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Partea I – Fundamentarea teoretică a cercetării 
 

Capitolul I  - Introducere în problematica tezei 

 
          Meciurile de fotbal jucate în ultimii ani pe plan 
intern, dar si internațional, ne-au arătat că activitatea 
jocului de fotbal s-a schimbat total, fotbalul actual fiind 
definit ca dinamică/accentuată a jucătorilor cu minge și 
fără minge. În ceea ce privesc procedeele și elementele 
tehnice, viteza de deplasare și viteza de execuție a crescut 
anual, simțitor, atacul a devenit mult mai agresiv și rapid, 
apărarea mult mai dinamică, și din ce în ce mai mult, 
având chiar sarcini de sprijinire a ofensivei – într-un 
cuvânt, se observă o încercare generală a profesioniștilor 
domeniului direcționată spre mărirea vitezei de circulație 
a mingii, spre definirea jucătorului complex din punct de 
vedere tehnico-tactic  care să poată soluționa orice 
moment apărut pe parcursul desfășurării unei partide1.  

În fotbalul de elită, numărul meciurilor 
competitive pe sezon, inclusiv meciurile interne, 
continentale și internaționale, poate fi foarte mare pentru 
echipele de succes. Unii jucători pot juca până la 70 de 
meciuri competitive pe sezon. În aceste condiții, numărul 
de săptămâni cu două meciuri pe săptămână este mai 
mare decât numărul de săptămâni cu un meci pe 
săptămână. 

O singură potrivire duce la oboseală acută, 
caracterizată printr-o scădere a forței musculare maxime, 
care necesită câteva zile pentru a se recupera complet. 

                                                           
1 Cojocaru V. (2000) -Strategia pregătirii juniorilor pentru fotbalul de înaltă 
performanţă, Editura Axis Mundi, Bucureşti.pag31 
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Performanța în fotbal a încetat să mai fie un 
simplu mijloc de relaxare, un mijloc de amuzament, 
câștigând un rol hotărâtor în societatea actuală datorită 
faptului că a suportat o serie de modificări benefice, 
transformându-se dintr-un simplu mijloc al educației 
fizice, un adevărat fenomen social, aducând cu sine o 
serie de schimbări importante în cadrul societății2.  
  Este de remarcat că în secolul XXI balonul rotund 
i-a forme diferite, acestea fiind urmarea faptului că 
fotbalul prezintă următoarele caracteristici3:  

 joc cu reguli foarte simple care pot fi rapid 
însușite de jucători si percepute ușor de 
spectatorii săi;  

 nu presupune aptitudini atletice speciale,oricine 
poate juca fotbal în anumite limite;  

 se poate juca oriunde: pe teren viran, pe plajă,  pe 
iarbă, în spatele curții,  indiferent de anotimp, 
climă, sau intemperii.  
De remarcat este faptul că fiecare echipă s-a 
pregătit progresiv pentru a atinge nivelul 
fotbalului internațional, unde primordială este 
obținerea  vitezei în condiții de rezistență, vitezei 
de execuție a acțiunilor de atac (dezechilibrând și 
eliminând succesiv jocul/tactica adversarilor) și a 
replierii rapide a întregi echipe cu fața la adversar, 
prin temporizare pentru a încetini atacul rivalului,  
neacceptând să iasă din joc precoce și punând 
accent pe  recâștigarea colectivă a mingii.  

                                                           
2 Cernăianu C. (1995)-Fotbal Universitatea Ecologică Bucureşti.pag23  
3 Ciolcă S.M (2004)- Fotbal- curs de specializare. Vol I.,Editura Universitatii     
Nationale de Aparare, Bucuresti pag.32 
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           Spiritul de echipă s-a determinat foarte bine, 
asimilând conceptul de structură și lăsând organizării 
jocului întregul angajament, deoarece acesta permite 
jucătorilor să fie angrenați tot timpul și să nu stea pe zone 
cu sarcini numai într-o anumita orientare și având grija 
unui singur coechipier/adversar.  
       Nu se mai joacă numai în cadrul liniei sau a 
sectorului postului respectiv, jucătorii își desfășoară 
intervențiile acolo unde fazele de joc găsesc, ignorându-
se numărul de pe tricou, deci, perfecționarea pe un 
anumit post fix4.  
       Apare tot mai des în cadrul procesului de 
pregătire utilizarea ca elemente de instruire a 
interrelațiilor dintre compartimente (apărare – mijloc -
atac) încercându-se astfel dobândirea modelului final – 
jocul.  
        Jocul de fotbal actual, în aceste noi condiții 
tehnico - tactice, solicită intens capacitatea fiziologică a 
sportivului, astfel încât pentru a suporta indicii de efort 
ridicați, organele interne ale organismului trebuie să 
reziste la o capacitate funcțională înaltă.  
       Jucătorii trebuie să fie bine dezvoltați din punct 
de vedere biomotric, deținători ai unei game largi de 
deprinderi motrice de bază, antropometric și a unor 
capacități motrice specifice (în special, viteză crescută în 
jocul cu mingea), cu ajutorul cărora să fie apt să 
efectueze numeroase acțiuni individuale sau colective 

                                                           
4 Ciolcă .S.M (2015)- Fotbal, curs de specializare. Editura cartea universitara 
Bucuresti.pag.21 
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tehnico-tactice,  în mare viteză care să surprindă 
adversarul.  
        Fotbalul modern, denumit de unii profesioniști 
„fotbal total”, evidențiat ca joc și nu ca antijoc chiar și 
atunci când se dorește un minim avantaj, jocul de echipă 
a crescut în valoare, ceea ce face grea remarcarea 
performanței individuale, în detrimentul shoului oferit de 
jucătorii ce se constituie în factori inediți ai victoriei;  
        Din ce în ce, mai mulți jucători ce fac  progrese 
impresionante pe planul tehnicii individuale și colective, 
sprijinite de o condiție fizică superioară;  
        Se subliniază, în fotbalul contemporan, crearea 
unui ”bloc omogen”,  din apărare-mijloc-atac, care să 
solicite toată echipa spre gol și invers;  
       Remarcăm în fotbalul actual, expresia unor valori 
sigure și a unei experiențe vaste pentru omogenizarea 
echipei prin faptul că fotbaliștii abili reduc la minimum 
durata timpilor de pauză, iar jucătorii de elită îl suprimă 
complet prin folosirea unei tehnicii deosebite aprofundată 
și sistematizată preponderent pe viteza de execuție și pe 
viteza de joc.  
        Se proiectează, pentru viitor, un meci de fotbal 
bazat pe viteza de circulație a mingii și a jucătorilor fără 
minge, perfecționarea principalelor elemente tehnice ale 
jocului de fotbal în regim de viteză, de perfecționarea 
capacităților motrice de baza (în special viteza în regim 
de rezistență).  
         În ultima vreme se observă că dezvoltarea în 
special  a tehnicii întregii echipe pentru ocuparea 
spațiului în defensivă, rapid și foarte sigur fără riscul 
pierderii mingii, în general o tehnică simplă la prima 
vedere, colectiv-constructivă, dar deosebit de eficientă în 
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toate fazele jocului, deoarece strategia tactică a derulării 
jocului contemporan a impus-o, având obiectiv principal 
creșterea vitezei în timpul meciului și străduința de a face 
fotbaliștii să se regăsească în teren prin devieri subtile ale 
mingii, prin pase  neașteptate  ale mingii, prin 
colaborarea în cadrul liniilor și al jocului colectiv în 
momente mobile și fixe ale jocului, suma celor enunțate 
asigurând disponibilitatea pe care să se poată baza în 
fazele de joc și care să se afle în permanență în misiunea 
echipei.  
         Privind cele mai bune concluzii, de la marile 
confruntări internaționale (Campionate Mondiale, 
Campionate Europene, Cupe Continentale sau Cupe 
Intercontinentale și, nu în ultimul rând, din desfășurarea 
unor Campionate Naționale de valoare) este  să sesizăm 
treptele de progres ale acestui fenomen social. 
          Fotbalul de performanță cere o educație sportivă, 
un antrenament științific conceput care să dirijeze toate 
energiile în direcția obținerii succesului în competiții.  
          În cadrul colocviilor și bibliografiei de specialitate 
internaționale, specialiștii pun permanent în discuție 
pregătirea fizică individualizată a jucătorilor de fotbal de 
la toate categoriile de vârsta, desprinzându-se de fiecare 
dată interesul deosebit în capacitatea lor pentru jocul de 
înaltă performanță.  
 
1.1.Motivarea alegerii temei 

 
          În jocul de fotbal contemporan, este important de 
știut că solicitarea jucătorilor de fotbal, numărul 
sprinturilor rapide și al conducerilor de  minge este mai 
mare față de ceea ce a fost  cu puțin timp în urmă. 
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Am ales să studiez această temă datorită 
importanței pe care o reprezintă nivelul de adaptarea a 
capacitații funcționale a organismului la efortul fizic,  în 
special în  fotbalul de performanță la seniori din Tunisia. 

Urmând  la UNEFS București studiile de  licență 
și master, am acumulat cunoștințe teoretice și practice  
aprofundând disciplina fotbal, la care doresc în 
continuare să mă perfecționez.  

În Orientul Mijlociu, soarele strălucitor de vară 
poate crește rapid temperatura mediului peste 40 ° C, iar 
umiditatea de seară poate spori și mai mult duritatea 
mediului. În ultimele decenii, nu numai că au fost 
descrise cerințele fiziologice, metabolice și nutriționale 
ale jocului de fotbal, dar și cerințele de termoreglare 
asociate jocului într-o serie de condiții de mediu. Acest 
lucru a dus la o mai bună înțelegere a modului în care 
efortul fizic/jocul poate fi modificat în condiții de 
căldură.  
 

1.2.Gradul de actualitate al temei  
 

Modele privind  academiilor de fotbal   

 
În ultimii 20 de ani au avut loc o serie de 

schimbări semnificative în lumea fotbalului, în special în 
domeniul dezvoltării tinerilor. În 1998, „sistemul 
academic pentru jucători de tineret” a fost introdus în 
cluburile profesionale engleze, înlocuind vechile „școli 
de fotbal de excelență”. S-a susținut că un mediu mai 
reglementat și mai consistent ar ajuta dezvoltarea 
jucătorilor tineri într-o manieră mai sigură. În mod 
normal, jucătorii urmau propria școală locală și se 
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antrenau la club, atât după ore, cât și în weekend. Înainte 
de sistemul academic, un jucător nu se putea înscrie la un 
club profesionist înainte de vârsta de 15 ani. Acum, 
sistemul academic permite recrutarea de jucători cu 
vârsta de 8 ani. Acești jucători rămân în secțiunea 
‚școlar’ a academiei până la vârsta de 16 ani când, dacă 
sunt suficient de talentați, pot fi invitați să se alăture 
echipei full-time U18.  
 

Examinarea  și dezvoltarea jucătorilor 

 
  Abordările de cercetare, selecție și dezvoltare a 

jucătorilor tineri variază mult în fotbal, nu numai între 
diferite țări, ci între cluburi diferite din același sistem. În 
Anglia, toate cluburile își urmează propriul etos, așa cum 
a fost conceput de clubul sau managerul academiei. La 
Manchester United5, abilitatea și siguranța de 
sine/echilibrul, precum și viteza (capacitate motrică), au 
fost considerate fațete principale ale talentului și 
potențialului, dar alte academii  acordă prioritate 
dimensiunii și vizează cei mai buni tineri pe care îi pot 
găsi pentru grupul de vârstă. Cercetătorii de prima linie 
sunt de obicei antrenori de la cluburi, profesori de 
educație fizică sau uneori chiar un tată care al cărui fiu a 
jucat de performanță.  
 

Relația  între personalul medical și cel sportiv  
 

Relația dintre știința medicală și sportivă și 
personalul antrenor este esențială în dezvoltarea unui 
jucător în orice mediu. Trebuie să fie una de încredere și 
                                                           
5 https://www.manutd.com/en 
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comunicare bună, în special pentru poziția de specialitate 
a portarului, care este foarte diferită de jucătorul din 
teren. Antrenorii de portari au cerințe foarte specifice 
pentru recruți, inclusiv o postură  atletică suplimentară și 
o talie bună. Factorul de talie poate pune o problemă, în 
special atunci când jucătorii sunt recrutați la vârsta de 9 
ani. După cum sa discutat deja, un tânăr ‚mare’ de 9 ani 
se poate dovedi a fi un ‚mic’ de 16 ani, în comparație cu 
colegii săi.  

Există o serie de modalități prin care poate fi 
măsurată talia finală, unele mai precise decât altele. Se 
pot face măsurători antropometrice. La Manchester 
United și Aspire Academy6, se face o radiografie anuală 
a încheieturii, pentru a estima informații cu privire la 
vârsta scheletului și la statura prevăzută la talia finală. La 
Manchester United, am descoperit că, dacă am avea 3 ani 
consecutivi de talia estimată similară, am fi la o distanță 
de aproximativ 2 - 3 centimetri față de talia matură a 
jucătorului. Aceasta a fost o informație crucială pentru 
antrenori, în special dacă am avut rezultatele jucătorilor 
între 9 și 11 ani. Aceasta le-a permis antrenorilor să ia o 
decizie cu privire la faptul dacă jucătorul a fost ținut în 
academie ca portar sau schimbat în altă poziție, deoarece 
talia lui l-ar împiedica să progreseze. În Premier League, 
antrenorii căutau jucători care să aibă potențialul de a 
avea 188 cm talie  minimum7. Dacă talia prevăzută a unui 
jucător în mod regulat a fost mai mică de 188 cm, se 
poate lua în considerare schimbarea poziției sale. Ar 
trebui să fie un jucător excepțional pentru a reuși dacă ar 
fi mai scund decât acesta, deoarece majoritatea 

                                                           
6https://www.aspireacademy.ro/  
7https://www.premierleague.com/  
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managerilor își doresc un portar cu o prezență robustă și 
o statură fizică impunătoare în spatele apărătorilor lor. 

Informațiile despre raze X au fost utile în mai 
multe rânduri, în special cu un jucător care a fost eliberat 
dintr-o academie de club la vârsta de 12 ani pentru a fi 
prea mic ca portar. Jucătorul a avut o mare abilitate 
atletică și în urma măsurilor de talie prevăzute, s-a 
estimat că ar putea avea o talie acceptabilă. Ani mai 
târziu a jucat atât pentru prima echipă, cât și pentru țara 
sa. Acest lucru s-a produs și cu un număr de jucători din 
afara terenului, care s-au dezvoltat târziu, cu îngrijorare 
pentru statura lor relativ mică la vârsta de 16 ani (când, în 
mod normal, se ia o decizie cu privire la faptul că 
jucătorilor li se oferă un contract cu normă întreagă). Dar, 
pentru că avea starea lor de maturitate și previziunile de 
talie finală, clubul a fost fericit să semneze cu jucătorii, 
știind că vor fi în creștere în anii următori. 

La Manchester United, personalul medical și 
personalul de instruire au lucrat îndeaproape pentru a 
stabili programe individuale de pregătire „de reabilitare”, 
în special pentru tinerii portari. Antrenorii vor evidenția 
tiparele de mișcare pe care se așteptau ca jucătorii să le 
poată efectua și apoi să consolideze și să facă exerciții 
generale. Folosind scripete, elastice și greutăți, în tiparele 
funcționale, echipa de fizioterapie vor dezvolta un 
program personalizat. Antrenorii și fizioterapeuții vor 
dezvolta împreună profiluri funcționale pentru jucători și 
au fost păstrate jurnale individuale de către jucători 
pentru rutinele de acasă care le-au fost date. Tot 
personalul a lucrat împreună pentru a monitoriza 
dezvoltarea și progresul individual. 
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O provocare majoră pentru sportivii din Qatar este 
starea lor de nutriție și hidratare, pe lângă obiceiurile lor 
proaste de somn. Există o abundență de fast-food în 
Qatar, fiecare magazin oferind un serviciu de livrare - iar 
sportivii profită din plin. Starea lor de hidratare este 
aproape întotdeauna proastă. Acest lucru nu este ajutat de 
mediul înconjurător; deși jucătorii au tendința de a se 
antrena în aer liber după-amiaza târziu, în lunile de vară  
temperaturile pot fi în jur de 36 până la 40 ° C. Jucătorii 
au, de asemenea, obiceiuri proaste de somn, deoarece au 
obiceiul să stea până la primele ore ale dimineții să joace 
jocuri pe calculator sau să trimită mesaje prietenilor. 
Toate aceste probleme cresc în luna sfântă a 
Ramadanului8, când nu mănâncă și nu beau în timpul 
zilei. Jucătorii se vor antrena seara târziu și nu vor mânca 
până la primele ore ale dimineții. Vor rămâne apoi până 
înainte de zori să mănânce micul dejun înainte de a 
încerca să doarmă. Acest tipar de 28 de zile perturbă 
programele de instruire, care trebuie modificate pentru a 
ține cont de starea persoanelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
8 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ramadan 
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1.3.Etapele demersului științific 
Tabelul nr.1 

Nr 
crt. 

