.3. Priorităti în pregătire  

A. Obiective generale : 

 sanătate perfectă; 

 consolidarea capacităților psihologice; 

 completarea cunoștințelor și consolidarea deprinderilor până la 

măiestrie, pentru creșterea valorii individuale ale fiecărui junior  pentru 

întreaga dinamică a jocului; 

 definitivarea selecției. 

   B. Obiective de performanță: 

 promovarea în echipele de seniori la diferite eșaloane A, B, C, a 7-8 

jucători; 

 asigurarea la selecțiile zonale și finale pentru loturile naționale de 

juniori a 1-2 jucători 

 formarea unei echipe competitive, care să permită evidențierea 

individualităților. 

     Regula : La juniori pregătim în primul rând jucătorii și apoi echipa. 
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CAPITOLUL IV. 

 ELEMENTE INDRODUCTIVE PRIVIND JOCURILE CU EFECTIV 

REDUS 

IV. 1.  Jocurile bilaterale la fotbaliștii juniori  

 Jocurile de mișcare, jocurile bilaterale, parcursurile aplicative, ștafetele 

și tot ceea ce înseamnă conceptul  de joc organizat sub formă de întreceri, 

competiții sau ca parte componentă  în lecțiile de educație fizică și în 

antrenamentul sportiv sunt mijloacele cele mai plăcute și eficiente în procesul 

de pregătire. Tendințele fotbalului modern duc spre o globalizare a 

antrenamentului în fotbal și nu numai, iar jocurile bilaterale au un rol foarte 

important.  

IV. 2. Jocurile cu efectiv redus: particularități 

Jocurile cu efectiv redus nu sunt un stil de joc dar putem afirma că 

datorită componentelor tehnico – tactice – fizice și psihologice, nimic nu este 

mai antrenant decât un joc de posesie cu diferite teme. Aspectul cel mai 

important este acela că orice jucător se deplasează preponderent în zona sa și 

mai puțin pe toată suprafața terenului fapt care reprezintă o evoluție a posesiei 

mingii clasice dar cu diferența că demarcajul, culoarele de pase, controlul și 

tot ceea ce înseamnă tehnica și tactica individuală regăsesc o mare 

specificitate. 

IV.3. Concluzii partea I 

 

         Cu siguranță în această disciplină sportivă numită fotbal s-au schimbat 

multe aspecte în ultimul timp. Pregătirea și modelarea tinerilor fotbaliști 

necesită multă răbdare, cunoștințe aprofundate în domeniu, tact și 

perseverență.  Dacă înainte  aspectul cel mai important era valoarea 

jucătorului acum în jurul fenomenului au apărut tot felul de figuri mai mult 

sau mai puțin importante( impresari, procuratori, manageri, agenți de 

televiziune) fiecare dintre ei încercănd să aibă un căștig de pe urmele 

sportvilor în momentul când acești devin cunoscuți. Aspectul cel mai eficient 

atunci când dorești să construiești o echipă de copii și juniori este să cunoști 

toate detaliile vis-à-vis de jucătorii pe care urmează sa îi antrenezi, aspectele 

familiale, psihologice, sociale fiind la fel de importante ca și cele tehnice. 

 La jocurile cu efectiv redus există o puternică corelare între sistemul de 

joc utilizat si rolul individual a fiecarui jucător.Discutând despre aspectele 

tehnico – tactice și psihologice, subliniem importanța de a atinge mingea de 

cât mai multe ori pe spații reduse, fără teama de a primi gol și cu obiectivul 

bucuriei și plăcerii jocului. În concluzie nu este ușor să antrenezi copii și 

juniorii, dar cu răbadare satisfacțiile profesionale cel puțin, sunt enorme și de 

neînlocuit. 
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PARTEA a II a 

CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND PROCESUL DE 

PREGĂTIRE A FOTBALIȘTILOR JUNIORI  

 

 Cercetarerea preliminară vizează două aspecte, primul şi cel mai 

important,  un experiment de cercetare, care are scopul de a stabili, dacă 

mijloacele propuse pentru cercetarea experimentală, au eficienţă necesară în 

raport cu factorii antrenamentului jocului de fotbal (capitolele V, VI, VII, 

VIII) şi al doilea aspect urmărit de cercetarea preliminară, este un chestionar 

aplicat la un eşantion de antrenori posesori de Licenţă A şi B – UEFA, care 

lucrează la copii, juniori şi seniori, pentru a cunoaşte frecvenţa de utilizare a 

jocurilor cu efectuv redus în filozofia antrenorilor din România (capitolul IX). 

 

CAPITOLUL V : CADRUL OPERAŢIONAL AL CERCETĂRII 

 

V.1.  Premisele cercetării 

Jocul bilateral sub diferite forme (număr redus de jucători, în inferioritate 

sau superioritate, la două porţi sau la una, în careu, etc) este: 

 mijlocul cel mai specific; 

 implică toţi factorii antrenementului: tehnic, tactic, fizic, mental; 

 este iubit de jucătorii de toate vârstele; 

 

V.2. Scopul cercetării 

Scopul aceste cercetări este acela de a demonstra faptul că mijloacele 

alese, respectiv folosirea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul jocului de 

fotbal măreşte eficienţă acestuia, tradusă în pregătirea factorilor 

antrenamentului.  

Cercetarea preliminară este aplicată pe segmentul de vârstă de 12 – 14 

ani, unde nivelul pregătirii tehnice este bine reprezentat, fiind rezultatul anilor 

de antrenare în cadru organizat. 

 

V.3. Obiectivele cercetării şi sarcinile cercetării 

 Obiectivele cercetării : 

 Efectuarea cercetarii preliminare pentru verificare eficienţei 

mijloacelor alese. 

 Stabilirea conţinutului lecţiilor de antrenament (mijloace şi metode 

utilizate) pentru cele două grupe de subiecţi, care vor fi aplicate 

între testarea iniţială și testarea finală. 

 Compararea rezultatelor obţinute de subiecţii grupelor experiment 

și control la testarea iniţială, intermediară și finală. 

 Formularea concluziilor desprinse în urma cercetării 

experimentale. 

Sarcinile cercetării: 
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 Prezentarea testelor pe care urmează să le parcurgă subiecţii. 

 Prezentarea materialelor, aparaturii și modul de operare a acestora. 

 Stabilirea condiţiior concrete în care se vor desfășura testările 

iniţială şi finală: oră, condiţii atmosferice, suprafaţa de lucru, încălzire. 

 Testarea iniţială a celor 22 de subiecţii. 

 Stabilirea numerică şi nominală a celor două grupe de subiecţi, 

grupa experiment, respectiv grupa de control. 

 Aplicarea programelor de antrenament pentru grupa experiment și 

pentru grupa de control. 

 Testarea finală a subiecţilor grupei experiment și a grupei de 

control. 

 

V.4.  Ipotezele cercetării 

 Ipoteza 1: utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal contribuie la consolidarea procedeelor tehnice la 

fotbaliştii de 12-14 ani. 

 Ipoteza 2: utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal îmbunătăţeşte indicii calităţilor motrice generale şi 

specifice jocului de fotbal, la fotbaliştii de 12-14 ani 

 Ipoteza 3;  utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal îmbunătăţeşte capacitatea de interpretare a jocului 

competiţional la fotbaliştii de 12-14 ani 

 

V.5 Etapele cercetării 

Etapele cercetării  au următorul desfăşurător : 

 07.08.2017 – 03.09.2017 : testarea inţială a subiecţilor grupei 

experiment şi a grupei de control 

 04.09. 2017 – 29.10.2017: aplicarea programelor de antrenament 

pentru subiecţii celor două grupe experimentale 

 30.10.2017 – 29.11.2017:  testarea finală a subiecţilor grupei 

experiment şi a grupei de control 

 30.11.2017 – 15.12.2017 : analiza şi interpretarea rezultatelor 

 Formularea concluziilor cercetării preliminare 

 

V.6. Organizarea cercetării 

Pentru a avea rezultate care să-mi permită să formulez concluzii 

obiective, am încercat să asigur o desfășurare a cercetării preliminare în care 

să elimin acele variabile care ar putea influenţa rezultatele la testarea iniţială 

și finală. 

 După ce am stabilit în detaliu protocolul de evaluare, pasul următor a 

constat în elaborarea programelor de antrenament pe care îl vor parcurge cele 

două grupe de subiecţi  în perioada dintre  testarea iniţiala și cea finală. 
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V.7. Subiecţii cercetării 

 Jucători de vârstă 12 – 14 ani, de la echipa CSȘ BLAJ, împărţiţi în 

două grupe: grupa experiment şi grupa control. 

