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INTRODUCERE 

 

Locul și importanța temei pentru domeniul Știința Sportului Și Educației Fizice 

 

Baschetul în fotoliul rulant se adresează persoanelor cu dizabilități în general și celor cu 

dizabilități motorii în special. Cavedon V., Zancanaro C. , Milanese C. relatează faptul 

că la nivel mondial, jocul de baschet în fotoliul rulant este practicat în mai mult de 100 

de țări, fiind practicat de aproape 30.000 de sportivi. În ultimii ani s-a înregistrat o 

creștere a organizațiilor sportive destinate acestor categorii de sportivi1 

 

Motivarea alegerii temei și destinația generală a proiectului de cercetare 

 

Luând în considerare toate aspectele prezentate până acum și mai ales tendințele de 

dezvoltare a acestui sport m-a motivat în demararea unui demers de cercetare științifică 

și am ales această temă ”Model de pregătire al jucătorilor de baschet în fotoliul rulant”. 

De asemenea am ales această tema cu titlul menționat anterior deoarece de 8 ani antrenez 

echipa de baschet în fotoliul rulant AJIF Motivation Ilfov dar și echipa Fundației 

Motivation România care participă la competițiile naționale de baschet în fotoliul rulat.  

Rezultatele cercetării noastre vor fi puse la dispoziția Federației Române de Baschet, 

cluburilor și structurilor sportive pentru îmbunătățirea sistemului de pregătire a 

jucătorilor de baschet în fotoliul rulant, evidențierea beneficiilor în plan fizic și 

psihologic pentru astfel de persoane și dezvoltarea unei atitudini pozitive față de viață, 

astfel încât lucrarea de față să fie utilă atât viitorilor antrenori de baschet în fotoliul 

rulant, dar și profesorilor de Educație fizică și sport care lucrează cu persoanele din 

această categorie.  

În final ne dorim să prezentăm o metodologie de pregătire a jucătorilor de baschet în 

fotoliu rulant care aplicată să poată conduce la eficientizarea și obiectivarea sistemului 

de pregătire și participare la competiții a acestei categorii de sportivi în România.  

 
1 Cavedon V, Zancanaro C, Milanese C (2015) Physique and Performance of Young 

Wheelchair Basketball Players in Relation with Classification. PLoS ONE 10(11): 

e0143621. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0143621 
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Partea I – FUNDAMENTE ȘTIINȚIFICE  PRIVIND ANTRENAMENTUL SPORTIV 

LA PERSOANE CU DIZABILITĂȚI MOTORII 

 

Capitolul 1. Istoric și analiză critică a temei în fluxul de publicații 

   

1.1. Istoricul practicării jocului de baschet în fotoliul rulant 

 

Baschetul în fotoliu rulant a luat naștere odată cu finalul celui de al II-lea Război 

Mondial. Ideea vine din America, acolo unde veteranii imobilizați în urma leziunilor 

dobândite pe câmpul de lupta au căutat soluții alternative pentru a se reface fizic și 

emoțional după traumele suferite. 

Anul 1945 anunța finalul războiului, pentru ca un an mai târziu să ia naștere cel mai 

popular sport destinat persoanelor cu dizabilități. Hedrick, B., Byrnes, D., & Shaver, L  

(1989) ne vorbesc despre Alabama și Massachusetts care sunt printre primele state unde 

baschetul în fotoliul rulant a început sa prindă contur2. 

 

1.2. Analiza critică a temei în literatura de specialitate la nivel național și internațional 

 

Majoritatea informațiilor găsite în literatura de specialitate din România (cărți, articole, 

lucrări de specialitate),  fac referire la Educația fizică și sportul adaptat în general, unde 

îi putem amintii pe autorii, Silvia Teodorescu, Aura Bota, Monica Stănescu, Alina 

Daniela Moanță și Valeria Bălan și prea puține informații referitoare jocul de baschet în 

fotoliul rulant. 

În literatura de specialitate internațională găsim informații legate de jocul de baschet în 

fotoliul rulant încă din anul 1982, atunci când autorul Owen, E., publica cartea „Playing 

and Coaching Wheelchair Basketball”, în care prezinta o metodică a predării baschetului 

în fotoliul rulant în SUA. 

Între 6 -11 mai 2003 la Atena, s-a desfășurat prima Conferință Europeană dedicată 

Jocului de baschet în fotoliul rulant, sub denumirea ”Baschet în fotoliu rulant azi și 

mâine”. La această conferință au fost prezentate teme referitoare la jocul de baschet în 

fotoliul rulant :  

• Organizarea și administrarea; 

• Ergofiziologie; 

• Planificarea antrenamentului; 

• Accidentări și dizabilități; 

• Pregătirea fizică. 