Etapa Perioada Conținut 

1 Studiul 
bibliografic 

15.11.2016-
15.06.2017 

-identificarea aspectelor și 
problemelor în legătura cu tema 
-documentarea bibliografică  
-parcurgerea programului de studii 
avansate 
-elaborarea raportului nr. 1 

2 Cercetare 
preliminară 

20.11.2017-
20.03.2018 

-evaluarea resurselor tehnologice 
și a echipamentelor 
-stabilirea sistemului de analiză 
statistică 
-testarea parametrilor propuși 
pentru analiză, în vederea 
facilitării interpretării și 
organizării atât a studiului 
preliminar, cât și pregătirea pentru 
cercetarea finală. 
-etapă de  testare  în vederea 
realizării unei diagnoze precise și 
a monitorizării adaptării 
fiziologice la efortul de 
antrenament. 
-elaborarea raportului nr. 2 

3 Cercetare 
experimentală 

01.11.2018-
03.06.2019 

-stabilirea scopului, obiectivelor, a 
sarcinilor, a ipotezelor și a 
metodelor de cercetare 
-proiectarea și alcătuirea 
macrociclurilor și a programelor 
de pregătire fizică specifică 
jucătorilor de fotbal 
– implementarea programului la 
echipa supusă cercetării 
experimentale 
-testarea finală a subiecților, 
înregistrarea, centralizarea, 
procesarea și prelucrarea datelor 
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1.4.Sistematizarea efortului fizic în fotbal  
 

Echilibrul între pregătire fizică și pregătirea 
tactică 

 În fotbalul modern, analiza meciurilor și 
tehnologia oferă antrenorilor informații importante cu 
privire la cerințele fizice, tehnice și tactice ale jocului, 
evidențiind performanța fiecărui jucător910. Pregătirea 
pentru creșterea performanțelor fizice este un proces 
adaptiv care implică manipularea progresivă a 
încărcăturii fizice11, și este ”suma” cunoștințelor și a 
muncii antrenorului de fotbal și a preparatorului fizic. 
Monitorizarea intensității este, prin urmare, esențială (așa 
cum atestă toți practicienii), în gestionarea "dozei" de 
antrenament pentru a se asigura că se obțin îmbunătățirile 
dorite în ceea ce privește performanța, reducând în 
același timp incidența accidentărilor cauzate de 
intensitate12;  

Fiecare acțiune efectuată în joc include o decizie 
(o parte tactică), o acțiune sau o abilitate motorie (partea 
                                                           
9 Sarmento, N. et al. (2015) -The Transition from Match Analysis to Intervention: 
Optimising the Coaching Process in Elite Futsal, pag.471-488 
10 Rein, R., D Memmert, D.,  (2016) - Big data and tactical analysis in elite soccer: 
future challenges and opportunities for sports science, pag. 1-13 
11 Manzi, V., D'Ottavio, S., Impellizzeri, F. M., Chaouachi, A., Chamari, K., and 
Castagna, C. (2010). Profile of weekly training load in elite male professional 
basketball players. J. Strength Cond. Res. 24, 1399–1406. doi: 
10.1519/JSC.0b013e3181d7552a 
12 Akenhead, R & Nassis, G.(2016) - Training Load and Player Monitoring in High-
Level Football: Current Practice and Perceptions 

cercetării experimentale 
-elaborarea raportului nr. 3 
-finalizarea și redactarea tezei de 
doctorat 



13 

 

tehnică) care necesită o anumită mișcare (parte 
fiziologică) și este condusă de stări volitive și emoționale 
(partea psihologică13).  

Cât de bine luăm în considerare aceste informații?  
Cum implementăm acest lucru în procesul nostru 

de pregătire zilnică? 
Care sunt aspectele esențiale pe care trebuie să le 

cunoaștem în planul nostru de antrenament? 
A) Modelul de joc 

 
Fotbalul este un sport intermitent cu:  
 

a) solicitări fizice, cu schimbări în viteza de mișcare 
și de direcție (de exemplu, mersul pe jos, jogging, 
alergare cu  intensități diferite) etc. 

b) principii tactice ale jocului (de exemplu, stilul de 
joc, formarea, poziționarea etc.) care determină în 
final, rezultatul meciului și performanța generală 
a echipei.  

c) Periodizarea tactică, este o abordare de formare 
contemporană în fotbal, care a fost recent 
introdusă și care are ca referință întotdeauna 
JOCUL. Prin urmare, orice antrenor trebuie să 
aibă în pregătirea jucătorilor (pregătire fizică și 
tactică) ceea ce dorește să vadă în timpul 
meciurilor. La elaborarea modelului de joc, 
trebuiesc luați în considerare câțiva factori. 
 
Efortul fiziologic la seniori în jocul de fotbal 

                                                           
13 Delgado B.,J.,L., Mendez Villanueva., J.,A. (2018) - Tactical Periodization - A 
Proven Successful Training Model 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jos%C3%A9+Alberto+Mendez+Villanueva+PhD&text=Jos%C3%A9+Alberto+Mendez+Villanueva+PhD&sort=relevancerank&search-alias=books
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Cerințele unui jucător de fotbal în timpul unui joc 

pot fi determinate din analiza meciului și măsurătorile 
fiziologice din timpul acestuia. Rezultatele din fotbal sunt 
determinate de interacțiunea a multor factori ce fi chiar 
cuantificați. Nivelul de abilități al echipei, strategia 
aplicată, cât și strategia echipei adverse, meciurile 
individuale contribuie la rezultatul final. Fiecare jucător 
are un timp (foarte) limitat de impact asupra meciului, iar 
raportul dintre succes și eșec este destul de mică. În acest 
context, fiziologia fotbalului, în special în ceea ce 
privește oboseala, devine importantă. Dacă un jucător 
este cu 5% mai slab fiziologic decât nivelul necesar 
pentru a finaliza un meci de 90 de minute, având în 
vedere cerințele sale, atunci acel jucător poate acorda o 
jumătate de secundă adversarului care duce la momentul 
decisiv al jocului. Câștigarea și pierderea sunt 
literalmente separate de aceste margini și, prin urmare, 
nu va fi o surpriză faptul că s-a lucrat mult la 
angajamentul fizic al jocului, astfel încât antrenorii să știe 
la ce nivel fiziologic trebuie să fie jucătorii pentru a evita 
oboseala .  

 

Solicitarea fiziologică în fotbal 
 

 Specialiștii domeniului afirmă că, în medie, un 
jucător de fotbal de elită joacă 90 de minute cu 
aproximativ 70% VO2max, consumă aproximativ 18kCal 
/ minut și acoperă între 10km și 15 km pe meci. De fapt, 
acest lucru ascunde adevărata provocare, adică jocul 
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cuprinde sprinturi multiple, desprinderi/sărituri, 
schimbări de direcție și interacțiuni cu mingea.  

Unele programe avansate, sunt o trigonometrie 
complexă și algoritmi matematici și apoi capabili să 
reunească o reconstrucție bidimensională a locului în care 

s-a deplasat acel jucător și cât de repede. O altă metodă, 
utilizată pentru prelucrarea datelor, este GPS-ul, jucătorii 
poartă o unitate GPS care urmărește locul în care se 
mișcă și cât de repede aleargă, în același mod în care 
mulți dintre antrenori/preparatori fizici folosesc un 
Garmin pentru a  monitoriza antrenamentul.  

 
Raportul activ-pasiv al efortului în timpul unui 

meci 

 

Datele statistice ne spun ca, întru-un meci, un 
jucător efectuează aproximativ 100 de sprinturi, iar 
fiecare sprint provoacă un nivel progresiv de oboseală. 
Întrebarea este cât de mult se odihnesc jucătorii? Se poate 
calcula un raport de lucru: odihnă, care, în acest caz, este 
calculat ca fiind  timpul petrecut făcând sprinturi de 
alergare, alergare în tempo moderat (mai mare de 12 km / 
h) și comparat cu timpul petrecut în fault, în picioare și în 
alergare ușoară. Valoarea raportului obținut este de 1: 2. 
Cu alte cuvinte, pentru fiecare 10 secunde de alergare la 
intensitate mare pe care o va executa un fotbalist, va 
avea, în medie, 20 de secunde de odihnă. Acea odihnă 
poate fi acumulată sub formă de odihnă în valoare de 3 
minute, în timp ce în alte ocazii, un jucător nu poate avea 
aproape nici o odihnă timp de câteva minute.  

Provocarea crucială, pentru fotbaliști, este să se 
antreneze pentru aceste momente de intensitate mare, de 
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scurtă durată, în care accelerația și decelerarea se adaugă 
semnificativ la costul energiei și apoi să se recupereze, 
astfel încât să o poată face din nou după 30 de secunde.  

Alți specialiști ai domeniului au arătat că un 
fotbalist face aproximativ 28 de „mișcări intenționate” la 
fiecare 15 minute - aproximativ 2 mișcări pe minut. 
Acestea schimbări de direcție, driblinguri, accelerări, 
decelerări, abordări, pase și desprinderi/sărituri. Un 
jucător face aproximativ 550 de accelerări pe meci și 
aproximativ 60 de decelerări. Nu este de mirare că,costul 
energetic este ridicat și, având în vedere raportul de 
lucru-repaus, există o scădere relativ importantă a vitezei 
cu oboseala în timpul unui meci. 

 
Costul energetic al fotbaliștilor în timpul jocului 

 
Sistemul de energie aerobă este foarte important 

în timpul unui meci de fotbal, cu frecvențe cardiace 
medii și maxime în jur de 85% și respectiv 98% din 
valorile maxime, respectiv, corespunzând unei absorbții 
medii de oxigen de aproximativ 70% din maxim. Studiile 
arată că, costul total al energiei pentru un jucător  este 
estimat la aproximativ 1400 kCal. Cu toate acestea, 
costul energiei este ridicat - 1400kCal și reprezintă 
aproximativ consumul energetic al unei  persoane de 70 
kg care aleargă la un semimaraton (21 km), ceea ce 
înseamnă, că, consumul  energetic este mare. Acest lucru 
se datorează acelor sprinturi repetate, schimbări de 
direcție, eforturi explozive pe distanțe de peste 5 m. 
În cele din urmă, specialiștii au atras atenția asupra 
activităților specifice fotbalului, jocul este mai mult decât 
alergare la urma urmei.  
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Jucătorii execută, în medie, 18 acțiuni ofensive pe 
meci (din păcate, în multe cazuri, acest lucru înseamnă, 
de asemenea, că un jucător va putea simula de 18 ori pe 
meci, prefăcându-se accidentat la jumătate din timp - 
unul dintre ”neajunsurile” fotbalului). 
După cum s-a constatat, jucătorii execută peste 100 de 
sprinturi în joc, în care ating viteze de deplasare mai mari 
de 20 km / h. Aceste cifre și valori,  variază foarte mult în 
funcție de poziția de joc. 
 

Interacțiunile cu mingea 

 
 Componenta crucială pentru un fotbalist este jocul cu 

mingea. Spectatorii cred că meciurile sunt câștigate prin 
munca fără minge, dar, bineînțeles, cineva trebuie să 
înscrie, să atace și să paseze, iar asta implică jocul cu 
mingea. Acest lucru demonstrează că un jucător 
interacționează cu mingea aproximativ între 90 și 140 de 
ori într-un meci. Există unele diferențe, datorită postului 
din meci, dar statisticele nu diferă mult, diferențele sunt 
nesemnificative14. Timpul mediu de interacțiune, este 
foarte de mic. Interacțiunea specifică este o trecere cu o 
singură atingere sau o trecere de control. Jucătorii, în 
special cei ce activează la nivel de mare performanță, vor 
pasa de obicei mingea la o distanța de 1m până la 5m 
spațiu între ei și un adversar - o jumătate de secundă (sau 
mai puțin) pentru a executa o schemă de joc.  

Un jucător are de obicei contact cu mingea mai puțin 
de o secundă. Uneori, un jucător va controla, dribla,  va 
trece și va putea apoi să se întâlnească cu „luxul” 
posesiei mingii pentru un „întreg” de 3 până la 4 secunde. 
                                                           
14Popescu A D (2013)- Fiziologie Sisteme de integrare,  ed. Bren, Bucureşti.pag.45  
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Specialiștii domeniului afirmă că, în medie, un jucător 
are un total  cuprins între 60 și 90 de secunde de posesie 
a mingii în toate cele 90 de minute. În mod uimitor, 
acesta este momentul în care un jucător are de jucat 
meciul. Nu este de mirare de ce posesia mingii este foarte 
importantă.  

 
Distanțele de alergare în timpul jocului 
 

Distanța tipică parcursă de un jucător de nivel 
profesionist în timpul unui meci este de 10-13 km15. Cu 
toate acestea, mare parte a distanței este acoperită de 
mers  și de alergare de intensitate redusă și reprezintă în 
principal perioadele de solicitare de intensitate ridicată 
care sunt importante. Timpul de alergare de viteză este 
ceea ce face diferența între jucătorii de nivel superior (de 
mare performanță) de cei de la un nivel inferior (amatori 
sau din ligi inferioare). Analiza computerizată a mișcării 
în timpul meciului a demonstrat că jucătorii internaționali 
de primă clasă efectuează cu 28% mai multe alergări de 
intensitate ridicată (2,43km vs. 1,90 km) și cu 58% mai 
multe sprinturi (650m față de 410 m) decât jucătorii 
profesioniști la un nivel inferior16 au descoperit că 
echipele de top din liga daneză au parcurs cu 30-40% mai 
mult (distanță) de alergare de mare viteză comparativ cu 
echipele de mijloc și de nivel inferior. Pe de altă parte17, 
alți specialiști au observat că jucătorii Campionatului 
                                                           
15 King M, Duffield R. (2009) -The effects of recovery interventions on consecutive 
days of intermittent sprint exercise. J Strength Cond Res; 23:1795-1802. 
16 Godfrey, R. J., Madgwick, Z. & Whyte, G. P. (2003). “The exercise-induced growth 

hormone response in athletes.” Sports Medicine. 33(8): 599-613. 
17 Brink MS, Visscher C, Arends S, et al.(2010)- Monitoring stress and recovery: New 

insights for the prevention of injuries and illnesses in elite youth soccer players. 

British Journal of Sports Medicine.;44(11):809–15. 
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Mondial au făcut alergări și sprinturi mai rapide decât 
jucătorii din Premier League, chiar dacă diferențele au 
fost mici. În aceeași linie, un studiu care a comparat 
performanța meciului jucătorilor din primele trei 
standarde competitive ale fotbalului englez a constatat că 
jucătorii din categoriile a doua (campionat) și a treia 
(Liga 1) au efectuat alergări mai rapide (> 19 km / h) ) 
decât cele din Premier League (803m, 881m și, respectiv, 
681 m), care a fost și cazul sprintului (308m, 360m și 
respectiv 248 m)18. Specialiștii afirmă că jucătorii care 
schimbă echipa și se deplasează din Premier League în 
Liga Campionilor au parcurs o distanță mai mare de  
alergare de intensitate ridicată (1103m față de 995 m), în 
timp ce nu s-a observat nicio diferență pentru jucătorii 
care se deplasează în sus de la Liga Campionilor  la 
Premier League (945m vs. 1021 m). Diferențele pot fi 
legate de stilul de joc, echipele din Premier League 
folosind mai degrabă tactici de posesie decât tactica cu 
mingea lungă folosită de obicei la standarde inferioare, 
demonstrând influența majoră a tacticii asupra 
performanței fizice. Este interesant faptul că distanța de 
mare viteză parcursă a fost semnificativ mai mare pentru 
echipa de nivel inferior când mingea era în afara jocului.  

Trebuie remarcat faptul că, de exemplu echipele 
italiene de succes par să parcurgă o distanță mai mică (4-
12%) de alergare de intensitate mare comparativ cu 
echipele de nivel inferior, dar o distanță mai mare în timp 
ce se află în posesia mingii. În plus, jucătorii acoperă mai 
mult teren cu alergări de intensitate ridicată atunci când 

                                                           
18 Godfrey, R. J., Madgwick, Z. & Whyte, G. P. (2003). “The exercise-induced 
growth hormone response in athletes.” Sports Medicine. 33(8): 599-613. 
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joacă împotriva unor adversari de nivel superior, 
comparativ cu adversari de nivel inferior . 

Jocul împotriva adversarilor puternici sa dovedit a fi 
asociată cu o posesie mai mică a mingii și este posibil ca 
jucătorii cu standarde inferioare să acopere distanțe mai 
mari în încercarea de a se apropia de jucători și recâștiga 
posesiunea. S-ar putea, de asemenea, ca jucătorii cu 
standarde superioare să fie mai selectivi în ceea ce 
privește eforturile lor de intensitate ridicată. 