 

GRUPA EXPERIMENT(CSȘ BLAJ) 

 Echipa Galbenă  

 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI PRENUME 

 

POSTUL 
VÂRSTA 

(ani) 

1. U.H. P 14 

2. A.R. FD 13 

3. V.N. F.C 13 

4. B.A. FC 14 

5. O.S. FS 14 

6. L.T. MD 13 

7. M.S. MC 13 

8. B.V. MC 14 

9. S.D. MS 13 

10. C.R. A 14 

11. T.G. A 13 

Tabelul nr. 1: Fotbaliștii componenți ai grupei experiment 

 

GRUPA DE CONTROL(CSȘ BLAJ) 

Echipa Neagră 

 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI PRENUME 

 

POSTUL 
VÂRSTA 

(ani) 

1. D.T. P 13 

2. C.A. FD 14 

3. F.L. FC 14 

4. L.C. FC 13 

5. D.G. FS 14 

6. M.A. MD 14 

7. M.E. MC 14 

8. I.V. MC 13 

9. L.R. MS 14 

10. N.T. A 14 

11. H.A. A 13 

 

Tabelul nr. 2: Fotbaliștii componenți ai grupei de control 
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V.8. Metode de cercetare utilizate  

 

 Metoda experimentului 

 Metode de măsurare şi evaluare 

 Metoda statistico-matematică 

 Metoda testării şi testelor 

 

V.9. Mijloacele de antrenament utilizate în cercetarea preliminară 

 

Mijloacele utilizate în programul de antrenament, sunt jocurile cu efectiv 

redus, care vor fi aplicare grupei experimentale, respectiv mijloace analitice, 

tehnice, fizice, care vor fi aplicate grupei de control. 

 

 

V.10. Programul de antrenament al grupelor cercetării  

Programul grupei experiment  

În  antrenementele 1 si 2 ale ciclului săptămânal, s-a aplicat subiecţilor 

grupei experiment jocuri cu efectiv pe o durata de 20 – 30 de minute. Restul 

antrenementului a avut un conţinut identic cu cel al grupe martor. 

Antrenementul 3 din cadrul ciclului săptămânal a fost identic pentru ambele 

grupe ale cercetării. 

Programul de antrenament al grupei de control 

În  antrenementele 1 si 2 ale ciclului săptămânal, s-a aplicat subiecţilor 

grupei de control exerciţii fizice sau exerciţii tehnice analitice pe o durata de 

20 – 30 de minute. Restul antrenamentului a avut un conţinut identic cu cel al 

grupe martor. Antrenementul 3 din cadrul ciclului săptămânal a fost identic 

pentru ambele grupe ale cercetării. 
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CAPITOLUL VI . 

 REZULTATELE CERCETĂRII PRELIMINARE  

 

GRUPA EXPERIMENT 

TESTARE FINALĂ 

  

 

Nr.crt 
Numele şi 

prenumele 

Vîrsta 

(ani) 

 

Viteză 

50m 

(sec) 

 

Rezistenţă 

1000m 

(min) 

 

Săritura în 

lungime  

de pe loc 

(cm) 

 

Circuit 

tehnic 

(sec) 

1. U.H. 14 7,5 4,23 184 12,8 

2. A.R. 13 7,4 4,25 185 12,6 

3. V.N. 13 7,9 4,35 173 12,7 

4. B.A. 14 7,8 4,21 178 12,9 

5. O.S. 14 7,4 4,31 188 12,6 

6. L.T. 13 7,5 4,28 175 13,2 

7. M.S. 13 7,8 4,35 184 12,9 

8. B.V. 14 8,0 4,26 175 13,5 

9. S.D. 13 7,9 4,32 179 13,7 

10. C.R. 14 8,0 4,37 171 13,0 

11. T.G. 13 7,7 4,28 174 13,2 

Media  7,7 4,29 178 13,0 

 

Tabelul nr. 3: Fotbaliștii componenți ai grupei experiment, testare 

finală – teste fizice și tehnice 
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GRUPA DE CONTROL 

TESTARE FINALĂ 

 

 

 

Nr.crt 
Numele şi 

prenumele 

Vîrsta 

(ani) 

 

Viteză 

50m 

(sec) 

 

Rezistenţă 

1000m 

(min) 

 

Săritura în 

lungime  

de pe loc 

(cm) 

 

Circuit 

tehnic 

(sec) 

1. D.T. 13 7,8 4,33 178  13,4 

2. C.A. 14 7,6 4,30 177 12,9 

3. F.L. 14 7,9 4,38 175 12,9 

4. L.C. 13 7,8 4,32 176 13,1 

5. D.G. 14 7,7 4,36 176 12,9 

6. M.A. 14 7,5 4,30 173 13,3 

7. M.E. 14 7,8 4,37 178 13,7 

8. I.V. 13 8,0 4,32 173 14,1 

9. L.R. 14 7,9 4,35 174 13,9 

10. N.T. 14 7.8 4,39 172 13,3 

11. H.A. 13 7,7 4,32 174 13,6 

Media  7,7 4,34 175 13,4 

     

 Tabelul nr. 4: Fotbaliștii componenți ai grupei de control, testare finală 

– teste fizice și tehnice 
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Rezultate jocuri – martie/aprilie 2018 

 

Jocul  Min  

1 – 17   

Min  

18 – 

35   

Min  

36 - 53 

Min  

54 – 70  

Puncte 

grupa 

experiment  

Puncte 

grupa de 

control 

Alb – 

Albastru  

1  0 2 1 3 2 

Alb – Verde  1 0 1 1 1 2 

Alb – Roşu  2 0 0 1 2 1 

Alb – 

Portocaliu  

2 0 0 2 2 2 

     8 7 

Tabelul nr. 5: Rezultatele jocuri – grupa experiment și grupa de control 

 

Rezultate jocuri – noiembrie 2018 

Jocul   Min 

 1 – 17   

Min  

18 – 

35   

Min  

36 - 53 

Min  

 54 – 

70  

Puncte 

grupa 

experiment  

Puncte 

grupa de 

control 

Alb – 

Albastru  

1 2 2 2 3 4 

Alb – Verde  0 1 1 2 3 1 

Alb – Roşu  1 1 2 0 3 1 

Alb – 

Portocaliu  

1 2 0 2 4 1 

     13 8 

Tabelul nr. 6: Rezultatele jocuri – grupa experiment și grupa de control 
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CAPITOLUL VII. 

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

EXPERIMENTULUI 

 

EXPERIMENT vs CONTROL 

 

ALERGARE DE VITEZĂ  50 m (sec) 

 
Fig. nr. 1: Valorile medii si individuale, alergare de viteză pe distanța 

de 50m, grupa experiment vs grupa de control 

 

ALERGARE DE REZISTENŢĂ  1000 m (min) 

 

Fig. nr. 2: Valori medii si individuale, alergare de rezistență pe distanța de 

1000m, grupa experiment vs grupa de control 
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SĂRITURA ȊN LUNGIME DE PE LOC (cm) 

 

 

 
Fig. nr. 3: Valorile medii si individuale, săritura în lungime de pe loc, 

grupa experiment vs grupa de control 

 

 

CIRCUIT TEHNIC (sec) 

 

 

 
Fig. nr. 4: Valorile medii și individuale, circuit tehnic, grupa 

experiment vs grupa de control 

 

 

 

CONTROLEXPERIMENT

190

185

180

175

170

cm

178.73

175.91

GRUPE

2.82

CONTROLEXPERIMENT

14.25

14.00

13.75

13.50

13.25

13.00

12.75

12.50

s
e
c
u
n

d
e

13.01

13.37

GRUPE

0.36



 

 

24 

 

JOCURI FOTBAL (puncte) 

 

 

 
Fig. nr. 5: Valorile medii și individuale, jocuri fotbal, grupa experiment 

vs grupa de control 
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CAPITOLUL VIII . 

CONCLUZIILE EXPERIMENTULUI DE CERCETARE 

 

Rezultatele obţinute de cele două grupe de subiecţi, respectiv grupa 

experiment şi grupa de control ne permit să formulăm concluzii raportate la 

ipotezele cercetării. 

Ipoteza 1 aduce în discuţie presupusul efect al jocurilor cu efectiv redus 

asupra consolidării procedeelor tehnice, respectiv : 

 Ipoteza 1: utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal contribuie la consolidarea procedeelor tehnice la 

fotbaliştii de 12-14 ani. 

Analizând rezultatele se constată o creştere semnificativă a progresului 

la ambele grupe, dar şi o creştere semnificativă între grupa experiment şi cea 

de control, mărimea efectului fiind mijlocie spre mare, ceea ce duce la 

respingerea ipotezei nule. Deci rata progresului dintre testarea iniţială şi cea 

finală, la grupa experiment a fost semnificativ mai mare decât la grupa de 

control , ceea ce ne permite să afirmăm ca utilizarea jocurilor cu efectiv redus 

au avut o influenţă mai mare asupra dezvoltării tehnicii individuale, decât 

programele analitice aplicate la această grupă de vârstă. 

 Ipoteza 2: utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal îmbunătăţeşte indicii calităţilor motrice generale şi 

specifice jocului de fotbal, la fotbaliştii de 12-14 ani 

Rezultatele la testele fizice, respectiv, viteză, rezistenţa, forţă 

explozivă, prezintă creşteri semnificative între testarea iniţială şi finală la 

ambele grupe. În ceea ce priveşte comparaţia dintre grupa experiment şi cea 

de control, se remarcă o diferenţă nesemnificativă a rezultatelor, acceptându-

se ipoteza nulă. Aceste rezultat ne dă posibilitatea de a înlocui exerciţiile 

clasice fizice, cu jocurile cu efectiv redus, mijloace specifice şi pe placul 

jucătorilor 

 Ipoteza 3;  utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal îmbunătăţeşte capacitatea de interpretare a jocului 

competiţional la fotbaliştii de 12-14 ani 

În ceea ce priveşte analiza jocurilor competiţionale, în baza rezultatelor 

obţinute de cele două grupe, diferenţa rezultatelor este mijlocie spre mare. 