 
2 1Hedrick, B., Byrnes, D., & Shaver, L. (1989). Wheelchair basketball. Washington: 

Paralyzed Veterans of America pag 23 
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Horst Strohkendl, în 1996, publică în editura Waxmann, cartea ” The 50th Anniversary 

of Wheelchair Basketball” în care prezintă începând cu a 50-a aniversare de la primul 

joc de baschet în fotoliul rulant din 1949 de la Stoke Mandeville, evoluția acestui sport.  

1.4. Valorile paralimpice ale jocului de baschet în fotoliul rulant 

Valorile pe care le promovează mișcarea paralimpică sunt: 

• determinarea - manifestarea ideii că sportivii paralimpici își împing capacitatea fizică 

până la limita absolută  ; 

• egalitatea - sportul paralimpic acționează ca un agent de schimbarea pentru a rupe 

barierele sociale de discriminare a persoanelor cu deficiențe ;  

• inspirația - atunci când nivelul afecțiunilor personale sunt născute din povești și 

realizările sportivilor paralimpic, efectul  este aplicat asupra spirtului vieții personale; 

• curajul - cuprinde spiritul unic al sportivului paralimpic care încearcă să realizeze 

lucruri pe care publicul în general le consideră neașteptate. 3. 

  

 
3 Conform site-ului https://www.paralympic.org/feature/what-are-paralympic-values 

01.04.2019 

https://www.paralympic.org/feature/what-are-paralympic-values
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Capitolul 1. Antrenamentul sportiv în baschetul în fotoliu rulant 

 

2.1. Conceptul de antrenament sportiv 

 

Sintetizând cele prezentate, susținem opinia autoarei V. Grigore(2001) conform căreia 

antrenamentul sportiv este „o activitate de tip social, un proces complex, organizat, 

planificat li condus după legi principii și reguli specifice biologicului, psihologicului și 

socialului”4. Fiind un sistem complex antrenamentul sportiv se adresează ființei umane 

în totalitate urmărind maximizarea performanțelor  

 

2.2. Componentele antrenamentului sportiv în jocul de baschet în fotoliul rulant 

 

Noi considerăm că mijloacele utilizate diferențiat după specificul și adresabilitatea lor, 

se pot aplica conform unor reguli bine stabilite, fiind de fapt conținutul componentelor 

antrenamentului sportiv. 

Ca urmarea a acestor afirmații, putem spune că în antrenamentul de baschet în fotoliul 

rulant discutăm despre: Pregătirea fizică, pregătirea tehnică, pregătirea tactică, 

pregătirea psihică, pregătirea teoretică  

2.2.1. Pregătirea fizică  

Analizând jocul de baschet în fotoliul rulant și jocul de baschet observăm că pregătirea 

fizică este asemănătoare, datorită regulamentului care conține mici modificări în ceea 

ce privește deplasarea în fotoliul rulant al sportivilor, celelalte regulii fiind identice, 

urmând a fi detaliate în capitolul 4.  

Diferența între cele doua jocuri de baschet constă în principal în dezvoltarea capacității 

de manevrabilitate a fotoliului rulant, lucru ce îi oferă sportivului cu dizabilități, o mai 

bună capacitate de deplasare în teren. 

 

2.2.2. Pregătirea tehnică 

 

Elementul tehnic și procedeul tehnic din conținutul specific al baschetului în general și 

al celui în fotoliul rulant se adaugă și stilul. Suntem de acord cu Moanță, A.D. și 

Ghițescu I.G. conform cărora ”stilul constituie modul particular (amprenta personală) 

de efectuare a unui procedeu tehnic”5. 

 
4 Grigore, V.(2001) Gimnastică artistică. Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, 

editura Semne, București, pag 94-95 
5 Moanță. A.D. Ghițescu, I., G. (2013) Fundamentele științifice ale jocurilor sportive 

Baschet- Curs universitar. Editura Printeh, București 
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În acest context, considerăm faptul că în jocul de baschet în fotoliul rulant măiestria este 

dată de capacitatea de a alege cât mai rapid procedeului tehnic necesar în fiecare situație 

din timpul jocului. 

 

Prin adaptările aduse jocului de baschet în fotoliul rulant, apar noi procedee tehnice pe 

care practicanții ai acestui sport le pot utilizat. Pentru o diferențiere clară vom realiza o 

comparație între cele două ramuri ale aceluiași sport. (tabelul 2.1.) 