 

Nivelul oboselii în timpul unui joc de fotbal 

 

O întrebare relevantă este dacă oboseala apare spre 
sfârșitul unui meci de fotbal și ce cauzează oboseala. Este 
o constatare obișnuită precum  că, alergările de sprint, 
alergarea de intensitate mare și distanța parcursă sunt mai 
mici în a doua jumătate de meci decât în prima. Se pare 
că alergarea de mare viteză în a doua  repriză este 
afectată de activitățile din prima repriză, iar fundașii 
laterali, mijlocașii centrali și externi, având cele mai 
exigente poziții fizice de joc, s-au dovedit a avea o 
reducere în performanța meciului în a doua jumătate. 
Specialiștii au furnizat dovezi că abilitatea jucătorilor de 
fotbal de elită și subelită de a efectua exerciții de 
intensitate ridicată este redusă spre sfârșitul jocurilor. 
Abilitățile tehnice nu pot fi afectate de capacitatea redusă 
de muncă. Studiile arată că jucătorii francezi de elită au 
fost în general capabili să-și mențină performanțele 
legate de abilități pe tot parcursul unui joc . Scăderea  
performanței la alergări în timpul meciului se pot datora 
jucătorilor care folosesc strategii de ritmare conștiente 
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sau subconștiente pentru a permite finalizarea cu succes a 
meciului, nu reflectă astfel oboseala adevărată. Cu toate 
acestea, performanța în sprint și exercițiu intermitent, a 
fost semnificativ redusă comparativ cu evaluarea înainte 
de joc atunci când a fost evaluată după un joc.  Este de 
asemenea relevantă ce se întâmplă atunci când jucătorii 
participă în mai multe jocuri importante într-un timp 
scurt. Un studiu al jucătorilor din Liga Franceză 
subliniază că nu s-au observat diferențe în ceea ce 
privește abilitatea sau performanța fizică atunci când s-au 
jucat trei meciuri în șapte zile, așa cum se întâmplă 
adesea. Jucătorii de fotbal de elită s-au dovedit în mai 
multe ocazii că se angajează în exerciții de intensitate 
redusă, sub media jocului, în perioada de cinci minute 
care urmează celei mai intense perioade a meciului. 
Aceste reduceri ale performanței după o perioadă de 
exerciții intense ar putea rezulta din variația naturală a 
intensității jocului din cauza factorilor tactici sau 
psihologici19. Cu toate acestea, într-un alt studiu, jucătorii 
au efectuat un test de sprint repetat imediat după o 
perioadă intensă în fiecare repriză și, de asemenea, la 
sfârșitul fiecărei reprize,și s-a arătat că, după perioade 
intense în prima repriză, performanța sprintului 
jucătorilor a fost semnificativ redusă, în timp ce până la 
sfârșitul primei reprize, capacitatea de a efectua sprinturi 
repetate a fost recuperată. Împreună, aceste rezultate 
sugerează că jucătorii de fotbal experimentează temporar 
oboseală în timpul jocului. 
 

1.5. Ramadanul  

                                                           
19 Manson S.A., Brughelli M., Harris N.K.(2014) – Physiological characteristics of 
international female soccer players 
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Ramadanul este o lună calendaristică sfântă pentru 
musulmani în timpul căreia ei țin post intermitent timp de 
aproximativ 30 de zile. Practica postului Ramadan este 
obligatorie pentru toți musulmanii sănătoși, adulți și 
necesită ca fiecare să se abțină de la mâncare și lichide de 
la răsărit până la apusul soarelui.  Potrivit musulmanilor, 
postul Ramadan-ului este privit cu o importanță ridicată, 
deoarece este considerat un act spiritual care crește 
conștiința față de Dumnezeu și aduce o îmbunătățire 
personală prin reținerea de sine. 

În timpul Ramadan-ului, musulmanii cred că sunt mai 
iluminați din punct de vedere spiritual și se ridică spre 
acte mai nobile care îl apropie de Dumnezeu. În timp ce 
alegerea să postească este cea a fiecărui individ, pentru 
jucătorii de fotbal și alți sportivi  trebuie luate în 
considerare efectele postului asupra performanței 
sportive. 

Ramadanul este dictat de calendarul islamic, care 
urmează un ciclu lunar și este mai scurt decât calendarul 
gregorian cu 10 până la 11 zile. Drept urmare, luna 
Ramadan-ului avansează în fiecare an, și completează un 
ciclu la fiecare 33 de ani.  Această perioadă prezintă o 
provocare suplimentară pentru jucătorii de fotbal și toți 
sportivii musulmani care trăiesc în emisfera nordică, 
deoarece zilele de vară mai lungi înseamnă perioada mai 
lungă de post. 

Nu este neobișnuit să se desfășoare competiții 
sportive majore în timpul Ramadan-ului.  Jocurile 
Olimpice de vară de la Londra 2012 au avut loc în luna 
Ramadan-ului. În următorii câțiva ani, competițiile 
internaționale majore s-au suprapus cu Ramadan-ului: 
Cupa Mondială FIFA 2014 din Brazilia, Campionatul 



23 

 

European de fotbal UEFA 2016, cunoscut și sub 
denumirea de „Euro Cup” din Franța, a coincis cu 3 
săptămâni de Ramadan. 

Este important de estimat că 29% din populația lumii 
este musulmană. Potrivit unui raport FIFA, fanii 
fotbalului musulman sunt estimați la 270 de milioane, 
reprezentând 208 de țări diferite deși ,distribuită pe scară 
largă, concentrația musulmanilor este ridicată în țările în 
care fotbalul este un sport popular, cum ar fi în Orientul 
Mijlociu și Africa. Având în vedere popularitatea 
fotbalului în rândul musulmanilor de pe glob, Ramadanul 

și fotbalul sunt strâns legate. Efectele postului  asupra 
performanței sportive, pot  evidenția strategiile cheie 
pentru a informa jucătorii de fotbal, antrenorii și 
organizatorii cu privire la cele mai bune practici pentru a 
face față schimbărilor de stil de viață care apar în 
perioada respectivă.  

 

Dieta 

 

Sportivii sunt obligați să mențină o dietă 
sănătoasă pentru a optimiza performanța. Deși este 
recomandat cu tărie ca sportivii să consume trei mese 
consistente pe zi, acest lucru nu se întâmplă adesea în 
timpul postului, având în vedere timpul mai scurt 
disponibil pentru a mânca. Majoritatea musulmanilor își 
schimbă automat frecvența mesei la două mese: una 
înainte de răsărit (Suhoor) și cealaltă imediat după apusul 
soarelui (Iftar). Astfel, schimbarea majoră a stilului de 
viață în timpul postului începe cu trecerea aportului 
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alimentar (și fluid) de la lumina zilei la orele nopții20. 
Deoarece acest model continuă pe parcursul următoarelor 
aprox. 30 de zile, există un risc crescut de deficiență 
nutritivă și energetică la sportivii de performanță. 
  Provocarea pentru sportivii musulmani de a 
mânca mese sănătoase devine mai dificilă, deoarece 
fiecare zi este sărbătorită cu o sărbătoare mare la apusul 
soarelui (Iftar). În cultura musulmană modernă, Iftar 
cuprinde alimente bogate în grăsimi, zahăr și sare, care 
nu sunt neapărat sănătoase pentru persoanele „normale”, 
cu atât mai puțin pentru sportivi. Studiile care analizează 
conținutul nutrițional al Iftar-ului au descoperit că 
valoarea calorică este aproape echivalentă cu două mese. 
Astfel, aportul caloric zilnic total în timpul postului poate 
fi menținut, cu toate că deficiențele nutriționale au fost 
documentate, având în vedere că alegerile alimentare nu 
sunt variate.  

Pentru a încuraja alimentația sănătoasă în rândul 
sportivilor în timpul Ramadan-ului, antrenorii și 
organizatorii de competiții pledează pentru ca sportivii să 
consume alimente variate bogate în macronutrienți (de 
exemplu, carbohidrați, proteine și grăsimi) și bogate în 
nutrienți care sunt esențiali pentru performanțe și 
recuperare optime. Pe cât posibil, mesele trebuie să fie de 
dimensiuni moderate și distanțate la intervale regulate 
pentru a maximiza absorbția de nutrienți.  

O masă pre- și post-antrenament mai mică poate 
contribui, de asemenea, la creșterea aportului caloric, la 

                                                           
20 Ferguson-Stegall L, McCleave EL, Ding Z, Doerner PG III, Wang B, Liao YH et 
al.(2011)- Postexercise carbohydrate-protein supplementation improves subsequent 
exercise performance and intracellular signaling for protein synthesis. J Strength Cond 
Res ; 25:1210-1224. 
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menținerea performanței și ajută la refacere21. În cele din 
urmă, în cazul în care este prezentată oportunitatea, 
mutarea cantonamentul de pregătire mai departe de casă, 
unde poate fi oferit un plan strict de dietă poate 
îmbunătăți aportul alimentar. 

 
Hidratarea 

 

De asemenea, sportivii care postesc  nu se pot 
hidrata  în timpul zilei22. Deși deshidratarea nu este 
raportată pe scară largă, nivelurile mai mici de hipo- 
hidratare ar putea fi reportate până a doua zi și, în final, 
pune un sportiv în pericol de deshidratare, ceea ce ar 
putea afecta performanța. 

În timpul Ramadan-ului, sportivii vor avea 
posibilitatea limitată de a se re-hidrata, mai ales în lunile 
de vară, când nopțile sunt mai scurte. O situație frecventă 
este ca sportivii să bea cantități mari de apă, ceea ce este 
un mod ineficient de a îmbunătăți hidratarea. Consumul 
de volumuri mari de apă simultan va induce pierderi de 
urină și dacă se face înainte de culcare va provoca somn 
întrerupt23. 

Pentru o hidratare îmbunătățită, sportivilor li se 
recomandă să bea apă frecvent la intervale mai scurte 
decât într-o cantitate mare. În plus, alimentele solide, 

                                                           
21 McLeay Y, Barnes MJ, Mundel T, Hurst SM, Hurst RD, Stannard SR.(2012)- Effect 
of New Zealand blueberry consumption on recovery from eccentric exercise-induced 
muscle damage. J Int Soc Sports Nutr ; 9:19. 
22 Howatson G, McHugh MP, Hill JA, Brouner J, Jewell AP, van Someren KA et 
al.(2010)- Influence of tart cherry juice on indices of recovery following marathon 
running. Scand J Med Sci Sports ; 20:843-852 
23 Howatson G, Bell PG, Tallent J, Middleton B, McHugh MP, Ellis J(2012)-. Effect 
of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality. 
Eur J Nutr ; 51:909-916. 
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inclusiv cele care conțin o cantitate mică de sare, pot 
ajuta la îmbunătățirea retenției de apă. 
Antrenamentul și programul competițional 

 
În timpul Ramadanului, programele de 

antrenament și competiție trebuie să fie echilibrate, luând 
în considerare depozitele de energie disponibile și 
capacitatea de a re-hidratare și reenergizare. Important, 
sportivii care participă la antrenament dimineața nu se 
vor putea reenergiza sau re-hidrata, în timp ce cei care se 
antrenează la sfârșitul după-amiezii sau la începutul serii, 
înainte de apusul soarelui, nu pot fi alimentați sau 
hidratați în mod adecvat, având în vedere că postul de zi 

ar putea fi de până la 14 ore vara. Astfel, orice 
antrenament între răsărit și apus de soare ar fi ineficient 
și nu este recomandat. 

Nu există un consens cu privire la cel mai bun 
moment pentru a antrena jucători de fotbal musulmani 
care postesc în timpul Ramadan-ului. În țările în care 
majoritatea echipei sunt musulmani, de regulă, se decide 
programarea antrenamentului la cel puțin 3 - 4 ore după 
pauză de post.  

Se recomandă   la pregătire  evitarea restricțiile de 
dietă și hidratare înainte, în timpul și după exerciții fizice. 
Programul obișnuit de meciuri și antrenamente din Qatar 
Stars League ilustrează această perspectivă (figura 2). În 
lunile , fără post  toate sesiunile de antrenament au loc în 
general seara, iar meciurile încep în jurul orei 18.30 sau 
20.30. Aceste date sunt întârziate în timpul Ramadan-ului 
și atunci când trebuie să se joace două meciuri într-o zi, 
cel de-al doilea meci ar putea ajunge până la 11.30 p.m. 
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Cu toate acestea, pentru 10 - 15% dintre non-musulmanii 
care participă și la antrenamente și competiții de fotbal, 
programele de masă și obiceiurile lor de somn pot fi 
diferite, ceea ce le-ar putea influența negativ performanța 
în cazul în care nu vor face față acestor schimbări în 
orarele de antrenament și competiție. Astfel, în oricare 
din cazuri, atât antrenorii, cât și sportivii trebuie să 
comunice pentru a găsi ceea ce este cel mai eficient 
pentru fiecare individ, pentru echipă și pentru competiții. 
 

Capitolul II – Aspecte privind pregătirea-periodizarea 

antrenamentului in fotbal la seniori 

2.1.Aspecte privind monitorizarea pregătirii  fizice în 
diferite etape de pregătire 

 
Fotbalul modern – antrenament modern și moduri de 

testare revoluționare 

 
Fotbalul de asociere este un sport complex, cu 

modele de activitate imprevizibile în timpul meciurilor. 
Jucătorii trec în mod regulat prin eforturi 
multidirecționale scurte de intensitate mare și perioade 
mai lungi de activitate de intensitate mică. Analiza de 
timp-mișcare a fost tehnica de culegere a datelor la 
alegere pentru a cuantifica performanța fizică la meci a 
fotbaliștilor de elită. În ultimele 4 decenii, această tehnică 
a cuantificat distanța relativă sau absolută parcursă și 
timpul petrecut de-a lungul unui continuu de mers până la 
sprint. Acest lucru este realizat cu ajutorul validării 
manuale / computerizate de urmărire sau a tehnologiei de 
poziționare globală / locală. Progresele tehnologice 
portabile  cum ar fi accelerometrele tri-axiale au permis 
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introducerea progresivă a indicilor inerțiali, alături de 
tehnicile tradiționale de măsurare  a timpului, pentru a 
oferi mai multe informații asupra activităților de proces 
metabolic al jucătorului24. Acest lucru a dus la 
înțelegerea cerințelor fiziologice, metabolice și mecanice 
ale jocului de fotbal de elită; deși trebuie efectuate mai 
multe lucrări de validare pentru a compara indicii 
inerțiali cu măsurile fiziologice și metabolice. 

Primul studiu aprofundat de analiză a meciurilor a 
fost publicat în urmă cu mai bine de 40 de ani de către 
pionierul profesor Tom Reilly, iar de atunci cercetătorii 
au cuantificat performanțele meciului fizic într-o 
multitudine de competiții. Printre acestea se numără liga 
engleză Premier League, Seria  A italiană, Superliga 
daneză, Liga din Spania, Liga franceză și Bundesliga 
germană, pe lângă Liga Campionilor UEFA și turnee 
internaționale. 

Cerințele de meci ale diferitelor state au fost, de 
asemenea, examinate, din punctul de vedere  masculin, 
feminin, tineret și jucători cu disabilități. Mai mult, 
literatura din acest domeniu a dezvăluit cerințele 
diferitelor poziții, standarde competitive, formațiuni și 
oboseala legate de meci. Cu toate acestea, utilizarea unor 
praguri de viteză, tehnologii și timpi de viteză diferiți 
pentru categoriile de mișcare selectate în aceste studii a 
limitat capacitatea de a generaliza și compara studiile. O 
altă problemă fundamentală prezentă în majoritatea 
acestor studii este lipsa contextualizării datelor fizice. De 
exemplu, autorii raportează pur și simplu distanțele 
acoperite și frecvența apariției valorilor fizice selectate 

                                                           
24 Davies CT, White MJ. (1981)-Muscle weakness following eccentric work in man. 
Pflugers Arch ; 392:168-171. 
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fără a se lua în considerare determinanții importanți de 
performanță din fotbal, cum ar fi factorii tactici și tehnici. 
Acest lucru duce în cele din urmă la o viziune 
unidimensională a fluctuațiilor performanțelor de 
alergare și la o lipsă de perspectivă pentru jucători și 
antrenori. O altă problemă cu care se confruntă 
practicienii care citesc astfel de cercetări este lipsa de 
aplicare a acesteia în practici precum instruirea și 
testarea. 

Astfel, această scurtă trecere în revistă a explorat 
literatura publicată pe tendințele longitudinale ale 
performanței de desfășurare a meciurilor, pentru a 
informa  despre cerințele actuale ale jocului de fotbal, 
date despre performanța modernă a meciului care pot fi 
aplicate practicilor de zi cu zi în mediul de elită, cum ar fi 
antrenamentul și testarea. 

 
Tendințe revoluționare privind performanța fotbalului 

 
Fotbalul a evoluat semnificativ în ultimii ani, 

posibil datorită progreselor în pregătirea fizică și / sau 
tactică. În fotbal există, de asemenea, o convingere 
frecventă în rândul mass-mediei, antrenorilor și 
jucătorilor că jocul a evoluat exponențial în ultimul 
deceniu. Cu toate acestea, în ciuda popularității jocului, 
au fost publicate puține rapoarte în acest domeniu. Prima 
lucrare publicată pe această temă a comparat intensitatea 
meciurilor din Liga Angliei jucate în 1991/92 față de 
sezonul 1997/9825.  

                                                           
25 Warren GL, Lowe DA, Armstrong RB. (1999)-Measurement tools used in the study 
of eccentric contraction-induced injury. Sports Med ; 27:43-59. 
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Autorii au concluzionat că ritmul jocului a 
crescut, așa cum se dovedește prin mai multe driblinguri, 
treceri, traversări și alergări cu mingea în ultimul sezon. 
Mai recent, s-au analizat datele de performanță ale 
meciurilor din finala Cupei Mondiale FIFA pe o perioadă 
de 44 de ani26. Datele au arătat că numărul paselor  au 
crescut cu 40% concomitent cu o creștere a vitezei 
mingii.  