Testul Mann-Whitney arată că această diferenţă deşi este mijlocie spre mare, 

influenţa numărului mic de jocuri face ca ea să fie nesemnificativă statistic. 

Totuşi dacă analizăm fiecare grupă în parte, în timp cela la grupa de control, 

mărimea efectului între testarea iniţială şi ce a finală este nesemnificativ, la 

grupa experiment mărimea efectului dintre testarea iniţială şi testarea finală 

este mare. 

În concluzie ipotezele cercetării preliminare au fost confirmate, deci 

mijloacele utilizate, respectiv jocurile cu efectiv redus au produs efectul 

scontat asupra factorilor antrenamentului. 
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CAPITOLUL IX. 

NIVELUL DE UTILIZARE A JOCURILOR CU EFECTIV REDUS ȊN 

RÂNDUL ANTRENORILOR DIN ROMÂNIA 

IX.1. Cadrul operațional al cercetării 

 

IX.1.1.  Problematica cercetării:  

Există o preferință pentru jocul cu număr redus de jucători în funcţie de 

tipurile de licenţă sau de combinaţii a acestora (juniori A, juniori B, seniori A, 

seniori B, juniori A+B, seniori A+B, etc) ? 

H0: Nu există o preferință pentru jocul cu număr redus de jucători în funcţie de 

tipurile de licenţă sau de combinaţii a acestora. 

H1: Există o preferință pentru jocul cu număr redus de jucători în funcţie de 

tipurile de licenţă sau de combinaţii a acestora 

       IX.1.2. Premisele cercetării 

 

 Factorii jocului, respective, fizic, tehnic, tactic pot fi antrenaţi 

prin mijloace analitice şi globale; 

 Încălzirea poate fi realizată cu mijloace specific şi nespecifice; 

 Refacerea după efort poate fi realizată prin mijloace specific şi 

nespecifice 

 Jocurile cu efectiv redus mijloace specific pentru pregătirea 

factorilor jocului de fotbal, realizarea încălzirii, şi a 

antrenamentului de refacere. 

 

      IX.1.3. Scopul cercetării  

Cercetarea de faţă îşi propune realizarea unei anchete bazate pe un 

chestionar cu întrebării şi variante de răspuns pentru fiecare întrebare, 

adresat antrenorilor de juniori şi seniori, posesori de licenţe A – U.E.F.A. 

şi B – U.E.F.A., realizat cu scopul de a sonda gradul de utilizare a jocurilor 

cu efectiv redus în rândul acestora. Mai precis ancheta urmăreşte stabilirea  

procentului de utilizare a jocurilor cu efectiv redus în raport cu alte 

mijloace specific sau nespecifice, în cadrul antrenamentului jocului de 

fotbal.  
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 IX.1.4. Obiectivele şi sarcinile cercetării 

 

Obiectivele cercetării 

 

 Aplicarea chestionarului antrenorilor de juniori şi seniori 

posesori de licenţă A –U.E.F.A. şi B – U.E.F.A. 

 Compararea procentului de utilizare a jocurilor cu efectiv redus 

în raport cu alte mijloace, pentru atingerea obicetivelor 

antrenementului jocului de fotbal. 

 Comparaţie între antrenorii de juniori şi cei seniori a  procentului 

de utilizare a jocurilor cu efectiv redus în raport cu alte mijloace. 

Sarcinile cercetării 

 Formularea chestionarului, respectiv a întrebărilor şi a 

variantelor de răspuns pentru fiecare întrebare. 

 Stabilirea eşantionului de subiecţii, cărora li se va aplica 

chestionarul respectiv. 

 Stabilirea datei şi locului de desfăşurare a anchetei, pe bază de 

chestionar. 

 Pregătirea subiecţilor pentru anchetă.  

 Pregătirea condiţiilor în care se va desfăşura ancheta. 

 Înregistrarea răspunsurilor. 

 Clasificarea răspunsurilor obţinute în tabele şi sub formă de 

grafice pentru a fi mai sugestive. 

 

     IX.1.5. Ipoteza cercetării 

 

Jocurile cu efectiv redus mijloace utilizate de antrenorii de 

juniori şi seniori în antrenamentul jocului de fotbal, pentru atingerea 

obeictivelor acestuia. 

 

     IX.1.6. Etapele cercetării 

 

 5 – 10 ianuarie 2018 formularea chestionarului, respectiv a 

întrebărilor şi a variantelor de răspuns; 

 18 ianuarie 2018 aplicarea chestionarului eşantionului de 

subiecţi; 

 19 ianuarie – 19 febuarie analiza şi interpretarea răspunsurilor. 

 

      IX.1.7. Organizarea cercetării 

În perioada 5 – 10 ianuarie 2018, am stabilit întrebările şi variantele de 

răspuns pentru fiecare întrebare. 
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Ancheta s-a desfăşurat în data de 18 ianuarie 2018, la Alba Iulia cu 

ocazia unui curs de perfecţionare a antrenorilor de juniori şi seniori, 

posesori de Licenţa A – U.E.F.A. şi B – U.E.F.A. din judeţele Alba, Sibiu, 

Cluj, Bistriţa, Hunedoara şi Sălaj. După distribuirea chestionarului pentru 

fiecare antrenor, a urmat o pregătire a acestora, cu scopul de înţelegere cât 

mai corectă a chestionarului. 

Antrenorii supuşi anchetei au avut la dipoziţie 30 de minute pentru 

parcurgerea cehestionarului şi a alegerii variantei de răspuns pe care ei o 

consider ca reprezintă cel mai bine munca lor în pregătirea jucătorilor de 

fotbal. 

În perioada 19 ianuarie – 19 februarie 2018 am analizat şi interpretat 

răspunsurile alese de subiecţii 

IX.1.8. Subiecţii cercetării 

Subiecţii cercetării au fost 60 de antrenori  de juniori şi seniori, 

posesori de Licenţă A – UE.F.A. şi B – U.E.F.A. , aflaţi în activitate la 

echipe de juniori (nivele diferite de vârstă) şi seniori (ligile 4, 3 şi 2) din 

judeţele Alba, Sibiu, Cluj, Bistriţa, Hunedoara şi Sălaj. 

IX.1.9. Metoda cercetării 

Metoda anchetei pe bază de chestionar. 

Metoda anchetei este un tip de cercetare descriptivă cu largă utilizare în 

ştiinţele educaţiei: psihologie, pedagogie, sociologie, educaţie fizică, etc. 

 Chestionarul „reprezintă o succesiune logica şi psihologică de întrebări 

scrise sau imagini grafice cu funcţie de stimuli, în raport cu ipotezele 

cercetării, care prin administrare de către operatorii de anchetă sau prin 

autoadministrare, determină din partea celui anchetat un comportament verbal 

sau nonverbal, ce urmează a fi înregistrat în scris."
5
  

IX.2.  Chestionarul aplicat antrenorilor 

Chestionarul aplicat celor 60 de subiecţi a fost următorul : 

Nivelul la care antrenez:                                 (întrebările vizează  nivelul la 

care antrenaţi),   Posesor licenţa :                , 

CHESTIONAR : JOCURI CU EFECTIV REDUS  

(1x1,2x2,3x3…7x7.. 2x1, 1x2,..,4x2, 5x2…6x4.., la două porţi, la o poartă, în 

careuri, în superioritate numerică, în inferioritate numerică etc) 

                                                           
5
 Chelcea, S., (1975). Chestionarul în investigaţia sociologică. Bucureşti:Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

pg.140 
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1. Cât timp din conţinutul lecţiei de antrenament (exceptând încălzirea şi 

revenirea după efort) îl alocaţi jocurilor cu efectiv redus de jucători ? 

(încercuiţi răspunsul) 

- Mai mult de 50% din timp 

- Mai puţin de 50% din timp 

- Mai puţin de 30 % din timp 

2. Utilizaţi jocuri cu efectiv redus la încălzire ? (încercuiţi răspunsul) 

- Da  

- Nu 

3.  Când antrenaţi factorul tehnic, ce mijloace preferaţi să utilizaţi 

(stabiliţi ordinea cu 1,2,3)  

- Mijloace analitice 

- Jocuri cu efectiv redus 

- Joc şcoală (număr de jucători identic cu cel din jocul competiţional) 

4. Pentru pregătirea  fizică, ce miloace preferaţi să utilizaţi? (stabiliţi 

ordinea cu 1,2,3; ) 

- Mijloace specifice pregătirii fizice 

- Jocuri cu efectiv redus 

- Exerciţii cu mingea 

5. Pentru pregătirea tactică, ce mijloace preferaţi să utilizaţi (stabiliţi 

ordinea cu 1,2,3) 

- Poziţionare în teren (atac+apărare) 

- Jocuri cu efectiv redus 

- Joc şcoală (număr de jucători identic cu cel din jocul competiţional) 

6. Utilizaţi jocuri cu efectiv redus în preziua jocului oficial ? (încercuiti 

răspunsul) 

- Da   

- Nu  

7. Utilizaţi jocuri cu efectiv redus în antrenamentul de refacere care 

urmează  după jocul oficial? (încercuiti răspunsul) 

- Da  

- Nu  

 

IX.3.  Rezultatele cercetării 

Rezultate 1 

LICENTA  A JUNIORI 

NUMAR DE RESPONDENȚI : __23____ 
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ITEM 1: Cât timp din conținutul lecției de antrenament (exceptând încălzitea 

și revenirea după efort) îl alocați jocurilor cu efectiv redus de jucători? 