 

Tabel 1.1. Comparație între realizarea elementelor tehnice în jocul de baschet și cel 

de baschet în fotoliul rulant 

Element tehnic Diferențe între jocul de Baschet și cel de Baschet în 

fotoliul rulant 

Poziția fundamentală Este diferită în jocul de baschet în fotoliul rulant, 

datorită fotoliului pe care îl utilizează, în funcție de 

categoria din care fac parte și abilitățile pe care le au 

sportivii; in funcție de acestea, sportivii au o anumită 

așezare în fotoliul, pe care o putem numi generic, 

poziție fundamentală. 

Ținerea mingii În jocul de baschet în fotoliul rulant apare, datorită 

regulamentului, ținerea mingii pe coapse. 

Culegerea mingii de pe sol Aparținând prinderii mingii, culegerea mingii de pe sol 

în jocul de baschet în fotoliul rulant se utilizează în 

funcție de abilitățile pe care le are sportivul, putând 

prinde mingea cu ajutorul roții în deplasare. 

Aruncarea la coș În jocul de baschet nu se mai utilizează aruncarea la coș 

cu două mâni de la piept, dar în jocul de baschet în 

fotoliul rulant, din cauza dizabilităților sportivilor, 

jucătorii trebuie să folosească abilitățile pe care le au, 

iar clasele 1 și 2 utilizează preponderent aruncarea la 

coș cu două mâini de la piept. 

Driblingul În jocul de baschet în fotoliul rulant se poate realiza atât 

cu o mână cât și cu două mâini, deoarece nu există 

regula dublului dribling. 

Oprirea și pivotarea În jocul de baschet în fotoliul rulant pivotările și 

opririle, nu se pot realiza de către sportivi, deoarece nu 

exista regula dublu driblingului.  
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2.2.3. Pregătirea tactică 

 

Moanță A. D. și Ghițescu I. G. definesc pregătirea tactică ca ”totalitatea măsurilor de 

organizare și coordonare a acțiunilor individuale și colective ale jucătorilor unei 

echipe.”6 

Pregătirea tactică reprezintă una din cele mai dinamice componente ale antrenamentului, 

prin care sportivii își însușesc modalitățile organizării, pregătirii și desfășurării 

acțiunilor de atac și de apărare specifice conținutului ramuri de sport, potrivit unei 

anumite concepții de participare în concursuri și, desigur, în vederea obținerii succesului 

sportiv. Pregătirea tactică se regăsește în relație de intercondiționare cu toate celelalte 

componente ale antrenamentului sportiv 

2.2.2.1. Concepția tactică 

 

Gândirea tactică reprezintă capacitatea de a gândi și judeca rapid situațiile jocului, pe 

baza cunoștințelor teoretice și a experienței. Gândirea tactică se aplică când cunoștințele 

practice, variate, sunt însușite până la automatizare. Astfel se dă posibilitatea activității 

conștiente de a se concentra pe situațiile concrete nou apărute în joc. Calitățile 

intelectuale ale jucătorului condiționează gândirea tactică. 

Caracteristicile și condițiile ce trebuie îndeplinite de tactică pentru aplicarea și 

organizarea jocului: 

❖ să fie accesibilă 

❖ să fie rațională 

❖ să fie flexibilă 

❖ să fie creativă. 

 

 

2.2.4. Pregătirea psihică 

 

Creșterea numărului de competiții oficiale, determină o consolidare acestei componente 

a antrenamentului sportiv. În aceste condiții, Teodorescu, S. (2010) susține că se pleacă 

de la premisa că ”sportivul este angrenat în competiții  cu întreaga sferă biologică, 

psihică și socială, motiv pentru care este absolut necesar să abordam antrenamentul  

 
6 Moanță, A., D., Ghițescul I., G., (2013) Fundamentele științifice ale jocurilor 

sportive baschet. Curs Universitar, Editura Printeh, București, p 138 
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sportivilor integral”, ceea ce în literatura de specialitate poartă numele de ”antrenament 

total”7. 

Predoiu R. (2016)8 prezintă o serie de recomandări ce pot fi concretizate în cadrul 

procesului de pregătire, a sportivilor pentru participare la competiție: 

• oferirea de feedback în mod constant pentru a păstra efortul individual; 

• crearea de oportunități pentru ca membrii grupului să interacționeze, crescând 

coeziunea grupului; 

• stimularea creativității prin crearea de situații-problemă(sarcini tehnico-tactice, 

exerciții sub presiune) soluționate individual, contribuind astfel la efortul colectiv; 

• evitarea comportamentelor preferențiale față de anumiți sportivi din cadru echipe. 