O limitare principală a acestei cercetări a fost 
aceea că a furnizat doar o perspectivă asupra evoluției 
tehnice, având în vedere foarte puțin performanța fizică a 
jucătorilor.  Fotbalul este un sport polivalent în care 
factorii fizici, tactici și tehnici se reunesc pentru a 
influența performanța, niciun factor nu-l exclude pe 
celălalt.  Astfel, cercetările care cuantifică evoluția 
jocului de fotbal ar trebui să ia în considerare mai mulți 
factori. 
 O serie de studii care explorează evoluția Premier 
League-ului englez au fost publicate recent folosind o 
dublă abordare tehnico-fizică. Aceste studii au examinat 
cel mai mare eșantion de jucători de elită publicat până în 
prezent (14.700 de observații ale jucătorilor) în 7 sezoane 
(2006/07 - 2012/13), egalizând în același timp numărul 
jucătorilor analizați în fiecare an, perioada sezonieră, 
poziția și locația jocului. Primul studiu a analizat datele 
în întregime și a arătat că distanța totală acoperită de 
jucători nu diferă între sezoanele  2006/07 și 2012/13, dar 
distanțele de alergare și sprint de intensitate ridicată au 
crescut cu 30 până la 50% . În timp ce sprinturile din 
sezonul 2012/13 au fost mult mai frecvente decât în 
sezonul 2006/07, au fost, de asemenea, mai scurte și mai 
                                                           
26 Wallace N. (2014) - “Game structure, speed and play patterns  2014” 
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explozive. Din perspectivă tehnică, jucătorii au efectuat 
mai multe pase și pase precise în 2012/13, comparativ cu 
sezonul 2006/07. Această creștere s-a datorat în principal 
creșterii paselor  pe distanțe scurte și medii. Datele indică 
clar că ligile de elită precum Premier League englezesc 
au evoluat substanțial. 

Acest prim studiu a examinat doar tendințele 
longitudinale ale performanțelor meciului fizic și tehnic 
în totalitatea lor, astfel încât un al doilea studiu a 
cuantificat evoluția poziției de joc pentru a obține o 
perspectivă asupra schimbărilor tactice. 

 Fundașii  au arătat cea mai accentuată creștere a 
distanțelor de alergare și sprint de mare intensitate, 
atacanții fiind cei mai puțin discutați în sezoanele 
2006/07 față de 2012/13. În timp ce mijlocașii laterali 
ilustrau o evoluție fizică mai accentuată decât alte poziții, 
jucătorii centrali, precum apărătorii centrali și mijlocașii, 
au evoluat mai mult în ceea ce privește valoarea 
paselor27.  

Aceste tendințe au indicat schimbări tactice în 
Premier League , cu echipe care foloseau sisteme tactice 
tradiționale, cum ar fi 4-4-2, 4-3-3 și 4-5-1 în 2006/07, și 
ulterior să se îndrepte către sisteme mai moderne, cum ar 
fi 4-2-3-1 și 4-1-4-1 formațiuni. Aceste ultime sisteme 
tactice sunt extrem de compacte în regiunile centrale ale 
terenului (deci jucătorii centrali care pasează mai mult) și 
permit fundașilor laterali să folosească flancurile pentru a 
adăuga o amenințare ofensivă. 

                                                           
27 Taberner M, Cohen DD. (2018)-Physical preparation of the football player with an 
intramuscular hamstring tendon tear: Clinical perspective with video demonstrations. 
British Journal of Sports Medicine; 



32 

 

O constatare consistentă în literatura de 
specialitate este că jocul devine din ce în ce mai 
solicitant. Astfel, antrenorii de fitness ar trebui să 
urmărească condiționarea jucătorilor de a face față mai 
multor atacuri intense, cu recuperare minimă, menținând 
totodată competența tehnică și tactică. O limitare majoră 
a majorității studiilor privind cerințele meciului este lipsa 
aplicării în practică.  Puține studii au tradus acțiuni 
discrete în metrici utilizabile, cum ar fi unghiurile de 
viraj, secvențe tehnice și acțiuni tactice asociate cu date 
fizice care ar putea fi utilizate în cadrul clubului. Astfel, 
următoarea secțiune va detalia modul în care datele 
privind cerințele de potrivire pot fi aplicate modalităților 
de testare și formare cu un grad ridicat de specificitate28. 
Jucătorii din Premier League care efectuează testul în 
două situații separate, la diferență de o săptămână, 
produc un coeficient de variație de <1%, evidențiind o 
fiabilitate excelentă. Deoarece testul se bazează pe 
măsurători din cea mai intensă perioadă de 5 minute în 
timpul meciurilor competitive (validitate logică), 
validitatea testului a fost evaluată prin evaluarea 
performanței de rulare a meciului (validitate 
concomitentă). Au fost găsite corelații mari până la foarte 
mari între performanța testului și alergarea de intensitate 
ridicată în cea mai intensă perioadă a unui meci (r = -0,55 
la 0,74) și, în general, în timpul unui meci (r = -0,55 la 
0,67) pentru elită și sub elită echipa de tineret.  
       De asemenea, a fost comparat cu alte teste de natură 
relevantă (validitatea criteriului) și sensibilitatea la 
                                                           
28

 Jeong T-S, Reilly T, Morton J, et al.(2011)- Quantification of the physiological 
loading of one week of “pre-season” and one week of “in-season” training in 
professional soccer players. Journal of sports sciences;29(11):1161–6. 
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nivelurile de performanță. O relație excelentă a fost 
găsită între testul de agilitate “Arrowhead  Agility 

Drill”(măsoară în mod special controlul corpului și 
schimbarea direcției jucătorului de fotbal, făcând parte 
din bateria ”SPARQ” de evaluare a fotbalului. 
         Testul este similar perioadelor intense din timpul 
unui meci datorită frecvenței cardiace și a concentrațiilor 
de lactat din sânge pe tot parcursul. Acest test a 
determinat reacții maxime ale frecvenței cardiace 
cuprinse între ~ 92 și 95% din ritmul cardiac maxim și a 
produs concentrații de lactat în sânge după repetarea 
finală de ~ 9-15 mmol / L . Acest lucru a fost similar cu 
valorile după perioade intense de joc . 
 

Model de test privind evaluarea agilității - “Arrowhead  

Agility Drill” 
 Tabelul nr.2 

Categorie  tipare de mișcare Descriere 

Întoarcere 0-90° Jucătorul se întoarce mai mult de ¼ din cerc 
Întoarcere 90-180° Jucătorul se întoarce mai puțin de ¼ din cerc, dar 

mai mult de ½ din el 
Schimbare de direcție Jucătorul schimbă  din alergare direcția abrupt în 

viteză fără răsucire de trunchi 
Alergare în arc de cerc Jucătorul se deplasează numai în arc de cerc 
Pasă lungă Jucătorul încearcă o pasă de la un coechipier aflat 

la o distanță mai mare 30m față de el 
”Fente” Jucătorul aleagă cu mingea la picior, cu 

schimbări de direcție spre înapoi sau lateral, 
urmată de dribling și șutare 

Cross – traversarea cu mingea Jucătorul încearcă să ajungă cu mingea la picior 
în careul de penalti de pe oricare din flancuri, 
venind din treimea inferioară a terenului 

Lovirea mingii  Jucătorul încearcă să șuteze mingea în poarta 
adversă din săritură 

Lovirea mingii cu capul Jucătorul încearcă să lovească mingea cu capul 
Deposedare Jucătorul preia mingea prin atac de la adversar 
Pătrundere Jucătorul intră în careul de penalti al adversarului 
Alergare cu mingea Jucătorul driblează cu atingeri scurte, apoi 

continuă cu mingea cu driblinguri lungi  
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Alergarea în paralel cu 
adversarul 

Jucătorul aleargă poziționat din spatele, în față, 
sau paralel cu jucătorul ce are posesia mingii 

Alergare prin învăluire Jucătorul aleargă  din spate cu sau fără minge pe 
lateralul terenului,  

Închiderea poziției atacantului Jucătorul aleargă direct către adversarul  ce are 
posesia mingii minge   

Intercepția mingii Jucătorul preia  mingea din pasa adversarului  
Urmărirea mingii Jucătorul aleargă pe lângă adversar, care are/nu 

are posesia mingii 
Alergare în defensivă Jucătorii aleargă înapoi în zona de apărare, după 

ce a participat la faza de atac  

 

2.2.Perioada pregătitoare generală și specifică 

 
Obiectivul clasificării exercițiilor sunt să  ajute în 

planificare și să simplifice complexitate29. Acest lucru 
înseamnă că, clasificarea va depinde de utilizarea 
potențială, în special dacă lucrați cu specialiști în 
dezvoltarea forței (de ex. în disciplina haltere, atleții  
aruncătorii etc.). sau cu cei  care utilizează 
antrenamentele de rezistență/forță pentru a ajuta la 
obținerea de performanțe în alte discipline cum ar fi 
sportivi de luptă, sporturi de echipă etc. 

 

General vs. Specific 

 

Specialiștii în forță ar putea prefera să utilizeze 
clasificarea pe baza specificității sau a cât de diferite sunt 
exercițiile specifice cu exercițiile  competitive. De 
exemplu, powerlifter –ul ar putea clasifica exercițiile 
folosind asemănarea cu  genuflexiunile   și exercițiile cu 
bara metalică. O abordare comună (Lumea Mică sau 
                                                           
29

 Mcguigan MR, Cormack SJ, Gill ND(2013)-. Strength and Power Profiling of 
Athletes: Selecting Tests and How to Use the Information for Program Design. 
Strength and Conditioning Journal. ;35(6):1–8. 
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SPECIFIC 

 

GENERAL 

modelul mental) care implementează această idee este o 
clasificare simplă a exercițiilor generale și a celor 
specifice (a se vedea figura 11): 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 1. Clasificarea exercițiilor pe baza specificității 
general / specific. Rețineți limita neclară între grupuri. 

 
Model de micro-ciclu săptămânal 

Tabelul nr. 3 
Meci Refacere Compensare Refacere Compensare Meci 

0 +1 +2 -4 -3    

sâmbătă duminică luni Marți miercuri joi vineri sâmbătă 
 pauză Antrenament 

ușor 
Antrenament pauză Antrenament antrenament  

Meci   Antrenament de 
forță 

 Masaj, 
hidroterapie, 

 meci 
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Capitolul III – Concluziile părții I 
În societatea noastră modernă atingerea nivelului 

de elită a înaltei performanțe în sport  la vârsta adultă,   
supune la o serie de provocări ( deși lucrează strâns 
împreună), pregătirea,  personalul de coaching cel 
medical/ de știință  cu toate echipamentele disponibile, 
facilitățile, în încercarea de a răspunde așteptărilor  și de 
a obține succesul.  

 
            În jocul de fotbal, modificările fiziologice 
identificate  sunt influențate în ansamblu de unele 
modificări generale, comune pentru toți jucătorii, 
caracterul și metodica antrenamentului, condițiile 
meteorologice, starea terenului, raportul de forțe și unele 
aspecte proprii jucătorilor: starea de sănătate, nivelul de 
pregătire fizică generală, nivelul pregătirii tehnice, 
parametrii efortului fizic, solicitarea sistemului nervos și 
a analizatorilor. 
 

Creșterea permanentă a activității competiționale 
a făcut ca un jucător de fotbal performanțial să susțină 
peste 70 de jocuri oficiale anual, desfășurate într-o 
perioadă de 10 luni(aproximativ). 

 
Impactul  Ramadan-ului duce la o schimbare  a 

consumului de alimente și lichide  de la lumina zilei la 
orele nopții, ceea ce prezintă schimbări majore ale stilului 
de viață care pot afecta negativ performanța sportivă  
dacă nu sunt monitorizate și controlate. 

crioterapie 
Călătorie  individual individual  individual călătorie călătorie 



37 

 

 
Imersia în apă rece poate fi cea mai eficientă 

metodă, iar vestele cu gheață au primit multă atenție, cu 
toate acestea cel mai practic mijloc de pre-răcire poate fi 
combinarea ingestiei cu gheață sau gheață zdrobită(~500-
600ml), combinată  cu aplicarea de prosoape reci pe 
extremități, cu 30-40 de minute înainte de meci. 

 
În cele 90 de minute afectate unei partide privind 

aspectele legate de economia jocului performanțial,  
fiecare echipă inițiază într-un joc aproximativ 100-140 
acțiuni de atac de intensitate maximală și submaximală, 
cu durată între  1-80 secunde angrenând  între 1-6 
jucători, timpul efectiv de joc (când mingea este jucată) 
este de 55-60 minute la echipele de talie internațională, și 
de 40-50minute la campionate/ligi mai modeste din punct 
de vedere valoric. 

 
          Rezultă deci că aproape jumătate din timp 35-45 de 

minute, mingea nu joacă, din diverse motive: lovituri 
libere, aranjarea zidului, accidentări,schimburi de 
jucători,mingi ieșite în afara spațiului de joc, etc. în tot 
acest timp jucătorii aflându-se în stare de repaus relativ. 
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Partea a II-a – Cercetare preliminară privind nivelul 
stadial al pregătirii fizice și fiziologice al fotbaliștilor 

tunisieni participanți la cercetarea propriu-zisă 
 

Capitolul IV  – Prezentarea cadrului operațional al 
cercetării preliminare 

  
4.1.Scopul cercetării 
 

Cercetarea preliminară reprezintă un punct de 
pornire mai complex în ceea ce privește adaptarea 
metabolică a organismului în fotbalul de performanță. 

Nevoia de a aduce în atenția specialiștilor din 
fotbal importanța investigațiilor privind stadiul de 
dezvoltare motrică și adaptarea metabolică în diferite 
etape de pregătire în scop performanțial. 

Scopul urmărit este de a monitoriza valorile 
pregătirii după antrenamente generale și specifice în jocul 
de fotbal modern și programarea mai riguroasă a 
mijloacelor. 
 
4.2.Obiectivele cercetării 
 
 Contribuția pe care o are programarea 
antrenamentelor în funcție de testările fizice aplicate. 

Dozarea corectă a exercițiilor fizice, pentru a nu 
suprasolicita organismul. 
Utilizarea corespunzătoare a metodelor de 

antrenament, bazate pe regimul aerob individual, și nu pe 
frecvența cardiacă maximă. 
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Verificarea stadiului de pregătire al motricității 
fotbaliștilor Tunisieni prin evaluarea parametrilor fizici 
în vederea cercetării finale. 

Investigații privind adaptarea/dezvoltarea 
fiziologică a sportivilor în procesul de antrenament în 
jocul de fotbal. 
 
4.3.Sarcinile cercetării 
 
-elaborarea procesului de desfășurare al cercetării 
preliminare 
-stabilirea sistemelor de evaluare 
-stabilirea eșantionului de subiecți 
 
4.4.Ipoteză 
 

Cunoașterea nivelului adaptării fiziologice a 
fotbaliștilor seniori tunisieni poate contribui la 
ameliorarea procesului de pregătire și a performanței. 
 

4.5.Metodele  și tehnicile folosite în cercetarea 
preliminară  
 
 Studiul bibliografic 
 Metoda observaţiei 
 Metoda înregistrării 
 Experimentul de tip psihopedagogic formativ ca 

principală metodă de cercetare 
 Metoda statistico-matematică 

Studiul bibliografic este o metodă indispensabilă 
în cercetare, mai ales în această perioadă în care explozia 
informaţională se manifestă în mod pregnant, fapt ce 
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determină perisabilitatea informaţiilor în toate domeniile 
de activitate. În consecinţă înainte de a începe propriu-zis 
cercetarea, este necesară o documentare cu informaţii la 
zi asupra temei abordate; de asemenea, documentarea 
permanentă, sistematică şi adecvată este un act 
obligatoriu. 

Observaţia este una dintre cele mai vechi metode 
de cercetare care se foloseşte şi de sine stătător 
(individual) sau ca fază anticipativă a unui experiment 
sau ca metodă de observaţie în interiorul experimentului, 
între fazele experimentului şi constă în urmărirea 
intenţionată şi înregistrarea exactă sistematică a 
diferitelor manifestări ale fenomenului studiat ca şi a 
contextului situaţional existent. 

Metoda înregistrării şi întabelării evoluţiei în 
meciuri am folosit-o pentru a obţine indici obiectivi 
privitori la eficienţa mijloacelor utilizate în cadrul 
instruirii pentru a verifica parametrii modelului de 
pregătire. În acest caz am utilizat înregistrări efectuate de 
mine la meciurile susţinute pe teren propriu, iar în cazul 
meciurilor susţinute în deplasare am folosit foile de 
arbitraj. 

Chestionarul reprezintă o succesiune programată, 
logic şi psihologic, de enunţuri (interogative şi/sau 
enunţiative), care prin interdependenţa dintre ele 
formează un singur tot, şi prin administrarea de către 
operatorii de anchetă, sau prin autoadministrare de către 
un subiect sau un grup de subiecţi, determină din partea 
acestora un comportament verbal ce urmează a fi 
înregistrat în scris, pe bandă magnetică sau prin suporţi 
telematici. 
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Experimentul ca metodă fundamentală de 
cercetare mi-a oferit posibilitatea verificării mijloacelor 
de instruire pe care le-am inclus în planurile de 
individualizare.Ca urmare a întabelării rezultatelor şi 
măsurătorilor am obţinut mai multe şiruri de date pe care 
le-am prelucrat şi interpretat conform metodologiei 
cercetării ştiinţifice. Astfel, pentru aprecierea valorii 
rezultatelor şi ca element de comparaţie am folosit media 
ponderată (Mc sau X), iar pentru aprecierea omogenităţii 
am ales amplitudinea (A sau W). amplitudinea este un 
parametru din categoria factorilor de dispersie care se 
calculează după formula: 
W=Xmax – Xmin     ,unde Xmax şi Xmin reprezintă valoarea 
cea mai mare, respectiv cea mai mică din şirul de date, 
acest parametru oferindu-ne date despre omogenitatea 
rezultatelor obţinute de subiecţi. 
 