 

 50% din timp < 50 % din timp < 30% din timp 

10 12 1 

 

ITEM 2: Utilizați jocuri cu efectiv redus la încălzire? 

DA NU 

20 3 

 

ITEM 3: 

 Când antrenați factorul tehnic, ce 

mijloace preferați să utilizați? 

(stabiliți ordinea cu 1,2,3) 

- Mijloace analitice 

- Joc cu efectiv redus  

- Joc școală 

 

Mijloace  Prioritar  

Jocuri cu 

efectiv 

redus 

 

Alte 

mijloace 

15 

 

ITEM 4:  

Pentru pregătirea fizică, ce mijloace 

preferați să utilizați? (stabiliți ordinea 

cu 1,2,3) 

- Mijloace specifice 

- Joc cu efectiv redus  

- Exerciții cu mingea 

 

Mijloace  Prioritar 

Jocuri cu 

efectiv 

redus 

4 

Alte 

mijloace 

19 

 

 

ITEM 5: Pentru pregătirea tactică,  ce mijloace preferați să utilizați? (stabiliți 

ordinea cu 1,2,3) 

- Pozitionare în teren  (atac + apărare) 

- Joc cu efectiv redus  

- Joc școală 

 

Mijloace Prioritar 

Jocuri cu 

efectiv 

redus 

4 

Alte 

mijloace 

19 
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ITEM 6: 

Utilizați jocuri cu efectiv redus în 

preziua jocului oficial? 

 

 

DA NU 

20 3 
 

ITEM 7:  

Utilizați jocuri cu efectiv redus în 

antrenamentul de refacere care 

urmează după jocul oficial? 

 

DA NU 

14 9 
 

IX.4. Analiza şi interpretarea reultatelor chestionarului aplicat 

antrenorilor 

Analiza şi interpretarea statistică a rezultatelor și răspunsurilor  celor 60 

de subiecţi le prezentam în rândurile următoare. Vom puncta toţi itemii din 

punct de vedere grafic, iar analiza şi interpretarea detaliată a rezultatelor le 

vom prezenta în detaliu în anexele tezei de doctorat. 

Chestionar antrenori  juniori, posesori de  Licenţa A - UEFA 

ITEM 1 : Cât timp din conținutul lecției de antrenament (exceptând 

încălzirea și revenirea după efort) îl alocați jocurilor cu efectiv redus de 

jucători? 

 

Fig. nr. 6: Grafic procente cu privire la utilizarea jocurilor cu efectiv redus 

în antrenament: antrenori juniori, Licenta A - UEFA. 

ITEM 2 : Utilizați jocuri cu efectiv redus la încălzire? 

 

Fig. nr. 7: Grafic procente cu privire la utilizarea jocurilor cu efectiv redus 

în antrenament: antrenori juniori, Licenta A - UEFA. 

Mai puțin de 

30% 

4,3% 

Între 30 si 

50% 

52,2% 
Peste 50% 

43,5% 

DA 

87,0% 

NU 

13,0% 
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ITEM 3 : Când antrenați factorul tehnic, ce mijloace preferați să utilizați?  

 

Fig. nr. 8: Grafic procente cu privire la utilizarea jocurilor cu efectiv redus 

în antrenament: antrenori juniori, Licenta A - UEFA. 

ITEM 4 : Pentru pregătirea fizică, ce mijloace preferați să utilizați?  

 

Fig. nr. 9: Grafic procente cu privire la utilizarea jocurilor cu efectiv redus 

în antrenament: antrenori juniori, Licenta A - UEFA. 

 

ITEM 5 : Pentru pregătirea tactică, ce mijloace preferați să utilizați?  

 

 

Fig. nr. 10: Grafic procente cu privire la utilizarea jocurilor cu efectiv 

redus în antrenament: antrenori juniori, Licenta A - UEFA. 

 

Jocuri cu 

efectiv 

redus 

34,8% 

Alte 

mijloace 

65,2% 

Jocuri cu 

efectiv 

redus 

17,4% 

Alte 

mijloace 

82,6% 

Jocuri cu 

efectiv 

redus 

17,4% 

Alte 

mijloace 

82,6% 
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ITEM 6 : Utilizați jocuri cu efectiv redus în preziua jocului oficial? 

 

Fig. nr. 11: Grafic procente cu privire la utilizarea jocurilor cu efectiv 

redus în antrenament: antrenori juniori, Licenta A - UEFA. 

 

ITEM 7 : Utilizați jocuri cu efectiv redus în antrenamentul de refacere care 

urmează după jocul oficial? 

 

Fig. nr. 12: Grafic procente cu privire la utilizarea jocurilor cu efectiv 

redus în antrenament: antrenori juniori, Licenta A - UEFA. 

 

IX.5. Concluziile analizei şi interpretării chestionarului 

În urma analizei şi interpretării răspunsurilor obţinute la întrebările 

chestionarului aplicat celor 60 de subiecţi, am ajuns la următoarele concluzii 

teoretice : 

 O pondere foarte mare a utilizării jocurilor cu efectiv redus la 

încălzire, în jurul a 90%, atât la antrenorii de juniori, cât şi la 

seniori; 

 Procent redus de utilizare a jocurilor cu efectiv redus în antrenarea 

factorilor antrenemnetului, respectiv, tehnic (30%), fizic (20%), 

tactic (23%), fiind preferate alte mijloace în detrimentul acestora. 

 Se observă un procent mai mare de utilizare a jocurilor cu efectiv 

redus pentru atacarea factorilor antrenementului la antrenorii de 

juniori, comparativ cu antrenorii de seniori. 

DA 

87,0% 

NU 

13,0% 

DA 

60,9% 

NU 

39,1% 



 

 

34 

 

 Jocurile cu efectiv redus, raportate la alte mijloace, sunt preferate în 

procent de 35% de antrenorii de juniori pentru pregătirea factorului 

tehnic, comparativ cu antrenorii de seniori, al căror procent este de 

19%. 

 Jocurile cu efectiv redus, raportate la alte mijloace, sunt preferate în 

procent de 23,1%, la nivelul antrenorilor de juniori pentru 

pregătirea factorului fizic, comparativ cu antrenorii de seniori, al 

căror procent este de 17%. 

 Jocurile cu efectiv redus, raportate la alte mijloace sunt preferate în 

procent de 23,1% la nivelul antrenorilor de juniori pentru pregătirea 

factorului tactic, comparativ cu antrenorii de seniori, al căror 

procent este de 17,4%. 

 Jocurile cu efectiv redus utilizate în procent foarte mare în preziua 

jocului oficial, atât la nivelul antrenorilor de juniori (82,1%), cât şi 

de antrenorii de seniori (71,4 %). 

 În ceea ce piveşte antrenamentul de refacere se observă o pondere 

mult mai mare a utilizării jocurilor cu efectiv redus în detrimentul 

altor mijloace. Antrenorii de juniorii deţin şi aici întâietatea, 

respectiv 87,2%, comparativ cu antrenorii de la seniori cu utilizare 

de doar 57,1%. 

 Jocurile cu efectiv redus sunt mai prezente în antrenamentul 

juniorilor, decât în pregătirea seniorilor. 

 În ceea ce priveşte nivelul de pregătire a al antrenorilor, se observă 

o utilizare mai ridicată a jocurilor cu efectiv redus în pregătirea 

factorilor antrenamentului, respectiv, tehnic (37,5%), fizic (31,3%) 

şi tactic (37,5%), la antrenorii de juniori, deţinători de licenţă B-

U.E.F.A.,care pregătesc de regulă echipe cu vârste mai mici de 15 

ani. 

Ca o concluzie finală, la rezultatele obţinute la chestionarul aplicat 

eşantionului de antrenori din România, putem afirma că frecvenţa jocurilor cu 

efectiv redus este mult scăzută în raport cu mijloacele analitice. Tocmai 

această frecvenţă redusă ne întăreşte convingerea că experimentul de 

cercetare din partea a 3-a poate aduce o anumită lumină în ceea ce priveşte 

utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul jocului de fotbal. 
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PARTEA a III a 

 

CONTRIBUȚIE PERSONALĂ CU PRIVIRE LA 

IMPLEMENTAREA JOCURILOR CU EFECTIV REDUS ÎN 

PROCESUL DE PREGĂTIRE A FOTBALIŞTILOR JUNIORI 

 

CAPITOLUL X. 

 CADRUL OPERAŢIONAL AL CERCETĂRII 

 

X.1.  Premisele cercetării 

 

Jocul bilateral sub diferite forme (număr redus de jucători, în inferioritate 

sau superioritate, la două porţi sau la una, în careu, etc este: 

 mijlocul cel mai specific; 

 implică toţi factorii antrenementului: tehnic, tactic, fizic, mental; 

 este iubit de jucătorii de toate vârstele. 

 

X.2. Scopul cercetării 

 

Scopul aceste cercetări este acela de a demonstra faptul că folosirea 

jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul jocului de fotbal măreşte eficienţă 

acestuia, tradusă în pregătirea factorilor antrenamentului.  

Cercetarea este aplicată pe segmentul de vârstă de 12 – 14 ani, unde 

nivelul pregătirii tehnice este bine reprezentat, fiind rezultatul anilor de 

antrenare în cadru organizat. 