 

 

2.2.5. Pregătirea teoretică 

 

Pregătirea teoretică este de asemenea o componentă a antrenamentului sportiv și ideea 

că un sportiv are trebui să se pregătească atât din punct de vedere tactic dar și teoretic 

nu este încă larg acceptată și cu atât mai mult pusă în aplicare în cadrul pregătii, afirmă 

T. Bompa (2003)9 

  

 
7 Teodorescu, S. (2010). Teoria și metodica antrenamentului sportiv la copii și juniori. 

București: Discobolul. pag 94 
8 Predoiu R., (2016) Psihologia sportului- Maximizarea performanței sportive, 

București pag 45 
9 Bompa, T. (2003). Performanță în jocurile sportive. București: EXPONTO.pag 50 
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Capitolul 3. Regulament specific jocului de baschet în fotoliu rulant 

 

Regulile baschetului în fotoliul rulant sunt întocmite de Federația Internațională de 

Baschet in Fotoliul Rulant (IWBF), având la bază regulile Federației Internaționale de 

Baschet (FIBA) și vasta experiență a anilor precedenți. 

O diferență majoră față de regulile FIBA o constituie nesancționarea abaterii de dublu 

dribling în jocul de baschet în fotoliu rulant, celelalte reguli fiind asemănătoare, 

incluzând abaterile de timp  

 

3.1. Sistemul de clasificarea a jucătorilor de baschet în fotoliu rulant 

 

Punctele de clasificare a acestora sunt de la 1 la 4, iar în cazuri excepționale, în care un 

sportiv nu se regăsește într-o anumită clasă, i se mai adaugă 0,5 pct. În categoria 4,5 

puncte se află sportivii cu un handicap minimal (Figura 3.2). 

Numărul total de puncte permise în teren, în orice moment al jocului pentru turneele 

internaționale este de 14 puncte. Acesta este numărul total de puncte pentru toți cei cinci 

sportivi aflați în teren. În cazul în care antrenorul folosește o echipă care acumulează 

peste 14 puncte, acesta va fi sancționat cu greșeala tehnică la bancă. 
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Figura  3.1. Clasificarea jucătorilor de baschet în fotoliu rulant în funcție de leziunile 

medulare 



IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE A JUCĂTORILOR DE 

BASCHET ÎN FOTOLIUL RULANT 

 

17 

 

3.2. Caracteristicile de acțiune a sportivilor în jocul de baschet în fotoliul rulant 

Elementul cheie al clasificării este observația și evaluarea ariei libertății de acțiune al 

fiecărui jucător care este descrisă ca limita la care un jucător se poate deplasa voluntar 

în orice direcție și cu control, la întoarcerea în poziția inițială, pe verticală, fără a se 

ține de fotoliul cu rotile.  

Aria de acțiune include trei planurile de mișcare în care jucătorul ține mingea cu ambele 

mâini.  

1. Plan sagital: îndoirea trunchiului înainte cu ambele brațe înainte și revenirea în 

poziția inițială (Figura 3.3) 

2. Planul transversal: răsucirea trunchiului cu fața spre dreapta și stânga menținând 

poziția (Figura 3.5) 

3. Plan frontal: Îndoirea trunchiului lateral dreapta, stânga și revenirea la poziția inițială 

(Figura 3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.4. 

Răsucirea trunchiului 

spre dreapta/ stânga 

Figura  3.3. 

Îndoirea 

trunchiului 

înainte 

Figura  3.2. îndoirea 

trunchiului în 

lateral. Plan sagital 
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3.2.1. Caracteristicile mișcării clasei 1.0  

 

Sportivii din clasa 1.0 nu au libertate de acțiune în niciun plan. 

Nu au capacitatea să țină mingea în ambele mâini întinse înainte, fără să încline capul 

sau trunchiul spre înapoi pentru a contra balansa mișcarea. Au nevoie de sprijin în toate 

planurile de mișcare (figura 3.8.).10 

 

 

 

 

 

 

 
10 22. INTERNATIONAL WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION. 

(2020, 03 03). Official Player Classification Manual. Preluat de pe 

INTERNATIONAL WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION: 

https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-

2018-ENGLISH-FINAL.pdf pag 12 

Figura  3.5, Caracteristicile mișcării clasa 1.0 

https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
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3.2.2. Caracteristicile mișcării clasei 2.0 

 

Jucătorii din clasa a 2-a au un volum parțial al mișcării în plan sagital și transversal, dar 

nu au volum de mișcare în plan frontal (Figura 3.9 și 3.10)11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 INTERNATIONAL WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION. (2020, 03 

03). Official Player Classification Manual. Preluat de pe INTERNATIONAL 

WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION: https://iwbf.org/wp-

content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-

FINAL.pdf pag 14 

Figura  3.7.  