CAPITOLUL V - Demersul operațional al cercetării 
preliminare 

 
 5.1.Organizarea și desfășurarea cercetării 

 
Direcția de acționare a urmărit stabilirea și 

evaluarea prin baterii de teste și probe de evaluare a 
subiecților. 

Cercetarea s-a desfășurat pe o perioadă de 4 luni, 
pe jucătorii echipei  de fotbal Stade Tunisien, din 
Tunisia, echipa aflându-se pe locul I în liga a doua. 
Antrenamentele și bateriile de teste au fost făcute pe 
stadioanele ”Stade 15 Octobre” și pe ”Stade Mustapha 

ben Jannet”, din Tunisia, infrastructura, dotările, și 
condițiile celor două locații, fiind optime pentru buna 
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desfășurare a cercetării privind pregătirea și evaluarea 
subiecților . 

Testările  s-au concretizat sub formă de probe de 
evaluare și teste, menite să redea cât mai fidel și obiectiv 
eficiența pregătirii și adaptării jucătorilor de fotbal la 
cerințele jocului în scopul de a performa. 

 
Măsurători antropometrice: 

-talie 
-greutate corporală 
 

Teste fizice/agilitate: 
-alergare cu start din picioare pe 5m 
- alergare cu start din picioare pe 10m 
- alergare cu start din picioare pe 30m 
-4x10(navetă) 
-Detentă pe verticală 
 
Teste pentru potențialul metabolic: 
-frecvență cardiacă 
-valorile acidului lactic 
-viteză maximală aerobă 
-VO2max 
 

Au fost folosite Pulstestere Garmin Fenix 5 Plus 
Sapphire pentru testarea frecvenței cardiace, VO2 Master 
Pro pentru  VO2max, Puloximetru PO-500 pentru 
măsurarea saturaţiei arteriale în oxigen (SpO₂), și kit de 
lactat, Lactate Scout pentru măsurarea lactatului.  

Valorile fiziologice au fost efectuate cu ajutorul 
medicului lotului de fotbal.  
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5.2.Subiecții cercetării 
 

Un număr de 20 de subiecți, fotbaliști de 
performanță cu vârste cuprinse între 20 și 31 de ani, au 
fost supuși cercetării preliminare după un program de 
pregătire și competiție. 

Cercetarea preliminară a început în timpul 
perioadei competiționale.   
 
5.3. Conținutul cercetării 
 

Testările de efort au asigurat următoarele: 
 Identificarea “avantajelor și dezavantajelor” 
fiziologice; 
 Clasificarea sportivilor în vederea selecției; 
 Predicția potențialelor performanțe; 
 Evaluarea probelor de control privind eficacitatea 
pregătirii/antrenamentului; 
 Urmărirea/monitorizarea progresului performanței 
în timp; 
 Dozarea și dirijarea antrenamentelor (intensități, 
volum, încărcătură) 
 

Descrierea măsurătorilor somatometrice  
 
Talia corpului (cm) 

 
Instrumente necesare pentru efectuarea 

măsurătorii: centimetru, ruletă, taliometru. 
 Metodă de măsurare: Pentru aprecierea corectă a 

înălțimii unei persoane este obligatoriu ca aceasta să fie 
descălțată, sprijinită de un zid, stând în ortostatism, cu 
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capul orientat spre în față (bărbia nu trebuie să fie nici 
ridicată nici îndreptată spre piept). După poziționarea 
corectă a corpului, deasupra capului persoanei se va pune 
perpendicular orice alt obiect cu unghi drept. Cu ajutorul 
unui centimetru/ruletă se măsoară talia începând de la 
obiectul plasat peste creştetul individului şi până la tălpi.  

 
Greutate (kg) 

 
Instrumente necesare pentru realizarea 

măsurătorii: cântar medical (mecanic/electronic 
verificat).  

Metoda de măsurare: Pentru măsurarea corectă a 
greutății corporale a unui individ este obligatorie 
dezbrăcarea de articolele vestimentare ce au o greutate 
semnificativă (ideal ar fi ca individul să fie îmbrăcat doar 
în lenjeria intimă), urcarea acestuia pe cantarul medical şi 
citirea valorii indicate de către cântar. 

 
Descrierea probelor de evaluare funcțională 

 
Frecvența Cardiacă (FC) 
Frecvența cardiacă, cunoaște o ascensiune o 

ascensiune liniară cu consmul de oxigen, cu puterea 
maximă aerobă. Creșterea frecvenței cardiace în efort se 
explică prin acțiunea adaptată a Sistemului Nervos 
Vegetativ (SNV), având acțiune cadioacceleratoare 
(sistemul simpatic) în efort și acțiunea inhibatoare post 
efort (sistemul parasimpatic). 

Valorile de repaus ale frecvenței cardiace la 
adultul neatrenat sunt de 60-80 bătăi/minut și de 190-200 
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bătăi/minut în efortul maximal, iar în eforturile moderate 
aerobe poate atinge valori între 130-150bătăi/minut. 

În eforturile ciclice cu intensitate moderată și cu 
durate mai mari de 6 minute, frecvența cardiacă are un 
ritm ascendent în primele 2-3 minute de efort, apoi 
urmând să se stabilizează la 140-160bătăi/minut. 

 
Viteza aerobă maximală (VAM) 
Viteza aerobă maximală este viteza de alergare 

(vVO2max) la care sportivul atinge VO2max., şi se 
măsoară în m/s sau km/h. 
 

Acid lactic 

Acidul lactic este o substanță incoloră produsă de 
aproape toate țesuturile organismului uman pentru a-i 
asigura buna funcționare. Acidul lactic circulă în sistemul 
sangvin în orice moment în cantități reduse. 

Este produs de țesuturile organismului, în 
principal de mușchi, pentru obținerea de energie prin 
metabolizarea glucozei în absența oxigenului. Glucoza 
poate fi folosită fie din fluxul sangvin, fie din forma 
stocată de organism, glicogenul din mușchi. Acest proces 
este denumit respirație anaeroba (fără oxigen). Acidul 
lactic ( în cantități mari ) este produs în timpul 
exercițiilor istovitoare cu greutăți, iar dacă cantitatea din 
mușchi este foarte mare se produce oboseală și crampe 
musculare. 

 
Capacitatea aerobă maximă (VO2max) 
VO2 max este capacitatea aerobă maximă, adică 

nivelul cel mai ridicat al consumului de oxigen atins în 
regim de efort maximal. Fiecare are o limită superioară a 
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transportului și utilizării oxigenului și această rată a 
consumului de oxigen este într-o relație de directă 
proporționalitate cu performanța la sportivi. Prin urmare, 
performanțele sportivilor, în special ale celor de 
anduranță, se îmbunătățesc atunci când VO2 max crește. 
VO2 max se măsoară în mililitri de oxigen, pe kilograme 
corp, pe minut: ml/(kg*min). 

  
Descrierea probelor de viteză/agilitate și a 

detentei: 

 
Alergare de viteză cu start din picioare pe 

distanța de 5m, 10m, 30m 

Pentru a putea executa acest test indivizii vor 
trebui să fie îmbrăcați adecvat (echipament sportiv). 
Subiecții se vor aşeza la marcajul pentru start şi vor 
alerga distanţa indicată de către profesor/antrenor  în cel 
mai scurt timp posibil. Se va monitoriza/cronometra 
perioada de timp în care subiectul a parcurs acea distanţă. 

 
Navetă 4x10m 

Se execută pe o suprafaţă netedă şi nealunecoasă 
Se trasează două linii paralele la distanţă de 10m; 
Subiectul se va poziţiona înapoia uneia dintre linii, iar la 
semnal porneşte în alergare până la linia opusă, o 
depăşeşte cu ambele membre inferioare şi revine la linia 
de plecare, parcurgându-se de patru ori distanţa de 10m; 
Se înregistrează timpul realizat în secunde şi zecimii de 
secundă. 
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CAPITOLUL VI - Prezentarea, analiza și 
interpretarea rezultatelor obținute la probele fizice 

 

6.1.Determinarea valorilor fiziologice  
 

Subiecții cercetării preliminare și indicii antropometrici 
 

Tabelul nr. 4 
Nume și 
prenume 

Ani Talie Greutate 
IMC 

(vârstă) (m) (kg) 

B. Y. R. 28 1,88 82,4 13,2 
C. M. 25 1,93 101,5 18,9 

B. R. S. 21 1,76 71,6 14,1 
B. H. L. 27 1,84 75,1 15,6 

Z. K. 23 1,75 72,7 16,2 
M. M. 31 1,77 76,9 17,3 

B. Y. A. 21 1,70 63,9 11,5 
T. W. 25 1,69 65,8 14,7 
K. S. 20 1,83 71,9 12,5 
Z. A. 25 1,81 80,2 14,5 
L. A. 22 1,81 82,4 16,9 

B. O. R. 26 1,87 80,5 16,2 
N. A. 22 1,79 64,6 10,0 
R. R. 25 1,88 89,4 17,3 
B. W. 22 1,77 75,3 12,9 
B. Z. 25 1,81 80,0 15,6 
M. S. 24 1,83 81,2 13,8 
M. A. 25 1,80 75,7 17,6 

H. Y.S. 24 1,85 76,3 12,7 
S. L. 24 1,92 101,2 16,2 
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Valorile FC, VAM, VO2/MAX,ACID LACTIC înainte și 
după efort 

Tabelul nr.5 
 

Nume și 
prenume 

Valori înainte de efort Viteza maximală aerobă 

FC (bpm) 
Acid lactic 
(mmol/kg) 

VAM 
(Km.h-1) 

VO2max 
(ml/kg/min) FC (bpm) 

Acid lactic 
(mmol/kg) 

B. Y. R. 69 2,8 19,00 66,50 192 12,4 
C. M. 66 2,3 15,50 54,25 192 8,7 

B. R. S. 57 2,6 19,00 66,50 209 13,4 
B. H.L. 62 2,3 17,25 60,38 198 14,7 
Z. K. 55 1,7 19,10 66,85 193 9,0 
M. M. 66 2,4 19,00 66,50 181 16,4 

B. Y. A. 49 2,1 17,40 60,90 186 10,3 
T. W. 66 0,8 18,00 63,00 205 10,0 
K. S. 73 2,1 16,25 56,88 194 8,1 
Z. A. 51 1,0 18,25 63,88 203 12,8 
L. A. 60 1,9 17,00 59,50 192 8,0 

B. O. R. 50 1,4 17,00 59,50 182 7,6 

N. A. 94 2,4 19,00 66,50 207 15,4 
R. R. 76 1,2 15,00 52,50 192 5,2 
B. W. 75 1,4 17,00 59,50 192 12,9 
B. Z. 61 2,1 18,25 63,88 201 11,9 
M.S. 68 2,1 18,00 63,00 193 12,8 
M. A. 59 1,7 19,25 67,38 193 12,4 

H. Y.S. 71 1,8 17,62 61,67 193 14,6 
S.L. 75 1,9 15,75 55,13 194 10,6 
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Valorile obținute după efort la intervale diferite (FC, 
%FCMAX.) 

 
Tabelul nr. 6 

Nume și 
prenume 

 

Revenire 1' Revenire  3' Revenire 5' 

FC 
(bpm) (%FCmax) 

FC 
(bpm) (%FCmax) 

FC 
(bpm) (%FCmax) 

B.Y.R. 156 81 141 73 120 63 
C.M. 172 80 129 67 107 56 

B.R.S. 149 71 123 59 112 54 
B.H.L. 134 68 119 60 114 58 
Z.K. 140 73 122 63 114 59 
M.M. 153 85 109 60 103 57 

B.Y.A. 148 80 107 58 100 54 
T.W. 170 83 129 63 124 60 
K.S. 146 75 119 61 128 66 
Z.A. 139 68 116 57 107 53 
L.A. 135 70 115 60 115 60 

B.O.R. 116 64 96 53 94 52 
N.A. 174 84 137 66 136 66 
R.R. 141 73 115 60 114 59 
B.W. 136 71 108 56 108 56 
B.Z. 136 68 118 59 115 57 
M.S. 135 70 102 53 102 53 
M.A. 166 86 119 62 115 60 

H.Y.S. 155 80 125 65 120 62 
S.L. 158 81 111 57 109 56 
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Valorile obținute la alergare de viteză/agilitate și detentă 
pe verticală 

 
Tabelul nr. 7 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nume și 
prenume 

 

Teste de viteză/agilitate Detentă pe 
Verticală 

(cm) 5m 10m 30m 4x 10m 

B.Y.R. 1,23 1,99 4,34 8,96 45,0 
C.M. 1,05 1,77 4,28 9,04 49,1 

B.R.S. 1,15 1,80 4,30 9,15 48,2 
B.H.L. 1,28 2,04 4,62 9,56 42,2 
Z.K. 1,08 1,70 4,25 8,90 49,0 
M.M. 1,05 1,83 4,06 8,78 50,4 

B.Y.A. 1,05 1,74 4,13 8,64 49,5 
T.W. 1,16 1,89 4,31 9,05 51,6 
K.S. 0,98 1,71 4,07 8,83 53,0 
Z.A. 1,02 1,69 4,07 8,58 49,8 
L.A. 1,07 1,76 4,11 8,46 48,5 

B.O.R. 1,00 1,67 4,00 8,81 50,2 
N.A. 0,99 1,69 4,12 8,65 52,1 
R.R. 1,01 1,75 4,23 9,30 49,8 
B.W. 1,23 1,94 4,39 8,67 54,5 
B.Z. 1,08 1,84 4,29 8,81 53,1 
M.S. 1,06 1,84 4,06 8,75 46,2 
M.A. 1,04 1,76 4,25 9,00 47,3 

H.Y.S. 1,00 1,70 4,12 8,71 47,9 
S.L. 1,03 1,76 4,22 9,11 46,5 
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 6.2.Rezultatele cercetării preliminare 
 

Frecvenţa cardiacă ȋnainte de efort 
Tabelul nr.8 

Frecvența 
cardiacă 

înainte de efort 
(bpm) 

Media Mediana 
Abatere 
standard 

Minim Maxim Amplitudine 
Coeficient 

variatie 

65.15 66 10.80 49 94 45 16.6% 

 
Frecvența cardiacă medie înainte de efort la 

testarea preliminară are valoarea 65.15 bpm, mediana 
este egală cu 66 bpm. Abaterea standard este 10.80 bpm.  
Dispersia frecvențelor în jurul mediei este relativ 
omogenă, coeficientul de variație fiind egal cu 16.6%. 
Diferența dintre cea mai mare (94 bpm) și cea mai mică 
(49 bpm) frecvență cardiacă este de 45 bpm. Procentual, 
frecvențele cardiace sunt 55% mai mari și 45% mai mici 
decât media. În graficul din fig. 2  sunt prezentate 
valorile frecvențelor la testarea preliminară şi media lor.
        

 
Figura nr. 2    Frecvenţa cardiacă ȋnainte de efort 
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Valoarea acidului lactic ȋnainte de efort 
Tabelul nr.9 

Acidul lactic 
înainte de efort 

(mmol/kg) 

Media Mediana 
Abatere 
standard 

Minim Maxim Amplitudine 
Coeficient 

variatie 

1.90 2.00 0.53 0.8 2.8 2.0 28.0% 

 
Valoarea medie a acidului lactic înainte de efort la 

testarea preliminară are valoarea 1.90 mmol/kg, mediana 
fiind egală cu 2.00 mmol/kg. Abaterea standard are 
valoarea 0.53. Dispersia cantităților de acid lactic în jurul 
mediei este relativ omogenă, coeficientul de variație fiind 
egal cu 28.0% mmol/kg. Amplitudinea, ca diferență 
dintre cea mai mare (2.8 mmol/kg) și cea mai mică (0.8 
mmol/kg) valoare, este de 2.0 mmol/kg. Față de medie, 
cantitățile de acid lactic sunt 60% mai mari și 40% mai 
mici. Graficul din  fig.  3  redă valorile cantităților de 
acid lactic la testarea preliminară și media lor. 
  
      

 
Figura nr.  3   Acidul lactic ȋnainte de efort 
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Viteza maximală aerobă ȋn efort 
Tabelul nr.10 

Viteza 
maximală 

aerobă 
(km/h) 

Media Mediana 
Abatere 
standard 

Minim Maxim Amplitudine 
Coeficient 

variatie 

17.63 17.81 1.29 15.00 19.25 4.25 7.3% 

 
Viteza maximală aerobă medie la testarea 

preliminară are valoarea 17.63 km/h ȋn timp ce mediana 
este egală cu 17.81 km/h. Abaterea standard are valoarea 
1.29 km/h.  Dispersia vitezelor maximale aerobe este 
omogenă, coeficientul de variație fiind egal cu 7.3%. 
Diferența dintre cea mai mare (19.3 km/h) și cea mai 
mică (15.00 km/h) viteză este de 4.3 km/h. Procentual, 
vitezele aerobe maximale sunt 50% mai mari și 50% mai 
mici decât media. Vitezele maximale aerobe la testarea 
preliminară și media lor sunt redate grafic în fig.   4 .
   