 

X.3. Obiectivele cercetării şi sarcinile cercetării 

 

 Obiectivele cercetării : 

 Efectuarea experimentului de cercetare pentru verificare ipotezelor 

cercetării 

 Stabilirea conţinutului lecţiilor de antrenament (mijloace şi metode 

utilizate) pentru cele două grupe de subiecţi, care vor fi aplicate 

între testarea iniţială și testarea finală. 

 Compararea rezultatelor obţinute de subiecţii grupelor experiment 

și control la testarea iniţială, intermediară și finală. 

 Formularea concluziilor desprinse în urma cercetării 

experimentale. 

 Diseminarea rezultatelor 

Sarcinile cercetării: 

 Prezentarea testelor pe care urmează să le parcurgă subiecţii. 

 Prezentarea materialelor, aparaturii și modul de operare a acestora. 
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 Stabilirea condiţiior concrete în care se vor desfășura testarile 

iniţială şi finală: oră, condiţii atmosferice, suprafaţa de lucru, încălzire. 

 Testarea iniţială a celor 22 de subiecţii. 

 Stabilirea numerică şi nominală a celor două grupe de subiecţi, 

grupa experiment, respectiv grupa de control. 

 Aplicarea programelor de antrenament pentru grupa experiment și 

pentru grupa de control. 

 Testarea finală a subiecţilor grupei experiment și a grupei de 

control. 

 

X.4.  Ipotezele cercetării 

 

 Ipoteza 1: utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal îmbunăţăţeşte nivelul tehnic la fotbaliştii de 12-14 ani. 

 Ipoteza 2: utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal îmbunătăţeşte capacitatea fizică specifică jocului de 

fotbal, la fotbaliştii de 12-14 ani 

 Ipoteza 3;  utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal îmbunătăţeşte capacitatea de performanţa la fotbaliştii 

de 12-14 ani 

 

 

X.5. Etapele cercetării 

 

Etapele cercetării  au următorul desfăşurător : 

 15.03.2018 – 21.03.2018 : testarea inţială a subiecţilor grupei 

experiment şi a grupei de control 

 22.03. 2018 – 27.10.2018: aplicarea programelor de antrenament 

pentru subiecţii celor două grupe experimentale 

 28.10.2018 – 04.11.2018:  testarea finală a subiecţilor grupei 

experiment şi a grupei de control 

 05.11.2018 – 31.01.2019 : analiza şi interpretarea rezultatelor 

 08.02.2019: prezentarea  în fomat electronic a rezultatelor la 

U.N.E.F.S. 

 14.02.2019 – susţinerea raportului de progresie 3 la U.N.E.F.S. 

 

X.6. Testele cercetării 

 

Testele utilizate au fost următoarele : 

 

1. Circuit tehnic, pentru evaluarea nivelului tehnic al subiecţilor;  
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2. Testul pentru Viteză Maximă Aerobă : Testul navetă Luc – Leger pe 

distanța de 20m , pentru evaluarea capacităţii aerobe 

3. Alergare de rezistenţă pe distanţă de 1000m pentru evaluarea 

capacitătii de efort aerobe. Se desfăsoară pe pista de atletism 

4.  Săritura în lungime de pe loc, pentru evaluarea forţei explozive. Se 

execută două încercări, notându-se performanţa cea mai bună. 

5. Joc competiţional,  pentru evaluarea capacităţii de performanţă. Se 

joacă în campionatul Juniorilor U 15 organizat de AJF Alba. Durata 

jocului este de 70 de minute, două reprize de 35 de minute fiecare, 

se joacă pe teren de dimensiuni 100/60, în sitem de 11 x 11 

 

X.7. Organizarea cercetării 

 

Pentru a avea rezultate care să-mi permită să formulez concluzii 

obiective, am încercat să asigur o desfășurare a experimentului în care să 

elimin acele variabile care ar putea influenţa rezultatele la testarea iniţială și 

finală. 

Pentru început am stabilit protocolul de testare, format din testele de 

efort fizic standard la care vor fi supuși  subiecţii celor două grupe, mediul de 

testare, pregătirea subiecţilor, aparatura și materiale, planificarea testelor, 

procedura de măsurare și înregistare a rezultatelor.  

  După ce am stabilit în detaliu protocolul de evaluare, pasul următor a 

constat în elaborarea programelor de antrenament pe care îl vor parcurge cele 

două grupe de subiecţi  în perioada dintre  testarea iniţiala și cea finală. 

 Antrenamentele s-au desfăşurat în paralel la cele două cluburi, în 

condiţii relativ similare, programele fiin discutate în prealabil de antrenorii 

celor două cluburi, totul pentru a avea un control cât mai bun al variabilelor 

cercetării. 

  

X.8. Subiecţii cercetării 

 

Subiecţii cercetării sunt formaţi de jucători de vârstă 12 – 14 ani, cu un 

minim de  4 – 5 ani de experienţă fotbalistică şi apropiaţi din punct de vedere 

al valorii şi performanţelor obţinute în ultimii ani.   

Subiecţii cercetării au fost selecţionaţi din două cluburi cu activitate 

doar la nivelul copiilor şi jucătorilor, cu rezultate bune în ultimii ani de 

activitate, respectiv  Clubul Sportiv Scolar  Blaj şi Unirea Juniors Alba Iulia.  

Desemena s-au mai luat în calcul baza materială a celor două cluburi, 

inclusiv dimensiunile şi calitatea suprafeţei de joc, astfel încât variabilele care 

ar putea să influenţeze rezultatele subiecţiilor să fie cât mai judicios 

controlate. 

Grupa experiment a fost formată din 22 de subiecţi ai echipei de juniori 

U15 al CSS Blaj. 
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Grupa de control a fost formată din 22 de subiecţi ai echipei de juniori 

U15 al Unirea Juniors Alba Iulia. 

 

GRUPA EXPERIMENT 

                                           CSȘ BLAJ 

 

 

Grupa experiment a fost formată din 22 de subiecţi aparţinând echipei 

de juniori U15 CSS Blaj. 

 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI PRENUME 

 

POSTUL 
VÂRSTA 

(ani) 

1. U.H. P 14 

2. D.T. P 13 

3. C.A. FD 14 

4. A.R. FD 13 

5. B.A. FC 14 

6. F.L. FC 14 

7. L.C. FC 13 

8. V.N. FC 13 

9. D.G. FS 14 

10. O.S. FS 13 

11. L.T. MD 14 

12. M.A. MD 13 

13. B.V. MC 14 

14. M.S. MC 13 

15. M.E. MC 14 

16. I.V. MC 13 

17. L.R. MS 14 

18. S.D.. MS 13 

19. C.R. A 14 

20. N.T. A 14 

21. T.G. A 13 

22. H.A. A 13 

Tabelul nr. 7: Fotbaliștii componenți ai grupei experiment( Csș Blaj) 
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GRUPA DE  CONTROL  

UNIREA JUNIORS 

       

Grupa de control a fost formată din 22 de subiecţi aparţinând echipei de 

juniori U15 Unirea Juniors Alba Iulia. 

 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI PRENUME 

 

POSTUL 
VÂRSTA 

(ani) 

1. T.R. P 14 

2. B.A. P 14 

3. B.D. FD 14 

4. N.A. FD 14 

5. D.S. FC 14 

6. T.D. FC 14 

7. P.T. FC 13 

8. S.V. FC 13 

9. B.M. FS 14 

10. H.M. FS 14 

11. B.D. MD 14 

12. M.D. MD 14 

13. N.A. MC 13 

14. T.E. MC 13 

15. C.R. MC 14 

16. A.D. MC 14 

17. D.R. MS 13 

18. M.S. MS 13 

19. M.B. A 14 

20. G.R. A 14 

21. T.M. A 13 

22. C.R. A 14 

Tabelul nr. 8: Fotbaliștii componenți ai grupei de control( Unirea Juniors) 

 

X.9. Metode de cercetare utilizate  

 Experimentul de cercetare 

 Metoda statistico – matematică 

 Metoda de măsurare şi evaluare 

 Metoda testării şi testelor 
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CAPITOLUL XI . 

METODE, MIJLOACE ȘI PROGRAMUL DE ANTRENAMENT 

 

XI.1. Mijloacele de antrenament utilizate la grupa experiment 

 

Mijloacele utilizate în experimentul de cercetare au fost diferite pentru 

cele două grupe. Mijloacele utilizate în antrenement la grupa experiment au 

fost în afara celor comune, jocurile cu efectiv redus, în timp ce pentru grupa 

de control s-au utilizat mijloacele analitice pentru atacarea factorilor 

antrenamentului 

Jocurile cu efectiv redus, desfășurate pe suprafeţe de dimensiuni 

reduse, au fost selectate din literatura internaţională, au sarcini precise şi o 

dozare corespunzătoare, astfel încât să atingă toţi factorii antrenamentului. 