Caracteristicile mișcării 

clasei 2.0 plan sagital 

Figura  3.6. Caracteristicile 

mișcării clasei 2.0-  plan 

transversal. 

https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
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3.2.3. Caracteristicile mișcării clasa 3.0 

Jucătorii din clasa a 3-a au volum maxim de acțiune în plan vertical și frontal, dar nu 

au libertate de acțiune în plan lateral din cauza lipsei de stabilitate a soldurilor și taliei 

(Figura 3.11. și 3.12)12. 

3.2.4.  Caracteristicile mișcării clasai 4.0 

 

Jucătorii din clasa 4.0  au un volum complet de acțiune. În planul sagital are volum 

maxim de acțiune doar într-o singură parte, în cealaltă parte având volum parțial de 

mișcare. (Figura 3.13 și 3.14)13. 

 

 

 
12 INTERNATIONAL WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION. (2020, 03 

03). Official Player Classification Manual. Preluat de pe INTERNATIONAL 

WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION: https://iwbf.org/wp-

content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-

FINAL.pdf pag 16 
13 INTERNATIONAL WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION. (2020, 03 

03). Official Player Classification Manual. Preluat de pe INTERNATIONAL 

WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION: https://iwbf.org/wp-

content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-

FINAL.pdf pag 18 

Figura  3.9. Caracteristicile 

mișcării clasei 3.0 -plan 

sagital 

Figura  3.8. 

Caracteristicile mișcării 

clasei 3.0 -plan 

transversal 

https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
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3.2.5. Caracteristicile mișcării clasei 4.5 

Jucătorii din clasa 4.5 au volum complet de acțiune în toate planurile, având control 

muscular în toate direcțiile (Figura 3.15 și 3.16)14. 

 

 

 

 

 

 

 
14 INTERNATIONAL WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION. (2020, 03 

03). Official Player Classification Manual. Preluat de pe INTERNATIONAL 

WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION: https://iwbf.org/wp-

content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-

FINAL.pdf pag 20 

Figura  3.10. 

Caracteristicile mișcării 

clasei 4.0- Plan transversal 

Figura  3.11. 

Caracteristicile mișcării 

clasei 4.0- plan sagital 

Figura  3.13. Caracteristicile 

mișcării clasei 4.5- plan 

transversal 

Figura  3.12. Caracteristicile 

mișcării clasei 4.5- plan sagital 

https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
https://iwbf.org/wp-content/uploads/2017/09/CLASSIFICATION-MANUAL-2014-2018-ENGLISH-FINAL.pdf
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3.3. Influenta accesoriilor fotoliului rulant 

 

În opinia noastră jucătorii ar trebui încurajați să experimenteze ajustările fotoliului 

rulant pentru a-și atinge potențialul pe teren. Reglarea poziției fotoliului și punctele de 

strângere trebuie să fie conforme nevoilor individuale pentru a optimiza funcționalitatea 

și performanța. 

În competițiile naționale considerăm că jucătorii nu ar trebui clasați superior datorita 

unei instalații optime, dar nici clasați inferior în urma unei reglări slabe a fotoliului 

rulant. 

 

3.4. Sistem de punctare și stiluri de joc 

 

Antrenorul principal australian, Ben Etteridge prezintă șapte tipuri de combinații15 de 

punctaje pe care o echipă le poate folosi în timpul unui meci, în funcție de adversar, 

principii și strategia pe care o are:  

• 1, 1, 3, 4.5, 4.5 = Total 14 

 Echipa tradițională puternică, cu doi jucători  de obicei înalți de 4.5 și sportivi care pot 

aduce mingea rapid în atac, de obicei sunt sportivii de 3 puncte. 

• 1, 1.5, 3, 4, 4.5 = Total 13 

 O echipă agilă, dacă în componență se află jucători de 2 puncte înalți, îți pot conferi 

un avantaj în situațiile din apropierea  panoului. 

• 1, 1, 4, 4, 4 = Total 14 

 

 Un alt exemplu de combinație puternică. Această combinație este bine să o folosești 

dacă în componența echipe este un jucător de 1.5 puncte foarte rapid care să 

îndeplinească sarcinile de mânuire a mingii a sportivului cu 3 puncte.  