 
Figura nr.   4  Viteza maximală aerobă ȋn efort 
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Volumul maxim de oxigen ȋn efort 
Tabelul nr.11 

Volumul maxim 
de oxigen ȋn efort 

(ml/kg/min) 

Media Mediana 
Abatere 
standard 

Minim Maxim 
Ampli
tudine 

Coeficient 
variație 

61.71 62.34 4.51 52.50 67.38 14.88 7.3% 

 
La testarea preliminară media volumului maxim 

de oxigen are valoarea 61.71 ml/kg/min, mediana fiind 
egală cu 62.34 ml/kg/min. Abaterea standard este 4.51 
ml/kg/min.  Dispersia volumelor de oxigen în jurul 
mediei este omogenă, coeficientul de variație fiind egal 
cu 7.3%. Amplitudinea ca diferență dintre cel mai mare 
(67.38 ml/kg/min ) și cel mai mic (52.50 ml/kg/min) 
volum de oxigen este de 14.88 ml/kg/min. Față de medie, 
volumele maximale de oxigen sunt 50% mai mari și 50% 
mai mici. În fig.  5 sunt redate grafic valorile volumelor 
de oxigen la testarea preliminară și media lor. 
 

     
Figura nr.  5   Volumul maxim de oxigen ȋn efort 
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 Concluziile părții a II-a  - cercetare preliminară 

 
Vârsta medie la testarea preliminară este de 24,3 

ani, amplitudinea ca diferență de vârstă cea mai mare este 
de 11 ani, talia sportivilor având un raport de la 45%(mai 
mare) la 55% (mai mic) decât media de 1.81. 

 
Dispersia greutății corporale în jurul mediei este 

omogenă, greutatea mediei la testarea preliminară având 
valoarea de 78,43kg, indicele de masă mediu, având 
valoarea de 14/89kg/m2 . 

 
Frecvența cardiacă medie înainte de efort are 

valoarea de 65.15bpm, dispersia frecvențelor fiind 
omogenă în jurul mediei, pe când în timpul efortului, 
valoarea mediei este de 94.60bpm, coeficientul de 
variație fiind egal cu 3,8%. 

 
Valorile medii ale frecvenței cardiace după 1 

minut, 3 minute, 5 minute au fost de 147,95 bpm, 
112,85bpm respectiv 58,05bpm. 

 
Testarea la alergarea de viteză pe distanța de 5m 

arată o valoare medie de 1,08 secunde, timpii individuali 
de alergare sunt cu 35% mai slabi și cu 65% mai buni, 
ceea ce arată o dispersie omogenă a rezultatelor. 

 
Alergarea pe distanța de 10m arată o diferență a 

mediei egală cu 1,76secunde, dispersia este omogenă, iar 
timpii individuali sune cu 40% mai slabi, față de media 
lor. 
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La testarea preliminară, valoarea mediei pe 30m a 
fost de 4,21 secunde, timpii individuali de alergare pe 
30m sunt cu 55% mai slabi decât media coeficientului de 
variație fiind de 3,5%, ceea ce rezultă că dispersia în 
jurul mediei este omogenă. 
 

La testul de navetă 4x10m, dispersia timpilor 
obținuți de jucători este omogenă, coeficientul de variație 
este egal cu 3%, diferența între valoarea timpului maxim 
și minim fiind de 1,10secunde, procentual, timpii 
individuali fiind cu 45% mai slabi decât media. 

 
Valorile la detenta pe verticală are o valoare 

medie egală cu 49,30cm, abaterea fiind de 2,95cm, și 
amplitudinea de 12,30cm, ne face să afirmăm că 
dispersia medie este omogenă cu valorile individuale în 
procent de 50%.  
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Partea a III a- Cercetare privind adaptarea fiziologică 
a fotbaliștilor tunisieni de performanță prin creșterea 

nivelului efortului fizic 
 

Capitolul VII - Demersul științific al cercetării finale 
 
7.1. Scopul cercetării 

Scopul vizează găsirea mijloacelor privind 
îmbunătățirea nivelului pregătirii fizice a fotbaliștilor, 
folosind procedee de antrenament ce țin cont de 
adaptarea fiziologica a fotbaliștilor la efortul fizic. 

Scopul cercetării finale urmărește dezvoltarea 
sistemului energetic anaerob lactic, prin transformarea 
surplusului de acid lactic, și producerea de energie, sub 
formă de ATP. 

Diminuarea netă a  frecvenței cardiace de repaus, 
după o perioadă de pregătire, prin reducerea frecvenței 
cardiace, permițând astfel menținerea constantă bazală a 
debitului cardiac. 
 
7.2.Obiectivele cercetării 
Cercetarea experimentală, prin care încercăm să aducem 
o contribuție      personală la dezvoltarea domeniului a 
avut ca obiective:  
 Îmbunătățirea  conținutului programelor de 

antrenament în funcție de valorile testelor fizice 
aplicate . 

 Eficientizarea exercițiilor intense in antrenamentul 
anaerob, pentru dezvoltarea sistemului energetic 
anaerobic si adaptarea rapidă a organismului de a 
produce energie, evitând suprasolicitarea musculară 
si acumularea de acid lactic în mușchi. 
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 Dozarea corectă a mijloacelor de pregătire, pentru a 
nu suprasolicita organismul și a intra în faza de 
supraantrenament. 

 Utilizarea corespunzătoare a metodelor de 
antrenament, bazate pe regimul aerob individual, și 
nu pe frecvența cardiacă maximă. 

 
7.3. Sarcinile cercetării 
 

În vederea organizării și desfășurării cercetării 
experimentale s-a considerat oportun stabilirea 
următoarelor sarcini: 

 
 Stabilirea subiecților supuși cercetării 
 Stabilirea metodelor de cercetare, probelor și testelor 

de evaluare în cadrul experimentului  
 Stabilirea  ipotezelor; 
 Elaborarea programului de pregătire în vederea 

realizării scopului demersului științific;  
 Implementarea programului de intervenție aplicativă 

propus, efectuarea experimentului propriu-zis; 
 Realizarea testărilor finale; 
 Înregistrarea, prelucrarea, analiza si interpretarea 

datelor 
 Prelucrarea, analiza și interpretarea datelor 

comparative între cercetarea preliminară și cea 
finală; 

 Elaborarea concluziilor ; 
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  7.4.Ipoteza cercetării  
 

Identificarea și valorificarea evoluției cât mai 
precisă a parametrilor metabolici ai efortului de 
antrenament, pot duce la programarea precisă și la  
creșterea performanței în jocul de fotbal la jucătorii 
seniori din Tunisia. 
 
7.5.Metodele de cercetare 

 
 Pentru realizarea cercetării experimentale au fost 

folosite următoarele metode: 
 
 Studiul bibliografic 
 Metoda observaţiei 
 Metoda înregistrării 
 Metoda probelor de control 
 Metoda experimentului 
 Metoda testelor 
 Metoda statistico-matematică 
 Metoda grafică 

 
7.6.  Organizarea și desfășurarea cercetării 

 
Direcția de acționare a urmărit stabilirea și 

evaluarea prin baterii de teste și probe de evaluare a 
subiecților. 

Cercetarea s-a desfășurat pe o perioadă de 6 luni, 
pe jucătorii echipei  de fotbal Stade Tunisien, din 
Tunisia, echipa aflându-se de această dată pe locul 9 in 
liga întâi. Antrenamentele și bateriile de teste au fost 
făcute pe stadioanele ”Stade 15 Octobre” și pe ”Stade 
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Mustapha ben Jannet”, din Tunisia infrastructura, 
dotările, și condițiile celor două locații, fiind optime 
pentru buna desfășurare a cercetării privind pregătirea și 
evaluarea subiecților . 

Testările  s-au concretizat sub formă de probe 
evaluare și teste, menite să redea cât mai fidel și obiectiv 
eficiența pregătirii si adaptării jucătorilor de fotbal la 
cerințele jocului în scopul de a performa. 

 
Măsurători antropometrice: 

-talie 
-greutate corporală 
 

Teste fizice/agilitate: 
- alergare cu start din picioare pe 5m  
- alergare cu start din picioare pe 10m 
- alergare cu start din picioare pe 30m 
-4x10(navetă) 
-Detentă pe verticală 
 
Teste pentru potențialul metabolic: 
-frecvență cardiacă 
-valorile acidului lactic 
-viteză maximală aerobă 
-VO2max 

 
Au fost folosite Pulstestere Garmin Fenix 5 Plus 

Sapphire pentru testarea frecvenței cardiace, VO2 Master 

Pro - Analizatorul Vo2 Ultimate Portabil și Purtabil 
pentru testarea VO2max, Puloximetru PO-500, și kit de 
lactat, Lactate Scout.  
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7.7.Subiecții cercetării 
 

Un număr 20 de subiecți, fotbaliști de 
performanță cu vârste cuprinse între 20 și 31 de ani, au 
fost supuși cercetării experimentale după un program de 
pregătire și competiție. 

Cercetarea experimentală a început în timpul 
perioadei competiționale, timp de 6 luni.   
 

 
 7.8.Conținutul cercetării/ plan de intervenție 

 
Planuri de intervenție: 

 
-modele de microcicluri din etape pregătitoare, 
precompetiționale și competiționale 
 

Testările de efort au asigurat următoarele: 
 Identificarea “avantajelor și dezavantajelor” 
fiziologice; 
 Predicția potențialelor performanțe; 
 Evaluarea probelor de control privind eficacitatea 
pregătirii/antrenamentului; 
 Urmărirea/monitorizarea progresului performanței 
în timp; 
 Dozarea și dirijarea antrenamentelor (intensități, 
volum, încărcătură) 
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Plan săptămânal-microciclu 

 
Meciul  este cea mai solicitantă parte din 

săptămâna  pentru jucători . 
Intensitatea scade la începutul săptămânii, și 

crește aproape de nivelul intensității din timpul meciului 
la jumătatea săptămânii și apoi scade din nou lspre 
sfârșitul săptămânii pentru a oferi organismului suficient 
timp de  recuperare pentru meci . Aceste principia se 
aplică jucătorilor  avansați. 
 
Planul săptămânal este organizat conform indicațiilor din 
grafic: 
 
1.Pregătire tactică  
 
    La începutul săptămânii, antrenorul va folosi 
practici simple care cresc complexitatea pe tot parcursul 
săptămânii. 
 
2. Pregătire tehnică  
 
Obiective: 
          La începutul săptămânii, antrenorul va folosi mai 
multe practici, diferite,  axate pe calitatea execuției. 

Până la sfârșitul săptămânii, antrenorul va folosi 
practici diferite  pentru a crește viteza, competitivitatea și 
conștientizare. 
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3. Pregătire fizică  
 

La începutul săptămânii, activitatea fizică se va 
concentra pe rezistența și prevenirea accidentărilor.  

La mijlocul săptămânii, volumul de muncă va 
crește utilizând  metode de creștere a anduranței, pe când  
la sfârșitul săptămânii antrenamentul se va concentra pe 
dezvoltarea vitezei sub toate formele ei. 

 
 
Exerciții pliometrice 
 

2 3 
1 4 

 
 
Sărituri pe ambele picioare timp de 20 de secunde: 
-sărituri față spate în pătratele 1 și 2  
-sărituri laterale stânga-dreapta în pătratele 1 și 4  
-sărituri în formă de triunghi în pătratele 1-2-3  
-sărituri în formă de triunghi în pătratele 1-3-2  
-sărituri față-lateral dreapta-spate-lateral stânga în 
pătratele 1-2-3-4 
-sărituri lateral dreapta-față-lateral stânga în pătratele 1-
4-3-2 
-sărituri pe diagonală dreapta în pătratele 1-3 
-sărituri pe diagonală stânga în pătratele 2-4 
Sărituri pe un picior timp de 20 de secunde 
-sărituri față spate în pătratele 1 și 2  
-sărituri laterale stânga-dreapta în pătratele 1 și 4  
-sărituri pe diagonală dreapta în pătratele 1-3  
-sărituri pe diagonală stânga în pătratele  4-2  
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Antrenament în sezonul pre-competițional și 
competițional (4-6 săptămâni) 

 
Această  fază a programului de antrenament  va 

avea cel mai mare impact asupra jocului privit din 
perspectiva fitness-ului. Această etapă va supune atenției 
cele 4 zone de fitness: antrenamente de rezistență, 
antrenamente pentru dezvoltarea forței, antrenamente de 
viteză și antrenamente pentru dezvoltarea/menținerea 
mobilității articulare . 
 

Antrenamentele de rezistență 

 
       Specialiștii consideră că toate antrenamentele de 
anduranță ar trebui să fie sub formă de antrenament pe 

intervale.  
Antrenamentul ar trebui să  fie specific în 

perioada pre-competițională, cu  
menținerea  intervalelor scurte și intense, cu introducerea 
în antrenament a  alergărilor cu schimbări de direcție, a 
alergărilor cu spatele, alergări laterale, etc, iar perioadele 
de recuperare activă vor fi necesare în timpul acestor 
sesiuni de formare. 

 
Antrenamentele de forță 

 
         Se recomandă ca antrenamentul de forță pură să  fie 
eliminat treptat și va fi înlocuit cu antrenamentul pentru 
dezvoltarea forței în regim de viteză. Ședințele de 
pregătire vor consta în antrenamente pliometrice , 
deoarece așa cum spun specialiști ai domeniului, sunt 
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extrem de eficient la dezvoltarea forței și a vitezei 
explozive.  

Menționăm că, acest tip de antrenament nu este 
potrivit pentru toți jucătorii,  pentru sportivii mai tineri, 
forma fizică și nivelul pregătirii tehnice este foarte 
important pentru a reduce riscul de accidentare. 

 
Antrenamentele de viteză 

 
          Pe măsură ce sezonul se apropie, tipul pregătirii va 
începe să se schimbe din nou, antrenamentele se vor baza  
în mare parte pe viteză (rapiditate în execuție), dar 
bineînțeles că nu vom omite antrenamentele specifice de 
fotbal. etc. 

 
Antrenamente de mobilitate 

 
          Pe măsură ce volumul și intensitatea 
antrenamentelor de fotbal cresc, antrenamentele de 
mobilitate devin din ce în ce mai esențiale și vor fi o 
componentă vitală a instruirii. Mobilitatea ajută la 
prevenirea 
accidentărilor pe toată perioada pre/competițională atât la 
antrenament cât și în meciuri. Dacă jucătorii fac o 
revenire corectă și fac exerciții de stretching după fiecare 
partidă/antrenament,  prevenirea accidentărilor este pe 
termen lung. 
 Scopul este menținerea nivelului la care s-a 
ajuns  în perioada pre competițională.  
 Regulat, meciurile mențin nivelurile de 
rezistență de bază, astfel încât orice antrenament 
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suplimentar trebuie să aibă ca scop dezvoltarea vitezei, 
forței în regim de viteză și a rezistenței anaerobe. 
 Mai jos este un exemplu de  săptămână de 
antrenament în perioadă competițională. 
 