Mijloacele propuse pentru experimentul de cercetare, respectiv pentru 

grupa experiment sunt următoarele : 

Mijloacele utilizate în antrenament la grupa experiment au fost în afara 

celor comune, (pentru ambele grupe), jocurile cu efectiv redus: 

 

 
Fig. nr. 13: Joc cu efectiv redus: 4 contra 4 – posesia mingii cu 

finalizare 

 Materiale: 

 4 jaloane 

 8 conuri 

 8 tricouri de departajare( 4 roșii si 4 verzi în figura) 

 Mingi 

 Pregătire: 

 Teren de joc: 20 x 20 

 Jucători 12 

 Timp de desfașurare 23 min 

 Număr de serii: 6 serii x 3 minute (cu 1 minut de recuperare 

pasivă între serii) 

 Obiectiv principal: 
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 Posesia mingii pe spații reduse cu intensitate mare pentru a 

îmbunătăți, capacitățile condiționale, tehnice si cognitive 

 Obiective secundare: 

 Anticipare, reacție, vedere periferică, demarcare, pasă, marcaj, 

intercepție, mobilitate, 4 contra 4 

 Descriere: 

 Jocul se desfășoara ca și o posesie a mingii 4 contra 4 în 

interiorul pătratului cu obiectivul de a finaliza în cele 4 porți ; 

 Jocul începe cu lanasarea mingii în interiorul pătratului de către 

antrenor ; 

 Echipa care recupereaza mingea începe jocul de posesie 

împotriva echipei adverse ; 

 Obiectivul echipei aflate în posesie este acela de a efectua minim 

3 pase consecutive fără intercepția adversarului, înainte de a putea 

concluziona acțiunea finalizând cu o pasa precisă prin una din cele 4 porți la 

un jucator verde(exemplu în figură) ; 

 Punctul este validat dacă mingea este controlată de jucătorul în 

verde aftat în spatele porții(exemplu în figură - jucătorul verde) 

 

 Reguli: 

 O echipa în timpul posesiei nu poate finaliza de doua ori în 

aceeasi poartă ; 

 Echipa care obține punctul repornește tot timpul cu poseseia 

mingii; 

 După 3 minute se termină seria: echipa care a câstigat ia locul 

celor patru jucători verzi situați în spatele porților care intra în teren pentru a 

juca; 

 Numărul maxim de atingeri pentru fiecare jucător este 3 ; 

 Cu rotația jucătorilor la sfârșitul fiecărei serii, concluzionând cele 

6 serii finale, fiecare echipă trebuie să fi desfășurat 4 posesii active în 

interiorul pătratului de joc și 2 posesii cu rol de coordonator exterior în 

spatele porților. 

 

 Variante: 

 Echipa aflată în posesie poate să înscrie numai în două porți 

stabilite la început de antrenor și să apere celelalte două ; 

 Limitarea numărului de atingeri la dispoziția jucătorilor la un 

număr maxim de două ; 

 Efectuarea posesiei cu un număr liber de atingeri ; 

 Trimiterea unui jucător coordonator în interiorul pătratului, 

creând situații de superioritate numerică pentru echipa aflată în posesie(5 

contra 4). 
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 Priorități metodice pentru antrenor: 

 Explicarea importanței mișcărilor fără minge în funcție de poziția 

coechipierului( mobilitate si soluții de pasă pentru jucătorul care are mingea) 

 Menținerea posesiei este foarte importantă pentru construirea 

acțiunilor de joc (capacitatea  de a citi și de a anticipa unde va ajunge mingea) 

 Exercițiul trebuie sa aibă un ritm ridicat pe toată durata acestuia( 

intensitate fizică și tehnică) 

 Consolidarea conducerii și protejarii mingii pentru a reduce 

presiunea adversarului pe spații reduse. 

 

XI.2 Mijloace de antrenament utilizate la grupa de control 

 

Mijloacele utilizate în antrenament la grupa de control au fost în afara 

celor comune, (pentru ambele grupe) : 

 Mijloace fizice: 

 Alergări de viteză cu starturi din poziţii diferite, la semnale 

auditive şi optice, pe distanţe de;: 10m, 20m, 30 m 

 Ştafete de viteză 

 Exerciţii pliometrice 

 Alergări de rezistenţă pe distanţe de 400m, 600m, 800m; 

 Mijloace tehnice 

 Exerciţii tehnice analitice executate individual sau în 

complexe de 2 – 6  jucători. 

 

XI.3. Programul de antrenament al grupelor cercetării  

 

Pentru a controla cât mai bine variabilele, care ar putea influenţa 

rezultatelor experimentului, programul de pregătire al celor două grupe 

(echipe), a fost într-o oarecare măsură similar ca număr şi obiective, 

stabilit înainte de cei doi antrenori. Diferenţele de conţinut fac referire la 

mijloacele utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor fizce şi tehnico-

tavtice. 

Programul grupei experiment  

    În  fiecare din antrenamentele ciclului săptămânal, s-a aplicat 

subiecţilor grupei experiment jocuri cu efectiv pe o durata de 20 – 30 de 

minute, cu scopul atingerii obiectivelor care vizau dezvoltarea factorilor, fizic 

şi tehnico-tactic. Restul antrenementului a avut un conţinut asemănător cu cel 

al grupi de control . 

Programul de antrenament al grupei de control 

În  fiecare din antrenamentele ciclului săptămânal, s-a aplicat subiecţilor 

grupei de control exerciţii fizice sau exerciţii tehnice analitice pe o durata de 

20 – 30 de minute. Restul antrenementului a avut un conţinut asemănător cu 

cel al grupei experiment.  
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CAPITOLUL XII : REZULTATELE EXPERIMENTULUI 

 

GRUPA EXPERIMENT CSȘ BLAJ 

TESTARE INIȚIALĂ ȘI FINALĂ 

 CIRCUIT TEHNIC (sec) 

 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI PRENUME 

 

POSTUL TI 

 

TF 

 

D 

1. U.H. P 19,8 17,4 2,4 

2. D.T. P 20,3 18,4 1,9 

3. C.A. FD 17,5 15,4 2,1 

4. A.R. FD 18,2 15,9 2,3 

5. B.A. FC 18,9 16,8 2,1 

6. F.L. FC 18,5 16,1 2,4 

7. L.C. FC 19,1 16,9 2,2 

8. V.N. FC 18,8 16,9 1,9 

9. D.G. FS 17,2 15,1 2,1 

10. O.S. FS 17,9 15,5 2,4 

11. L.T. MD 16,9 14,6 2,3 

12. M.A. MD 17,4 15,1 2,3 

13. B.V. MC 16,7 14,7 2 

14. M.S. MC 17,8 16,1 1,7 

15. M.E. MC 18,3 16,2 2,1 

16. I.V. MC 17,7 15,3 2,4 

17. L.R. MS 16,8 14,7 2,1 

18. S.D.. MS 17,2 15,1 2,1 

19. C.R. A 16,4 14,5 1,9 

20. N.T. A 16,1   13,9     2,2 

21. T.G. A 17,8 15,5 2,3 

22. H.A. A 17,1 15,1 2 

MEDIA FINALĂ    17,83    15,69        2,14 

 

Tabelul nr. 9: Fotbaliștii componenți ai grupei experiment, testare inițială și 

finală, circuit tehnic 
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GRUPA DE  CONTROL UNIREA JUNIORS 

TESTARE INIȚIALĂ ȘI FINALĂ  

CIRCUIT TEHNIC (sec) 

 

 

 

NR. 

CRT. 

NUME ȘI PRENUME 

 

POSTUL TI TF D 

1. T.R. P 20,1 18,9 1,2 

2. B.A. P    19,8   18,7     1,1 

3. B.D. FD 19,6 18,9 0,7 

4. N.A. FD 17,8 16,4 1,4 

5. D.S. FC 18,7 17,8 0,9 

6. T.D. FC 18,9 17,8 1,1 

7. P.T. FC 19,4 18,6 0,8 

8. S.V. FC 19,3 18,4 0,9 

9. B.M. FS 18,1 17,0 1,1 

10. H.M. FS 18,4 16,9 1,5 

11. B1.D. MD 17,3 16,1 1,2 

12. M.D. MD 18,2 17,4 0,8 

13. N.A. MC 16,9 16,1 0,8 

14. T.E. MC 17,9 16,9 1 

15. C.R. MC 17,8 17,1 0,7 

16. A.D. MC 17,9 16,4 1,5 

17. D.R. MS 17,4 16,2 1,2 

18. M.S. MS 18,1 17,0 1,1 

19. M.B. A 17,1 15,9 1,2 

20. G.R. A    17,3   16,2     1,1 

21. T.M. A 17,9 16,5 1,4 

22. C.R. A 17,9 17,1 0,8 

MEDIA FINALĂ      18,26  17,19   1,07 

 

Tabelul nr. 10: Fotbaliștii componenți ai grupei de control, testare inițială și 

finală, circuit tehnic 
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Rezultate  

Jocuri oficiale Juniori C 

  

 

Grupa experiment : CSS Blaj. 

Grupa de control : Unirea J. 