Este important de reținut ca succesul echipei tale poate veni și dacă combinația de 

jucători este mai mică de 14 punct. Este foarte important să folosim schimbările în 

diferite combinații entru a putea oferi tuturor jucătorilor timp suficient pe teren pentru a 

se îmbunătății și a se distra16.  

 
15 Ettridge, B., Haynes, M. (2019, 11 3). Coaching Wheelchair Basketball. Australia. 

Pag 10 
16 Ettridge, B., Haynes, M. (2019, 11 3). Coaching Wheelchair Basketball. Australia. 

Pag 11 
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Capitolul 4. Modele de sisteme competiționale de baschet în fotoliul rulant din 

diferite țări 

 

4.1. Aspecte generale referitoare la competiție 

 

În mod general competițiile reprezintă o organizare specifică a unei activități, pentru 

realizarea și scoaterea în evidență a unei ierarhi pe baza unor reguli bine stabilite. 

Conform DEX, competiția reprezintă : 

1. lupta între doua sau mai multe persoane, organizații sau state, care urmăresc să 

obțină același avantaj sau același rezultat; concurs; întrecere.  

2. Lupta pentru întâietate într-o anumită ramură sportivă, întrecere sportivă, 

concurs.17 

 

Considerând informațiile regăsite în surse bibliografice consultate, cu precădere 

referitoare la teoria antrenamentului sportiv și/ sau a competiției relațiile dintre obiective 

– mijloace – rezultate (exemplu M. Grosser, P. Brugemann, F Zintl 1986 citat de 

Dragnea A, Mate-Teodorescu S., 2002), am elaborat tabelul 4.1. prin care prezint 

informații actualizate referitoare la relațiile dintre diferiți factori din perspectiva cărora 

putem analiza prestația dintr-o competiție  

 

Tabel 4.1.Relaţii dintre obiective, mijloace şi rezultate în formele de practicarea 

sportului  

 

Forme 

de 

practica

re 

Nivel 

Obiecti

ve 

general

e 

Metode Mijloace Rezultate 

Sportul 

de 

performa

n-ță 

Sport de 

înaltă 

perfor-

manță 

Câștigarea 

titlurilor 

din 

competiții

-lor 

sportive 

Perfecționar

ea 

deprinderilo

r specifice 

(tehnico- 

tactici) 

Specifice 

antrenamentu

lui sportiv 

(fizic, tehnic, 

tactic) 

Acumulare

a de puncte 

din fazele 

competiției, 

câștigarea 

competițiil

or de mare 

anvergură, 

 
17 Confrom https://dexonline.ro/definitie/competi%C8%9Bie 1.10.2020 ora 16:54 

https://dexonline.ro/definitie/competi%C8%9Bie
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realizarea 

recordurilor 

Sport de 

performa

n-ță 

Dinamica 

ascendent

ă a 

performan

-ței 

-pentru 

pregătirea 

fizică 

-pentru 

pregătirea 

tehnică 

-pentru 

pregătirea  

Specifice 

ramurii 

sportive și 

componentelo

r 

antrenamentu

-lui sportiv 

-Calificare 

la turnee 

finale 

-Recorduri  

Sport 

recreativ 

Sportul 

pentru 

toți 

Recreere, 

relaxare, 

condiție 

fizică 

buna 

Exersare 

individuală 

și jocuri de 

echipă 

-specifice 

fiecărei 

ramuri 

sportive 

-pentru 

pregătirea 

fizică 

generală 

- nivel de 

sănătate 

bun 

-încredere 

în sine 

- capacitate 

de 

comunicare 

cu alte 

persoane 

integrate în 

grup 

Sport 

adaptat 

Sport de 

performa

n-ță 

Participar

e în 

competiții 

dedicate 

persoanel

or cu 

dizabilităț

i 

Specifice 

componente

-lor 

antrenament

u-lui sportiv 

Specifice 

ramurii de 

sport 

Calificare/ 

participare 

în 

competiții 

naționale, 

internaționa

le și Jocuri 

Paralimpice 

Recreativ Dezvoltar

ea 

capacități-

lor 

motrice, 

indepen-

dență în 

mișcare 

Exersare Programe de 

pregătire 

fizică, 

programe 

terapeutice și 

de recuperare 

Încredere în 

sine. 