Tabelul nr.12 
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ 

Antrenament cu 
toată echipa- 
antrenament 
tehnic 

Antrename
nt acasa 
(program 
de fitness) 

Antrenaemnt cu 
toată echipa – 
antrenament 
tactic 

Antrename
nt acasă 
(program 
de fitness) 

Antrenament cu 
toată echipa – 
antrenament 
tactic (ușor) 

meci pauză 

 
Program de antrenament 
 
Săptămâna 1 și 2 

 
Ziua 1 
20 de minute de alergare astfel: 
-2 minute de jogging x5 repetări 
-1 minut de alergare x5 repetări 
-5 minute de alergare de revenire x1 repetare 
-45 secunde de pauză după fiecare sesiune de alergare 

 
Ziua 2 
25 de minute de alergare astfel: 
-3 minute de jogging x5 repetări 
-1 minut de alergare x5 repetări 
-5 minute de alergare de revenire x1 repetare 
-45 de secunde de pauză după fiecare sesiune de 
alergare 
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Exerciții efectuate cu propria greutate 

 
Grupa de lucru: membre inferioare 

Tabelul nr.13 
Descrierea exercițiului Număr repetări Număr 

serii 

Flexii și extensii în articulația 
genunchiului (genuflexiuni) 

15-20 3 

Fandări spre înainte pe ambele 
membre inferioare  

15 pe fiecare 
membru inferior 

3 

Flexii si extensii în articulația 
genunchiului (genuflexiuni) cu 
haltera pe umeri 

15-20 3 

Fandări spre înainte cu 
schimbarea membrului inferior 
prin săritură 

15 pe fiecare 
membru inferior 

3 

  
Grupa de lucru: musculatura abdominală 

Tabelul nr.14 
Descrierea exercițiului Număr 

repetări 
Număr 

serii 

Flexia și extensia trunchiului din culcat 
dorsal cu brațele la ceafă (abdomene) 

15-20 3 

Flexia și extensia trunchiului din culcat 
dorsal cu brațele la ceafă concomitent cu 
ducerea genunchilor către  brațe 

15-20 3 

Din așezat (în poziție de izometrie), 
membrele inferioare nu ating solul, se 
execută ducerea brațelor lateral jos 
stânga/dreapta având o minge medicinală 
de 4kg între mâini 

20 3 
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Grupa de lucru: musculatura spatelui și a pieptului 
Tabelul nr.15 

Descrierea exercițiului Număr 
repetări 

Număr 
serii 

Flexia și extensia brațelor în 
articulația cotului (flotări) 

15-20 3 

Flexia și extensia brațelor în 
articulația cotului sprijinul 
membrelor inferioare fiind mai 
sus decât nivelul brațelor 

15-20 3 

 
Pauză activă 

Tabelul nr.16 
Descrierea exercițiului Număr 

repetări 
Număr 

serii 

Din stând se execută ducerea 
membrelor inferioare și superioare 
lateral și revenire prin săritură 

20 3 

Din sprijin pe palme și  pe vârful 
picioarelor se execută ducerea 
genunchiului spre umeri și 
revenire, alternativ, prin săritură 

20 3 

 
Săptămâna 3 și 4 

Ziua 1 
25 minute de alergare 
-2 minute de jogging x7 repetări 
-1 minut de alergare x7 repetări 
-4 minute de alergare de revenire x1 
-45 de secunde de pauză după fiecare sesiune de 
alergare 
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Sprinturi 
 
-5x10m, intensitate de 95-100% 
-5x20m, intensitate de 95-100% 
-5x30m, intensitate de 95-100% 
-1 minut de pauză după fiecare sprint 
 
Ziua 2 
30 minute de alergare 
-3 minute de jogging x 6 repetări 
-1 minut de jogging x7 repetări 
-5 minute de alergare de revenire x1 
-45 de secunde de pauză după fiecare sesiune de 
alergare 

 
Sprinturi 
 
-7x10m, intensitate de 95-100% 
-7x20m, intensitate de 95-100% 
-4x30m, intensitate de 95-100% 
-1 minut de pauză după fiecare sprint 
Exerciții efectuate cu propria greutate 

Grupa de lucru: membre inferioare 
Tabelul nr.17 

Descrierea exercițiului Număr repetări Număr 
serii 

Flexii și extensii în articulația 
genunchiului (genuflexiuni cu 
fandare laterală) cu mutarea 
centrului de greutate de pe un 
membru inferior pe celălalt 

20 4 

Flexia membrelor inferioare, 20 pe fiecare 4 
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având un membru inferior spre 
înainte, celălalt spre înapoi, 
membrul inferior dinspre înapoi 
atinge solul cu genunchiul. 

membru inferior 

Mers lateral spre stânga  și spre 
dreapta având articulația 
genunchiului în flexie 

20 4 

Flexia membrelor inferioare, 
având un membru inferior spre 
înainte, celălalt spre înapoi, 
membrul inferior dinspre înapoi 
atinge solul cu genunchiul, 
schimbarea membrelor inferioare 
între ele se face prin săritură 

15 pe fiecare 
membru inferior 

4 

  
 
Grupa de lucru: musculatura abdominală 

Tabelul nr.18 
Descrierea exercițiului Număr repetări Număr 

serii 

”Scândura”, din culcat facial cu 
sprijin pe palme și pe vârfuri, se 
execută trecere în sprijin pe 
antebrațe și revenire  

15-20 4 

Din culcat dorsal, mâinile la 
ceafă, genunchii flectați, se 
execută întinderea și îndoirea 
membrelor inferioare în sens 
circular (mimarea mersului pe 
bicicletă) 

15-20 4 
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Odihnă activă 
Tabelul nr.19 

Descrierea exercițiului Număr 
repetări 

Număr 
serii 

Alergare pe loc 1minut 4 
Alergare cu genunchii sus pe  loc 1minut 4 
 
CAPITOLUL VIII -Rezultate obținute și interpretarea 

lor 
 

Subiecții cercetării experimentale și indicii 
antropometrici 

 
Tabelul nr.20  

Nume și 
prenume 

Ani Talie Greutate IMC 
(vârstă) (m) (kg) 

B. Y. R. 28 1,88 82 24,76 
C. M. 25 1,93 98 26,31 

B. R. S. 21 1,76 70 22,60 
B. H. L. 27 1,84 73 21,56 

Z. K. 23 1,75 70 22,86 
M. M. 31 1,77 72 22,98 

B. Y. A. 21 1,70 66 22,84 
T. W. 25 1,69 63 22,06 
K. S. 20 1,83 68 20,31 
Z. A. 25 1,81 78 23,81 
L. A. 22 1,81 80 24,42 

B. O. R. 26 1,87 77,5 22,02 
N. A. 22 1,79 63 19,66 
R. R. 25 1,88 87 24,62 
B. W. 22 1,77 72 22,98 
B. Z. 25 1,81 78,3 23,81 
M. S. 24 1,83 80 23,89 
M. A. 25 1,80 72,5 22,22 

H. Y.S. 24 1,85 74 21,62 
S. L. 24 1,92 98 26,58 
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 Valorile FC, VAM, VO2/MAX,ACID LACTIC 

înainte și după efort 

 
Tabelul nr.21 

 

Nume și 
prenume 

Valori înainte de efort Viteza maximală aerobă 

FC 
(bpm) 

Acid lactic 
(mmol/kg) 

VAM 
(Km.h-1) 

VO2max 
(ml/kg/min) FC (bpm) 

Acid 

lactic 
(mmol/kg) 

B. Y. R. 67 2,6 19,02 66,45 190 12,1 

C. M. 63 2,1 15,40 54,20 187 8,5 

B. R. S. 60 2,3 18,70 66,48 200 13,2 

B. H.L. 65 2,2 17,20 60,36 195 14,4 

Z. K. 60 1,6 19,05 66,82 191 8,8 

M. M. 63 2,2 18,80 66,46 179 16,1 

B. Y. A. 55 2,0 17,25 60,81 181 10,0 

T. W. 62 0,7 17,75 62,90 202 9,8 

K. S. 68 1,9 16,20 56,85 191 8,0 

Z. A. 55 0,9 18,20 63,83 201 12,6 

L. A. 58 1,7 16,82 59,44 190 7,8 

B. O. R. 54 1,2 16,95 59,48 178 7,4 

N. A. 82 2,1 18,87 66,43 205 15,1 

R. R. 71 1,1 14,95 52,46 190 5,1 

B. W. 70 1,3 16,90 59,42 190 12,6 

B. Z. 59 2,0 18,20 63,81 198 11,5 

M.S. 65 1,9 18,00 62,96 187 12,4 

M. A. 53 1,8 19,22 67,32 189 12,2 

H. Y.S. 68 1,5 17,52 61,62 190 14,4 

S.L. 73 1,6 15,71 55,10 192 10,4 
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Valorile obținute după efort la intervale diferite (FC, 
%FCMAX.) 

 
Tabelul nr. 22 

 

Nume și 
prenume 

 

Revenire 1' Revenire 3' Revenire 5' 

FC 

(bpm)   (%FCmax) FC (bpm) (%FCmax) 

FC 

(bpm) (%FCmax) 

B.Y.R. 154 80 138 71 118 61 

C.M. 170 78 126 66 104 54 

B.R.S. 145 69 120 55 109 51 

B.H.L. 130 66 116 57 111 56 

Z.K. 138 70 120 60 112 55 

M.M. 151 82 105 58 100 52 

B.Y.A. 146 79 103 56 98 51 

T.W. 168 80 127 61 123 58 

K.S. 141 71 116 63 125 63 

Z.A. 135 66 115 55 101 51 

L.A. 131 68 110 59 111 59 

B.O.R. 115 62 93 50 92 50 

N.A. 171 81 133 61 133 65 

R.R. 140 70 111 57 111 57 

B.W. 132 69 104 53 106 53 

B.Z. 131 66 114 54 113 55 

M.S. 138 68 100 50 101 51 

M.A. 160 84 117 59 112 58 

H.Y.S. 152 78 123 63 118 60 

S.L. 154 77 109 55 107 54 
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Valorile obținute la alergare de viteză/agilitate și detentă 
pe verticală 

 
Tabelul nr. 23 

 
 
 

Nume și 
prenume 

 

Teste de viteză/agilitate 
Detentă pe 
Verticală 

(cm) 5m (s) 10m(s) 30m(s) 4x 10m(s) 

B.Y.R. 1,21 1,98 4,33 8,90 45,8 

C.M. 1,03 1,76 4,25 8,98 50,8 

B.R.S. 1,14 1,78 4,28 9,10 50,9 

B.H.L. 1,26 2,02 4,60 9,48 44,7 

Z.K. 1,06 1,68 4,23 8,81 50,5 

M.M. 1,04 1,81 4,05 8,70 52,3 

B.Y.A. 1,03 1,70 4,12 8,58 51,8 

T.W. 1,15 1,87 4,30 9,00 53,4 

K.S. 0,97 1,70 4,05 8,76 54,8 

Z.A. 1,00 1,67 4,04 8,51 52,4 

L.A. 1,05 1,75 4,10 8,39 51,0 

B.O.R. 0,99 1,65 3,98 8,73 52,8 

N.A. 0,98 1,67 4,11 8,58 54,6 

R.R. 1,00 1,73 4,20 9,26 51,3 

B.W. 1,22 1,92 4,38 8,60 55,8 

B.Z. 1,07 1,82 4,27 8,71 54,9 

M.S. 1,05 1,82 4,05 8,70 49,2 

M.A. 1,02 1,75 4,22 8,83 50,3 

H.Y.S. 0,98 1,68 4,10 8,65 49,3 

S.L. 1,02 1,74 4,21 9,05 48,5 
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8.1.Testarea finală 

Acidul lactic ȋn efort 
Tabelul nr.24 

 
Valoarea medie a acidului lactic în efort la 

testarea finală are valoarea 11.12 bpm, iar mediana cu 
11.80 mmmol/kg. Abaterea standard are valoarea 
2.91mmmol/kg. Dispersia cantităților de acid lactic în 
efort este relativ omogenă, coeficientul de variație fiind 
egal cu 26.2%. Diferența dintre cea mai mare 16.10 
mmmol/kg și cea mai mică 5.10(mmmol/kg) valoare este 
de 11mmmol/kg. Față de medie, cantitățile de acid lactic 
sunt 55% mai mari și 45% mai mici. În fig.  6 sunt 
prezentate grafic valorile cantităților de acid lactic în 
efort la testarea finală şi media lor.   
     

 
Figura nr.  6   Acidul lactic ȋn efort 

Acidul lactic în 
efort (mmmol/kg) 

Media Mediana 
Abatere 
standard 

Minim Maxim Amplitudine 
Coeficient 

variatie 

11.12 11.80 2.91 5.10 16.10 11 26.2% 
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Frecvenţa cardiacă la un minut după efort 
Tabelul nr.25 

Frecvența 
cardiacă după 
un repaus de 1 

min (bpm) 

Media Mediana 
Abatere 
standard 

Minim Maxim Amplitudine 
Coeficient 

variatie 

145.10 143 14.92 115 171 56 10.3% 

 
Frecvența cardiacă medie la un minut după efort 

la testarea finală are valoarea 145.10 bpm, mediana este 
egală cu 143 bpm. Abaterea standard are valoarea 14.92.  
Dispersia frecvențelor cardiace la un minut după efort 
este omogenă, coeficientul de variație fiind egal cu 
10.3%. Amplitudinea ca diferență dintre cea mai mare 
(171) și cea mai mică (115) frecvență este de 56 bpm. 
Raportate la medie, frecvențele cardiace sunt 45% mai 
mari și 55% mai mici. Graficul din fig. 7  arată valorile 
frecvențelor cardiace la un minut după efort şi media lor 
la testarea finală.     
   

Figura nr.   7  Frecvenţa cardiacă la 1 min după efort 
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Frecvenţa cardiacă maximă la un minut după efort 

Tabelul nr.26 
Frecvența 
cardiacă 

maximă la 
un minut 
după efort 

(%) 

Media Mediana 
Abatere 
standard 

Minim Maxim Amplitudine 
Coeficient 

variatie 

75.55 74 6.75 64 86 22 8.9% 

 
Media procentuală a frecvențelor cardiace 

maxime la un minut după efort la testarea finală are 
valoarea 75.55 %, iar mediana cu 74 %. Valoarea abaterii 
standard este 6.75. Dispersia pentru frecvențele cardiace 
maximale la un minut după efort este omogenă, 
coeficientul de variație fiind egal cu 8.9%. Diferența 
dintre cea mai mare (86%) și cea mai mică (64%) 
frecvență este de 22 %. Față de medie, frecvențele 
cardiace maxime sunt 45% mai mari și 55% mai mici. 
Valorile procentuale pentru frecvențele cardiace 
maximale la un minut după efort şi media lor la testarea 
finală sunt prezentate în fig. 8  .

 
Figura nr.  8  Frecvenţa cardiacă maximă la 1 min după 

efort 
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Frecvenţa cardiacă la trei minute după efort 
Tabelul nr.27 

Frecvența 
cardiacă 
după un 

repaus de 3 
minute 
(bpm) 

Media Mediana 
Abatere 
standard 

Minim Maxim Amplitudine 
Coeficient 

variatie 

115.00 115.50 11.22 93 138 45 9.8% 

 
Frecvența cardiacă medie la 3 minute după efort 

la testarea finală are valoarea 115.00 bpm, iar mediana cu 
115.50 bpm. Valoarea abaterii standard este 11.22.  
Dispersia frecvențelor cardiace la 3 min după efort este 
omogenă, coeficientul de variație fiind egal cu 9.8%. 
Diferența dintre cea mai mare (138) și cea mai mică (93) 
frecvență este de 45 bpm. Raportate la medie, frecvențele 
cardiace sunt 55% mai mari și 45% mai mici. În graficul 
din fig.9   sunt prezentate valorile frecvențelor cardiace la 
3 min după efort şi media lor la testarea finală,. 
       

 
Figura nr.   9  Frecvenţa cardiacă la 3 min după efort 
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8.2.Testere comparativă inițial vs final 
Frecvenţă cardiacă după efort 

Tabelul nr.28 

TESTARE Media 
Diferenţă 

medii 
Mediana 

Abatere 
standard 

Mini
m 

Maxi
m 

Amplit
u- 

dine 

Coef. 
variație 

Preliminară  194.60 
-3.30 

193 7.45 181 209 28 3.8% 

Finală 191.30 190 7.31 178 205 27 3.8% 

        Tabelul 
nr.29 

INDICATORI STATISTICI diferențe rezultate (TF-TP) TESTUL t dependent bilateral 

Media 
Abatere 
standard 

Eroarea 
standard 

95% I.C. 
t df P 

Mărime 
efect Lim. inf. Lim. sup. 

-3.30 1.81 0.40 -4.09 -2.51 8.16 19 <0.001 1.82 

 
După efort frecvența cardiacă medie a scăzut cu 

3.30 bpm, de la 194.60 la testarea preliminară la 191.30 
bpm la testarea finală. Diferenţa mediilor în proporţie de 
95% este cuprinsă în intervalul (-4.09 ; -2.51). Dispersia 
frecvențelor cardiace înregistrare este omogenă la ambele 
testări. Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a 
mediilor semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru 
t=8.16 și df=19.   

Mărimea efectului (1.82) indică o diferenţă foarte 
mare între medii. Se constată  o îmbunătăţire 
semnificativă  a rezultatelor  în urma aplicării în 
experiment a metodelor de pregătire propuse. 
Reprezentarea grafică a mediilor și diferențele 
individuale ale frecvențelor cardiace înregistrare la cele 
două testări sunt redate în fig.   10 , respectiv    11  .
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Figura nr.10 

Tabelul nr.30 
Diferența mediilor Mărimea 

diferenţei Diferenţa este 
Ipoteza de nul 

-3.30 1.7% foarte mare  
semnificativă 

statistic 
se respinge 

 

     

 
Figura nr. 11  
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Acidul lactic după efort 
Tabelul nr.31 

TESTARE Media 
Diferenţă 

medii 
Mediana 

Abatere 
standard 

Minim Maxim 
Amplitu- 

dine 
Coef. 

variație 

Preliminară  11.36 
-0.24 

12.15 2.96 5.2 16.4 11.2 26.1% 

Finală 11.12 11.80 2.91 5.1 16.1 11.0 26.2% 

        Tabelul 
nr.32 

INDICATORI STATISTICI diferențe rezultate (TF-TP) TESTUL t dependent bilateral 

Media 
Abatere 
standard 

Eroarea 
standard 

95% I.C. 
t df P 

Mărim
e efect Lim. inf. Lim. sup. 

-0.24 0.08 0.02 -0.28 -0.20 13.08 19 <0.001 2.92 

 
 După efort acidul lactic mediu a scăzut cu 0.24 
mmol/kg, de la 11.36 la testarea preliminară la 11.12 
mmol/kg la testarea finală. Diferenţa mediilor în 
proporţie de 95% este cuprinsă în intervalul (-0.28 ; -
0.20). Dispersia valorilor acidului lactic este omogenă la 
ambele testări. Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a 
mediilor semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru 
t=13.08 și df=19.   