 

 

Nr

.cr

t 

Etapa Grupa experiment Grupa de control 

Loc de 

disputare 

Rezult

at  

Punct

e  

obţin

ute 

Loc de 

disputare 

Rezulta

t  

Puncte  

obţinut

e 

1 Etapa 

1:1.09.2018 

Acasă 5 – 2 3 Acasă 8 – 2 3 

2 Etapa 

2 :5.09.2018 

Acasă 6 – 0 3 Deplasare 2 – 0 3 

3 Etapa 

3 :8.09.2018 

Deplasare 12 – 1 3 Acasă 7 – 2 3 

4 Etapa 

4 :14.09.2018 

Deplasare 3 – 0 3 Acasă 0 – 3 0 

5 Etapa 

5 :22.09.2018 

Acasă 1 – 0 3 Deplasare 4 – 2 0 

6 Etapa 

6 :25.09.2018 

Deplasare 7 – 0 3 Deplasare 7 – 3 3 

7 Etapa 

7 :28.09.2018 

Deplasare 5 – 0 3 Acasă 7 – 4 3 

8 Etapa 

8 :5.10.2018 

Acasă 9 – 0 3 Deplasare 7 – 1 3 

9 Etapa 

9 :10.10.2018 

Acasă 3 – 1 3 Deplasare 1 – 3 0 

10 Etapa 

10 :13.10.2018 

Deplasare 0 – 0 1 Acasă 1 – 2 0 

Total Acasă 24 – 3 15 Acasă 23 – 13 9 

Total Deplasare 27 – 1 13 Deplasare 21 – 9 9 

Total Acasă + 

deplasare 

51 – 4 28 Acasă + 

deplasare 

44 -22 18 

Tabelul nr. 11: Jocuri oficiale juniori C: grupa experiment(CSȘ BLAJ) și 

grupa de control(UNIREA JUNIORS) 
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Jocuri directe 

Grupă experiment – Grupă de control 

 

 

Nr

.cr

t 

Etapa Grupa experiment Grupa de control 

Loc de 

disputare 

Rezul

tat  

Puncte  

obţinut

e 

Loc de 

disputare 

Rezult

at  

Puncte  

obţinut

e 

1 Etapa 

4 

Acasă 3 – 0 3 Deplasare 0 – 3 0 

2 Etapa 

9 

Deplasare 3 – 1 3 Deplasare 1 – 3 0 

Total Total 6 – 1 6 Total 1 – 6 0 

Tabelul nr. 12 Jocuri directe juniori C: grupa experiment(CSȘ BLAJ) și grupa 

de control(UNIREA JUNIORS) 

JOCUL DIRECT 

 

UNIREA J – CSS B. 0 – 3 

Acţiune tehnico -

tactică 

Unirea J. CSS B. 

Suturi spre poartă 6 11 

Suturi pe poartă 3 6 

Lovituri de colt 5 7 

Faulturi  17 10 

Offside  7 3 

Posesie  43 % 57% 

Tabelul nr. 13: Joc direct – actiuni tehnico - tactice ; grupa experiment(CSȘ 

BLAJ) vs grupa de control(UNIREA JUNIORS) 

 

CSS B. – UNIREA J  3 – 1 

 

Acţiune tehnico -

tactică 

CSS B. Unirea J. 

Suturi spre poartă 12 6 

Suture pe poartă 10 2 

Lovituri de colt 9 3 

Faulturi  8 14 

Offside  3 5 

Posesie  59 % 41% 

Tabelul nr. 14: Jocuri directe – actiuni tehnico - tactice ; grupa 

experiment(CSȘ BLAJ) vs grupa de control(UNIREA JUNIORS) 

 



 

 

47 

 

TOTAL 

 

Acţiune tehnico -

tactică 

CSS B. Unirea J. 

Suturi spre poartă 23 12 

Suture pe poartă 16 5 

Lovituri de colt 16 8 

Faulturi  18 31 

Offside  6 12 

Posesie  58 % 42% 

Tabelul nr. 15: Jocuri directe – actiuni tehnico - tactice ; grupa 

experiment(CSȘ BLAJ) vs grupa de control(UNIREA JUNIORS) 
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CAPITOLUL XIII.  ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 

EXPERIMENT vs CONTROL 

CIRCUIT TEHNIC 

 
Fig. nr.14: Valorile medii și individuale, circuit tehnic, grupa 

experiment vs grupa de control 

 

 

JOCURI FOTBAL 

 

 

 
Fig. nr.15:  Numărul  mediu de puncte şi puncte obţinute pe etape, grupa 

experiment vs grupa de control. 
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JOCURI DIRECTE 

PUNCTE ACUMULATE 

 

Locația 
CSS 

Blaj 

Unirea 

J. 

Acasa 3 0 

Deplasare 3 0 

Total 6 0 

Tabelul nr. 16: Puncte acumulate în meciurile directe 

 
Fig. nr. 16: Grafic puncte acumulate în meciurile directe 

CSS Blaj a acumulat numărul maxim de puncte din jocurile directe cu Unirea 

J. 

ACŢIUNI TEHNICO TACTICE DIN JOCURILE DIRECTE 

CSS BLAJ ȊN DEPLASARE 

UNIREA JUNIORS – CSS BLAJ  0 - 3 

 

Nr. 

crt 

Acţiune tehnico -

tactică 

Unirea Juniors CSS Blaj 

Nr. 

acţiuni 
% 

Nr. 

acţiuni 
% 

1 Șuturi spre poartă 6 35% 11 65% 

2 Șuturi pe poartă 3 33% 6 67% 

3 Lovituri de colț 5 42% 7 58% 

4 Faulturi  17 63% 10 37% 

5 Offside  7 70% 3 30% 

6 Posesie  
 

43% 
 

57% 

Tabelul nr. 17: Acţiuni tehnico tactice din jocurile directe, 

CSS BLAJ ȋn deplasare 

 

3 3

0 0

Acasa Deplasare

puncte

CSS Blaj Unirea J.
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Fig. nr. 17: Numărul acțiunilor tehnico – tactice și procent posesie 

 

ACŢIUNI TEHNICO TACTICE DIN JOCURILE DIRECTE 

 

CSS BLAJ ACASĂ 

CSS BLAJ - UNIREA JUNIORS  0 - 3 

 

Nr. 

crt 

Acţiune tehnico -

tactică 

CSS Blaj 
Unirea 

Juniors 

Nr. 

acţiuni 
% 

Nr. 

acţiuni 
% 

1 Șuturi spre poartă 12 67% 6 33% 

2 Șuturi pe poartă 10 83% 2 17% 

3 Lovituri de colț 9 75% 3 25% 

4 Faulturi  8 36% 14 64% 

5 Offside  3 38% 5 63% 

6 Posesie  
 

59% 
 

41% 

Tabelul nr. 18: Acţiuni tehnico tactice din jocurile directe, 

CSS BLAJ acasă 

 
Fig. nr. 18: Numărul acțiunilor tehnico – tactice și procent posesie 
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ACŢIUNI TEHNICO TACTICE DIN JOCURILE DIRECTE 

ACASĂ ŞI ȊN DEPLASARE 

 

Nr. 

crt 

Acţiune tehnico -

tactică 

CSS Blaj Unirea Juniors 

Nr. 

acţiuni 
% 

Nr. 

acţiuni 
% 

1 Șuturi spre poartă 23 66% 12 34% 

2 Șuturi pe poartă 16 76% 5 24% 

3 Lovituri de colț 16 67% 8 33% 

4 Faulturi  18 37% 31 63% 

5 Offside  6 33% 12 67% 

6 Posesie  
 

58% 
 

42% 

Tabelul nr. 19: Acţiuni tehnico tactice din jocurile directe, 

CSS BLAJ acasă și deplasare 

 

 

 

 

 
Fig. nr. 19: Numărul acțiunilor tehnico – tactice și procent posesie 

 

 

Acţiunile tehnico-tactice de tipul şuturi spre poartă, şuturi pe poartă, 

lovituri de colţ dar şi procentul de posesie a mingii sunt mai mari la echipa 

CSS Blaj ȋn jocurile disputate cu Unirea Juniors, ȋn deplasare, acasă dar şi pe 

total, atât ca număr de acţiuni cât şi procentual, conform tabelelor nr. 17, 18, 

19,   dar şi graficelor din figurile, 17, 18, 19. 
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CAPITOLUL XIV : CONCLUZII 

 

Rezultatele obţinute de cele două grupe de subiecţi, respectiv grupa 

experiment şi grupa de control ne permit să formulăm concluzii raportate la 

ipotezele cercetării. 

Ipoteza 1 aduce în discuţie presupusul efect al jocurilor cu efectiv redus 

asupra consolidării procedeelor tehnice, respectiv : 

 Ipoteza 1: utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal îmbunăţăţeşte nivelul tehnic la fotbaliştii de 12-14 

ani. 
Analizând rezultatele se constată o creştere semnificativă a progresului 

la ambele grupe, dar şi o creştere semnificativă între grupa experiment şi cea 

de control, mărimea efectului fiind foarte mare, ceea ce duce la respingerea 

ipotezei nule.  Deci rata progresului dintre testarea iniţială şi cea finală, la 

grupa experiment a fost semnificativ mai mare decât la grupa de control, ceea 

ce ne permite să afirmăm ca utilizarea jocurilor cu efectiv redus au avut o 

influenţă mai mare asupra dezvoltării tehnicii individuale, decât programele 

analitice aplicate la această grupă de vârstă.  

Această diferenţă semnificativă de progres între cele două grupe, o 

punem pe seama  faptului că mijloacele globale au avut un impact mult mai 

mare asupra nivelului tehnic al jucătorilor, evidenţiat de circuitul tehnic, unde 

chiar dacă nu a existat adversitate, am avut de a face cu trecere rapidă de la un 

procedeu tehnic la altul, situaţie specifică jocului competiţional. 

 

Ipoteza 2, se adresează capacitătii de efort speficice din jocul de fotbal, 

respectiv cum răspunde organismul sportivului la efortul specific mijloacelor 

globale, comparativ cu efortul mijloacelor analitice, nespecifice fotbalului. 

 Ipoteza 2: utilizarea jocurilor cu efectiv redus în antrenamentul 

jocului de fotbal îmbunătăţeşte capacitatea fizică specifică jocului de 

fotbal, la fotbaliştii de 12-14 ani. 