Dezvoltare

a capacității 

de 

socializare 

Integrarea 

în societate 
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Competiția sportivă nu înseamnă doar antrenament şi participare, ci şi o paletă largă de 

domenii şi meserii care conlucrează pentru reușita acesteia.18 

 

4.2. Analiză comparativă a unor sisteme competiționale pentru baschet în fotoliul 

rulant în alte țări 

 

4.2.1. Sistem competițional din Marea Britanie 

Campionatul național de baschet în fotoliu rulant din Marea Britanie, categoria  de 

seniori a aduna în sezonul 2019/2020 un număr impresionant de echipe, 58 care au fost 

împărțite în  8 divizii. Jocurile s-au desfășurat tur – retur. 

• Prima divizie, 8 echipe 

• Divizia 1 Nord, 7 echipe  

• Divizia 1 Sud, 7 echipe  

• Divizia 2 Nord, 8 echipe 

• Divizia 2 Sud, 8 echipe  

• Divizia 3 Nord, 7 echipe 

• Divizia 3 Central Sud-Vest, 7 echipe 

• Divizia 3 Sud-Est, 6 echipe 

4.2.2. Sistem competițional din Polonia 

În Polonia, campionatul național de baschet în fotoliul rulant destinat jucătorilor seniori 

este împărțit în două ligi.  

Prima liga de baschet în fotoliul rulant este formată din 5 echipe (tabelul 3.10): 

• IKS GTM Konstancin 

• Pactum Scyzory Kielce 

• KSS Mustang Konin 

• AkcesMed Start Rzeszów 

• Górnik Toyota Wałbrzych19 

4.2.3. Sistem competițional din România 

 

 
18 Moanta, A.D., Bălan, V., Bejan. R., Geambașu, A., Grigore, A. (2006), Activități 

competiționale la copiii cu dizabilități mintale, Editura Cartea Universitară, București 

pag 42  
19 Conform http://koszykowkanawozkach.pl/polska-liga-koszykowki-na-wozkach/i-

liga/ 
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În România, baschetul în fotoliul rulant este coordonat de către Comitetul Paralimpic 

Roman. Ultimul Campionat Național de Baschet în Fotoliul Rulant a avut loc în anul 

2014, la Brașov .  

La această competiție au participat patru echipe.  

 

Observând și comparând cele trei sistem competiționale din Marea Britanie, Polonia și 

România putem observa că:  

• Marea Britanie și Polonia, au o federație destinată doar jocului de baschet în fotoliul 

rulant; 

• Federația de Baschet în fotoliul rulant din Marea Britanie organizează campionate 

destinate juniorilor U14 și U18, iar, pregătirea juniorilor polonezi are loc în cadrul 

echipelor de seniori, având lot național de U18; 

• La categoria de seniori în ambele țări, Marea Britanie și Polonia, putem observa etape 

săptămânale, pe când în România, sistemul competițional seamănă cu cel de Juniori U14 

și U18 din Marea Britanie, disputându-se pe perioada a doua zile, fiind organizat un 

turneu la finalul căruia este desemnat Campioana Națională 

• În România nu se ține cont de clasificarea sportivilor în timpul jocului, pentru a atrage 

cât mai mulți sportivi, fiind un dezavantaj în participarea în competițiile internaționale. 
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Capitolul 5. Programarea și planificarea antrenamentului sportiv 

 

5.1. Aspecte generale ale panificării antrenamentului sportiv 

 

Prin planificare înțelegem activitatea de elaborare amănunțită și precisă a obiectivelor 

de instruire și performanță, precum și a mijloacelor, metodelor și formelor de organizare 

adecvate scopurilor propuse; planurile sintetizează sistemul de decizii programat, 

asigurând, în același timp, continuitatea pregătirii și ritmicitatea optimă a acesteia20. 

 

5.2. Calendarul competițional 

 

 „Competițiile, considerate forte motrice în dezvoltarea istorică a sportului, ale căror 

funcții și forme de manifestare s-au diferențiat pe parcursul modificărilor sociale, 

reflectă calitatea conviețuirii sociale”21. 

 Competiția, practicată cu un mare consum de timp și angajare personală, reprezintă 

momentul de manifestare al nivelului cel mai înalt al performanțelor corporale care 

subiectiv, nu poate fi depășit, la momentul respectiv. 

 

5.3. Structura antrenamentului sportiv 

 

Antrenamentul trebuie reconceput, ca structură, de pe poziții operaționale, ce implică 

măsuri organizatorice, resurse și forme de evaluare în funcție de importanța, 

complexitatea și dificultatea obiectivului de realizat, la nivel de lecție sau sisteme de 

lecții.  

Ca urmare, este necesară trecerea, în înțelegerea structurii antrenamentului, de la 

concepția atomistă descriptivă, la abordarea de pe principiile sistematice și implicit ale 

cercetării operaționale. 