Mărimea efectului (2.92) indică o diferenţă foarte 
mare între medii. Se constată  o îmbunătăţire 
semnificativă  a rezultatelor  în urma aplicării în 
experiment a metodelor de pregătire propuse. Valorile 
medii și diferențele individuale ale valorilor acidului 
lactic la cele două testări sunt prezentate sub formă 
grafică în fig.  12  , respectiv  13    .   
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Figura nr.12 

Tabelul nr.33 
Diferența mediilor Mărimea 

diferenţei Diferenţa este 
Ipoteza de nul 

-0.24 2.1% foarte mare  
semnificativă 

statistic 
se respinge 

 
 

 
Figura nr. 13    
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Frecvenţa cardiacă la 1 min  după efort 
Tabelul nr.34 

TESTARE Media 
Diferenţă 

medii 
Mediana 

Abatere 
standard 

Minim Maxim 
Amplitu- 

dine 
Coef. 

variație 

Preliminară  147.95 
-2.85 

147.0 15.12 116 174 58 10.2% 

Finală 145.10 143.0 14.92 115 171 56 10.3% 

        
Tabelul nr.35 

INDICATORI STATISTICI diferențe rezultate (TF-TP) TESTUL t dependent bilateral 

Media 
Abatere 
standard 

Eroarea 
standard 

95% I.C. 
t df P 

Mărime 
efect Lim. inf. Lim. sup. 

-2.85 1.95 0.44 -3.71 -1.99 6.52 19 <0.001 1.46 

 

 
Frecvența cardiacă medie la un minut după  efort 

a scăzut cu 2.85 bpm, de la 147.95 la testarea preliminară 
la 145.10 bpm la testarea finală. Diferenţa mediilor în 
proporţie de 95% este cuprinsă în intervalul (-3.71 ; -
1.99). Dispersia frecvențelor cardiace este omogenă la 
ambele testări. Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a 
mediilor semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru 
t=6.52 și df=19.  Mărimea efectului (1.46) indică o 
diferenţă foarte mare între medii. Se constată  o 
îmbunătăţire semnificativă  a rezultatelor  în urma 
aplicării în experiment a metodelor de pregătire propuse. 
Valorile medii și diferențele individuale ale frecvențelor 
cardiace la cele două testări sunt prezentate sub formă 
grafică în fig.  14  , respectiv    15  .   
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Figura nr.14 

Tabelul nr.36 
 

Diferența 
mediilor 

Mărimea 
diferenţei Diferenţa este 

Ipoteza de 
nul 

-2.85 1.9% foarte mare  
semnificativă 

statistic 
se respinge 

 
 

 
Figura nr.15 
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Frecvenţa cardiacă maximă la 1 min  după efort 
Tabelul nr.37 

TESTARE Media 
Diferenţă 

medii 
Mediana 

Abatere 
standard 

Minim Maxim 
Amplit

u- 
dine 

Coef. 
variație 

Preliminară  75.55 
-2.35 

74.0 6.75 64 86 22 8.9% 

Finală 73.20 70.5 6.64 62 84 22 9.1% 

        Tabelul 
nr.38 

INDICATORI STATISTICI diferențe rezultate (TF-TP) TESTUL t dependent bilateral 

Media 
Abatere 
standard 

Eroarea 
standard 

95% I.C. 
t df P 

Mărim
e efect Lim. inf. Lim. sup. 

-2.35 0.81 0.18 -2.71 -1.99 12.93 19 <0.001 2.89 

 
Media frecvenței cardiace maxime la un minut 

după efort a scăzut cu 2.35 %, de la 75.55 la testarea 
preliminară la 73.20 % la testarea finală. Diferenţa 
mediilor în proporţie de 95% este cuprinsă în intervalul (-
2.71 ; -1.99). Dispersia frecvențelor cardiace este 
omogenă la ambele testări. Testul t bilateral, a evidențiat 
o diferenţă a mediilor semnificativă statistic, 
p<0.001<0.05, pentru t=12.93 și df=19.  Mărimea 
efectului (2.89) indică o diferenţă foarte mare între medii. 
Se constată  o îmbunătăţire semnificativă  a rezultatelor  
în urma aplicării în experiment a metodelor de pregătire 
propuse. Valorile medii și diferențele individuale ale 
frecvențelor cardiace la cele două testări sunt prezentate 
sub formă grafică în fig.   16 , respectiv    17  . 
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Figura nr.16 

 
Tabelul nr.39 

 
Diferența mediilor Mărimea diferenţei Diferenţa este Ipoteza de nul 

-2.35 3.1% foarte mare  
semnificativă 

statistic 
se respinge 

 
 

 
 

Figura nr.17 
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8.3.Concluziile cercetării finale 
Având în vedere gradul de complexitate al jocului 

de fotbal în urma desfășurării cercetării experimentale și 
analizării rezultatelor obținute, suntem de părere că trebuie 
acordată atenție sporită privind adaptarea jucătorilor la 
cerințele fotbalului actual la nivel de seniori și nu numai. 

Din punct de vedere al datelor antropometrice la 
cercetarea experimentală care a durat 6 luni (cu etape 
pregătitoare și competiționale), jucătorii și-au îmbunătățit 
IMC-ul, valoarea abaterii standard fiind de 1,75, iar 
raportat la media indicilor masei corporale, 40% sunt mai 
mari, ceea ce reprezintă o creștere a masei active. 

Frecvența cardiacă medie înainte de efort este de 
63.55bpm, dispersia valorilor fiind asemănătoare 
coeficientului de variație fiind egal cu 11,5% pe când în 
timpul efortului, valoarea medie este de 190bpm, ceea ce 
face ca diferența între  maxim și minim, să fie de 27bpm. 

Rezultatele mediei frecvenței cardiace după efort 
la testarea finală după 1 minut, 3 minute, respectiv 5 
minute au avut valorile de 75,55bpm, 58,15bpm, 
55,70bpm raportate la medie, acestea arătând o valoare 
omogenă și de revenire a organismului după intensități de 
efort mare. 

Valoarea acidului lactic la testarea finală este 
relativ omogenă, dispersia cantității de acid lactic având 
coeficient de variație egal cu 26,2%. 

La testele de alergare de viteză pe 5m, 10m, 30m 
cu start din picioare, diferențele dintre timpii mediilor sunt 
mai mari odată cu creșterea distanței, respectiv 0,29 
secunde (la 5), 0,37 secunde la (10m) și 0, 62 secunde (la 
30m). 
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Referitor la naveta de 4x10m, dispersia timpilor 
obținuți de jucători este omogenă, coeficientul de variație 
fiind egal cu 3%, astfel, diferențele între valoarea maximă 
și cea minimă a fost de 1,09 secunde, 60% din timpii 
obținuți față de medie sunt mai buni. 

La testarea finală, la detenta pe verticală, cea mai 
mare valoare a fost de 55,80cm. Dispersia valorilor 
mediilor individuale fiind omogene, iar diferența între 
valori fiind de 11,10cm, echilibru fiind 50%-50%, între 
media valorilor mari și a valorilor mici.  

 
8.4. Concluzii finale 

 
Greutatea corporală medie a scăzut la testarea 

finală cu 2.31 kg, mărimea efectului (1.60) indică o 
diferenţă foarte mare între medii, diferența este 
semnificativă statistic, iar ipoteza de nul se respinge. 

 
Indicele mediu al masei corporale a crescut la 

testarea finală cu 8.21 kg/m2, indicii masei corporale sunt 
dispersați relativ omogen la testarea preliminară şi omogen 
la testarea finală. Mărimea efectului (4.22) indică o 
diferenţă foarte mare între medii. 

 
Frecvența cardiacă medie înainte de efort a scăzut 

cu 1.60 bpm, frecvențele cardiace măsurate sunt dispersate 
relativ omogen la testarea preliminară şi omogen la 
testarea finală. Mărimea efectului (0.36) indică o diferenţă 
mică spre mijlocie între medii.Diferența este 
nesemnificativă statistic, ipoteza de nul se acceptă. 
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Acidul lactic mediu înainte de efort a scăzut cu 
0.16 mmol/kg, dispersia valorilor înregistrate ale acidului 
lactic este omogenă la ambele testări. Mărimea efectului 
(1.67) indică o diferenţă foarte mare între medii. Se 
constată  o îmbunătăţire semnificativă  a rezultatelor  în 
urma aplicării în experiment a metodelor de pregătire 
propuse. 

 
Mărimea efectului (1.14) indică o diferenţă foarte 

mare între medii. Se constată  o îmbunătăţire semnificativă  
a rezultatelor  în urma aplicării în experiment a metodelor 
de pregătire propuse. Ipoteza de nul se respinge. 

 
Mărimea efectului (2.16) indică o diferenţă foarte 

mare între medii. Se constată  o îmbunătăţire semnificativă  
a rezultatelor  în urma aplicării în experiment a metodelor 
de pregătire propuse.Diferența este semnificativă statistic, 
ipoteza de nul se respinge. 

 
Diferenţa mediilor în proporţie de 95% este 

cuprinsă în intervalul (-4.09 ; -2.51). Dispersia frecvențelor 
cardiace înregistrare este omogenă la ambele testări, 
mărimea efectului (1.82) indică o diferenţă foarte mare 
între medii, iar ipoteza de nul se respinge. 

 
După efort acidul lactic mediu a scăzut cu 0.24 

mmol/kg, de la 11.36 la testarea preliminară la 11.12 
mmol/kg la testarea finală. Dispersia valorilor acidului 
lactic este omogenă la ambele testări. Mărimea efectului 
(2.92) indică o diferenţă foarte mare între medii. Diferența 
este semnificativă statistic, ipoteza de nul se respinge. 
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Mărimea efectului (1.46) indică o diferenţă foarte 
mare între medii. Se constată  o îmbunătăţire semnificativă  
a rezultatelor  în urma aplicării în experiment a metodelor 
de pregătire propuse. Ipoteza de nul se respinge. 

 
Media frecvenței cardiace maxime la un minut 

după efort a scăzut cu 2.35 %, mărimea efectului (2.89) 
indică o diferenţă foarte mare între medii. Diferența este 
semnificativă statistic, iar ipoteza de nul se respinge. 

 
Dispersia frecvențelor cardiace este omogenă la 

ambele testări. Mărimea efectului (2.92) indică o diferenţă 
foarte mare între medii. Se constată  o îmbunătăţire 
semnificativă  a rezultatelor  în urma aplicării în 
experiment a metodelor de pregătire propuse. Mărimea 
diferenței este foarte mare. 

 
Testul t bilateral, a evidențiat o diferenţă a 

mediilor semnificativă statistic, p<0.001<0.05, pentru 
t=7.29 și df=19.  Mărimea efectului (1.63) indică o 
diferenţă foarte mare între medii. 

 
Dispersia frecvențelor cardiace este omogenă la 

ambele testări. Mărimea efectului (2.37) indică o diferenţă 
foarte mare între medii. Diferența este semnificativă 
statistic, ipoteza de nul se respinge. 

 
Media frecvenței cardiace maxime la cinci minute 

după efort a scăzut cu 2.35 %, de la 58.05 la testarea 
preliminară la 55.70 % la testarea finală. Mărimea 
efectului (2.52) indică o diferenţă foarte mare între medii. 
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Timpul mediu la proba de alergare pe distanța de 
5m a scăzut cu 0.02 sec, de la 1.08 la testarea preliminară 
la 1.06 sec la testarea finală. Dispersia timpilor este 

omogenă la ambele testări. Mărimea efectului (2.84) indică 
o diferenţă foarte mare între medii. 

 
La proba de alergare pe distanța de 10m timpul 

mediu  a scăzut cu 0.01 sec. Mărimea efectului (2.76) 
indică o diferenţă foarte mare între medii. Se constată  o 
îmbunătăţire semnificativă  a rezultatelor  în urma aplicării 
în experiment a metodelor de pregătire propuse. Diferența 
este semnificativă statistic, iar ipoteza de nul se respinge. 

 
Timpul mediu la proba de alergare pe distanța de 

30m  a scăzut cu 0.02 sec. Dispersia timpilor este omogenă 
la ambele testări. Mărimea efectului (2.23) indică o 
diferenţă foarte mare între medii. 

 
La proba navetă 4 x 10 m, timpul mediu  a scăzut 

cu 0.07 sec, de la 8.89 la testarea preliminară la 8.82 sec la 
testarea finală. Mărimea efectului (2.64) indică o diferenţă 
foarte mare între medii. Diferența este semnificativă 
statistic, iar ipoteza de nul se respinge. 

 
La detentă valoarea medie a crescut cu 2.06 cm, 

de la 49.20 la testarea preliminară la 51.26 cm la testarea 
finală. Mărimea efectului (3.40) indică o diferenţă foarte 
mare între medii. Se constată  o îmbunătăţire semnificativă  
a rezultatelor  în urma aplicării în experiment a metodelor 
de pregătire propuse. 
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         În zilele noastre, jocul de fotbal reclamă o pregătire 
multilaterală continuă pe tot parcursul anului. Numai un 
control medical diferențiat și permanent  poate asigura 
evitarea greșelilor privind dozarea individualizată a 
efortul, înlesnind creșterea potențialului biologic, 
ridicarea măiestriei sportive a fotbaliștilor, întărind  
starea lor de sănătate. 
 
        Este important să se dezvolte strategii eficiente 
pentru identificarea impactului potențialului, al stresului 
termic și capacitatea acestora de a tolera căldura,  să 
beneficieze de plan personalizat  fiecare jucător de fotbal, 
performanța este scăzută în condiții de căldură, mai ales 
din cauza valorilor de bază mai mari ale organismului 
decât cele normale, detectate de creier. 
 

Exercițiile de condiționare tactică par să ofere cea 
mai mare provocare fizică și tehnică atunci când se 
rezumă la cerințele poziționale specifice în teren, mai 
degrabă decât atunci când sunt încorporate într-un 
exercițiu multi-pozițional, această abordare fiind extrem 
de eficiență, permițând replierea strânsă a perioadelor 
mai dificile ale jocului de meci, ceea ce este crucial .  

 
Monitorizare și evaluarea jucătorilor de 

performanță trebuie făcută cu cele mai fiabile, valide și 
sensibile teste posibile în vederea proiectării unei 
pregătiri cu un grad ridicat de specificitate. 

  
Este important să se mențină la jucătorii de fotbal 

aceeași cantitate de activitate intensă ridicată în timpul 
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jocului și spre finalul lui în special în ultimele 5 minute, 
când de obicei se înscriu majoritatea golurilor. 

 
Necesitatea de a optimiza capacitatea fizică a unui 

jucător  folosind exerciții de alergare și cele bazate pe 
fotbal, este mai importantă ca niciodată pentru a permite 
fotbaliștilor să realizeze performanțe optime, dar și 
pentru a le face suficient de  solide pentru a menține acest 
lucru pe tot parcursul sezonului.  

 
Capitolul IX - Elemente de originalitate, valorificarea 

practică a rezultatelor cercetării experimentale și 
diseminarea rezultatelor 

9.1. Elemente de originalitate 
În această cercetare, ne-am propus pe de o parte 

încurajarea antrenorilor să se îndrepte către studiul 
aprofundat, al solicitării competiționale specifice 
diferitelor discipline/ramuri/probe sportive fără a mai fi 
intimidate de cercetarea în sine, și pe de altă parte 
încurajarea  tinerilor studenți de a se îndrepta spre zona 
de cercetare în sport, având un exemplu simplu și clar că 
respectând rigorile unui studiu aprofundat și complex, se 
poate excela prin performanțe demonstrate și explicate 
pas cu pas. 

Valorificarea acestei cercetări este directa și poate 
deveni un ghid pentru antrenorii de fotbal din Tunisia. 

Școala de antrenori de asemenea poate beneficia 
de o sursa bibliografică atât națională cât și 
internațională, care evidențiază importanța, mijloacelor 
de evaluare a potențialului jucătorilor seniori, felul în 
care se aplică aceste mijloace, și validitatea acestora. 
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Plecând de la faptul că în sportul de performanță 
național avem prea puține lucrări aplicate și aplicabile pe 
subiecți de loturi naționale, acest studiu se dorește a fi un 
ghid pentru antrenori, profesori, prin care să fie conștienți 
de importanța monitorizării unor markeri fiziologici, 
biochimici în antrenament și competiție și de 
posibilitățile de influențare a valorilor acestora în urma 
pregătirii. 
 

9.2. Diseminarea rezultatelor 

 Physiological evidence management on the 
physical training of footballers in tunisia, autori: 
Corina Țifrea, Ben Salah HAYTHEM, SEA -
Practical Application of ScienceVolume VI, Issue 
18 (3 / 2018), pag. 317-319 

 Training physiology problems of high 
performance football players, autori: Corina 
Țifrea, Ben Salah HAYTHEM, SEA -Practical 
Application of ScienceVolume VI, Issue 18 (3 / 
2018) pag, 343-346 

 Monitoring the preparation with the help of 

biochemistry tests in the training performance 

footballers, autori: Corina Țifrea, Ben Salah 
HAYTHEM, SEA -Practical Application of 
ScienceVolume VII, Issue 19 (1 / 2019) , pag.79-
81, 2019 

 The particularities of the training regarding the 

assessment of physiological values in senior 
footballers, autori, Corina Țifrea, Ben Salah 
HAYTHEM, SEA -Practical Application of 
ScienceVolume VII, Issue 21 (3 / 2019) pag.263-
267, 2Bibliografie: 

https://spas.seaopenresearch.eu/volume-vi
https://spas.seaopenresearch.eu/volume-vi
https://spas.seaopenresearch.eu/volume-vi
https://spas.seaopenresearch.eu/volume-vi
https://spas.seaopenresearch.eu/volume-vii
https://spas.seaopenresearch.eu/volume-vii
https://spas.seaopenresearch.eu/volume-vii
https://spas.seaopenresearch.eu/volume-vii
https://spas.seaopenresearch.eu/volume-vii
https://spas.seaopenresearch.eu/volume-vii
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