Rezultatele la testele fizice, respectiv, săritura în lungime de pe loc, 

testul pentru viteza maximă aerobă şi testul de 1000m de metri, scot în 

evidenţa o diferenţă semnificativă de progres între testarea iniţială şi testarea 

finală, atât pentru grupa experiment, cât şi pentru grupa de control.  

Situaţia se prezintă diferit, când comparăm rata progresului între cele 

două grupe la testarea finală. 

 La proba de săritură în lungime de pe loc, care are rolul de a evalua 

forţa explozivă a jucătorului de fotbal, observăm o diferenţă semnificativă 

între rezultatele de la testarea iniţială şi cele de la testare finală, rată 

progresului fiind foarte mare pentru ambele grupe ale cerectării. Comparativ, 

rezultatele dintre cele două grupe ne artă o diferenţă mijlocie spre mare pentru 

grupa experiment, ceea ce ne permite să afirmăm câ mijloacele pe bază de joc 

bilateral, care implică accelerări, decelerări, opriri bruşte, întoarceri, au avut 
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un impact mult mai mare asupra forţei explozive,decât mijloacele analitice, 

bazate cu precădere pe exerciţii cu greutatea proprie. 

 La evaluarea capacitătii aerobe de efort s-au folosit două probe, 1000m 

de metri, alergare pe pista de atletism şi testul pentru viteză maximă aerobă, 

respectiv testul de alergare tip navetă , pe 20 de metri, Luc Leger. 

 La ambele teste se produce un progres semnificativ al rezultatelor între 

testarea iniţială şi testarea finală, respectiv mare spre foarte mare, atât pentru 

grupa experiment, cât şi pentru grupa de control. 

Situaţia este total opusă atunci când comparăm diferenţele de progres 

între cele două grupe, pentru fiecare dintre cele două teste. La proba de 

alergare pe distanţa de 1000m, desfăsurată pe pista de atletism, un efort  

nespecific jocului de fotbal, diferenţele de progres între cele două grupe sunt 

nesemnificative, deci o acceptare a ipotezei nule, putem concluziona că 

utilizare jocurilor cu efectiv redus, pe terenuri de diferite dimensiuni, pot fi o 

alternativă viabilă la mijloacele nespecifice. 

 În schimb la Testul VAM – Luc Leger, care are o structura unei 

alergări de tip navetă pe o distanţă de 20 m, cu o viteză impusă de bipuri 

sonore, alergare – oprire – întoarcere – alergare, mult mai apropiată efortului 

din jocul de fotbal, constatăm o diferenţă de progres mijlocie spre mare în 

favoarea grupei experiment, deci o respingere a ipotezei nule. Acest rezultat 

ne indică faptul că subiecţii care au utilizat în programul de antrenament 

jocuri bilaterale, unde schimbările de direcţie, opririle şi întoarcerile sunt 

întâlnite în număr foarte mare, în detrimentul mijloacelor analitice (alergări 

liniare, cu efort uniform), au răspuns mult mai bine la acest tip de test, al cărei 

strucutură este mult mai apropiată de efortul din jocul competiţional. 

Ipoteza 3 se adresează nivelului de exprimare al jucătorilor, tradus prin 

rezultate obţinute în jocurile oficiale (Campionatul Judeţean U 15 al AJF 

Alba) şi prin eficienţa acţiunilor tehnico-tactice din joc. 

 Ipoteza 3:  utilizarea jocurilor cu efectiv redus în 

antrenamentul jocului de fotbal îmbunătăţeşte capacitatea de 

performanţa la fotbaliştii de 12-14 ani 

Analizând rezultatele celor două grupe de subiecţi, respectiv ale celor 

două echipe, CSS Blaj şi Unirea Juniors Alba Iulia, constăm o evoluţie mult 

mai constantă a rezultatelor în dreptul grupei experiment, comparativ cu 

grupa de control.  Media punctelor grupei experiment este de 2,80, 

comparativ cu o medie a punctelor de 1,80 din dreptul grupei de control, deci 

o diferenţă de 1 între cele două grupe ale cercetării. 

La jocurile directe dintre cele două grupe, se constată o diferenţa atât a 

rezultatelor, cât şi a acţiunilor tehnico tactice (şuturi spre poartă, şuturi la 

poartă, cornere, posesie), în favoarea grupei experiment. 

 Rezultatele dintre cele două echipe au fost favorabile grupei 

experiment, care a obţinut maxim de puncte din cele două jocuri. Acţiunile 

tehnico-tactice au fost deasemena favorabile ca număr subiecţilor grupei 
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experiment,în raport cu grupa de control, respectiv şuturi spre poartă  67% , 

şuturi la poartă  83 %, cornere 75%, posesie 59% în dreptul subiecţilor din 

grupa care au utilizat în antrenament jocuri cu efectiv redus. În schimb la 

capitolul offsid-uri, faulturi, procentul mai mare îl găsim la subiecţii grupei de 

control, ceea ce denotă faptul că jocul competiţional a avut un impact 

psihologic şi de interpretare a jocului, mult mai mare asupra  jucătorilor 

grupei de control, influenţând în mod negativ evoluţia acestora şi indirect 

performanţa echipei. 

În concluzie la ipoteza 3, putem afirma, că utilizarea jocurilor cu 

efectiv redus în antrenament, au pus jucătorii grupei experiment în condiţii 

apropiate jocului oficial, tradus printr-o exprimare superioară în acţiuni 

tehnico-tactice şi rezultate, comparativ cu subiecţii grupei de control, care au 

substituit mijloacele globale, cu mijloace analitice. 

 

XIV.1.Concluzii generale şi recomandări 

 

Jocurile cu efectiv redus sunt mijloace consacrate în antrenamentul 

fotbaliştilor, îndiferent de vârstă, juniori şi seniori, în ţarile cu fotbal 

dezvoltat, respectiv Spania, Franţa, Germania, Anglia,etc., datorită faptului că 

sunt specifice fotbalului, atacă toţi factorii antrenementului simultan, 

permiţând astfel un transfer mult mai rapid de la antrenament la jocul 

competiţional. 

Prin acest experiment, dorim să aducem în atenţia antrenorilor, celor 

care lucrează în fotbal, eficienţă utilizării jocurilor cu efectiv redus în procesul 

de instruire al fotbaliştilor. Fără să negăm sau să renunţăm la mijloacele 

analitice pentru abordarea factorilor antrenamentului (fizic, tehnic, tactic), 

mijloacele bazate pe joc, trebuie să-şi facă loc în antrenamentul fotbalistului, 

din mai multe raţiuni.  

În concluzie spunem : analizaţi jocul competiţional, monitorizaţi şi 

evaluaţi în permanenţă jucătorii cu care lucraţi, pentru a evea imaginea fidelă 

a modului cum reacţionează la stimulii de antrenament şi apoi găsiţi 

mijloacele bazate pe joc bilateral care să vă asigure maximum de eficienţă în 

pregătire. 
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CAPITOLUL XV: 

CONTRIBUȚIILE PERSONALE  ȘI DISEMINAREA 

REZULTATELOR 

 

XV.1. Contribuții personale 
 

 Elaborarea unor programe de antrenament bazate pe jocuri de posesie 

în condiții de adversitate, cu teme și obiective diferite reprezintă de 

asemenea un element inovativ considerabil; 

 Aplicarea testului VAM (viteza aerobă maximală) “ de tip navetă”  cu 

interpretarea rezultatelor și evidențierea diferentelor dintre cele două 

grupe ale studiului; 

 Implementarea diverselor exerciții de posesie la grupa experiment în 

particular care s-au dovedit a fi eficiente în jocurile de pregătire și cele 

competiționale (interpretare acțiuni tehnico – tactice, procent posesie, 

procent șuturi pe și spre poartă, cornere); 

 Aplicarea unei anchete pe bază de chestionar antrenorilor de juniori și 

seniori, posesori de licențe A și B, cu privire la nivelul de utilizare a 

jocurilor cu efectiv redus ȋn rândul antrenorilor din România; 

 Obținerea folosind aceste jocuri cu efectiv redus, a unor rezultate 

meritorii cum ar fi,  participări la faze zonale și naționale atât la nivel 

scolar cât și la nivel de juniori C- U 15, demonstrează valorificarea 

practică a lucrării. 

   XV.2. Diseminarea rezultatelor 

1.”Training of the school”s representative football team ” The 

International Scientific Conference Persectives in Physical Education and 

Sport, 17
th
 Edition, May 18 – 20, 2017, Ovidius University of Constanta, 

Rusu Horațiu, Rusu Răzvan Gheorghe 

2. ” The relation between the class on physical education and selection for 

football training with the porpose of developing of the general motricity 

for 7 – 8  years old pupils”,7
th
 Edition, The International Scientific 

Conference of students and young scientists, May 4 – 6, 2017 , Rusu, O.H., 

Rusu, R. G. 

3.” Lumbar discopathy in athletes”, 7
th
 Edition, The International Congress 

of Physical Educațion, Sport and Kinetotherapy, Mihai Popescu, Octavian 

Horatiu Rusu, Cristian Gabriel Popescu → 

4.”  Small-sided games: Efective means in training the school 

representative in soccer”, 9
th
 Edition, The International Congress of 

Physical Educațion, Sport and Kinetotherapy (ICPESK) , 13 – 15 June, 2019, 

Bucharest, Octavian Horațiu RUSU, Răzvan Gheorghe RUSU. 
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