 

 
20 A. Dragnea, Antrenamentul sportiv, Editura Didactică şi Pedogogică, Bucureşti, 

1996 
21 Kruger, 1994 – citat de D. Luhnenschloss, 1995 
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5.4. Lecția de antrenament 

 

Aceste sesiuni conțin componentele ale unei sesiuni de antrenament: încălzire, parte 

principală și revenire. Scopul și formatul fiecărei sesiuni nu sunt diferite de cele ale unei 

sesiuni de antrenament standard din microciclu. Partea principală al acestor sesiuni nu 

trebuie să aibă mai mult de două obiective, un obiectiv este optim.  
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Capitolul 6. Concluziile fundamentării științifice  privind antrenamentul sportiv 

la persoane cu dizabilități motorii 

 

Motivul pentru care mi-am propus această cercetare, a fost reprezentat de dorința de a 

pune bazele unui sistem de pregătire fundamentat științific care să conducă la 

dezvoltarea acestui sport dar și constatarea referitoare la sursele de informație sunt 

reduse pentru fundamentarea științifică a pregătirii echipelor de baschet în fotoliul rulant 

din România. 

Problematica de cercetare propusă a necesitat o abordare aprofundată a antrenamentului 

sportiv, cunoașterea teoretică și metodică a aspectelor referitoare factorii 

antrenamentului sportiv, a sistemului competițional și planificării antrenamentului, în 

vederea favorizării unei cercetări aplicative eficiente. 

În acest context al specificității pregătirii acestor sportivi, am considerat absolut 

necesară, reorganizarea sistematizării aspectelor de ordin tehnic și tactic specific 

baschetului în scaun rulant, aceasta reprezentând aportul propriu la îmbogățirea 

fondului teoretic al domeniului.  

Sintetizând aspectele teoretice studiate, am identificat necesitatea realizării în România 

a unui sistem teoretico-metodic de pregătire și participare în competiții, care trebuie să 

se bazeze pe motivația practicării jocului de baschet, să pună în valoare calitățile psiho-

motrice astfel încât acestea să se valorifice într-un model de joc eficient.  
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Partea a II-a CERCETAREA PRELIMINARA PRIVIND DIFERENȚELE DE 

PREGĂTIRE A BASCHETBALIȘTILOR ÎN FOTOLIU RULANT ÎN DIFERITE 

ȚĂRI 
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Capitolul 7. Demersul operațional metodologic al cercetării preliminare 

 

7.1. Premisele cercetării preliminare 

 

În realizarea cercetării preliminare, am identificat următoarele premise: 

• Toate capacitățile motrice se pot dezvolta; 

• Tehnica jocului de baschet în fotoliul rulat prezintă anumite particularități, prea puțin 

cunoscute în România la acest moment; 

• Tactica specifică jocului de baschet în fotoliul rulant se dezvoltă și este adaptată, 

conform cunoștințelor tehnice ale jucătorilor; 

• Cunoașterea nivelului de dezvoltare al capacităților motrice este un factor important 

în programarea și planificarea pregătirii unei echipe; 

• Nivelul dezvoltării capacităților motrice este deosebit de important în acumulările 

tehnice și tactice viitoare; 

 

7.2. Scopul cercetării preliminare  

 

Scopul cercetării preliminare este de a elabora o sinteză privind pregătirea 

baschetbaliștilor în fotoliul rulant, pe baza determinării diferențelor înregistrate între 

țările supuse analizei și evidențierea necesității reorganizării și dezvoltării în România 

a acestei ramuri sportive prezentă în programul Jocurilor Paralimpice. 

 

 

 

7.3. Obiectivele cercetării preliminare 

 

În urma acestor aspecte, ne-am propus următoarele obiective ale cercetării: 

• Cunoașterea nivelului de pregătire, atât din punct de vedere fizic cât și tehnic al 

sportivilor implicați; 

• Îmbunătățirea capacității de efort a sportivilor implicați în cercetare. 

• Cunoașterea aspectelor specifice ale jocului de baschet în fotoliu rulant 

• Determinarea nivelului de manifestare a vitezei de accelerare pe 20m ; 

• Stabilirea nivelului de execuție a unor elemente tehnice din conținutul specific jocului 

de baschet în fotoliu rulant. 
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7.4. Sarcinile cercetării preliminare  

 

Cercetarea preliminară a necesitat stabilirea și îndeplinirea unor sarcini în vederea 

realizării demersului nostru. Aceste sarcini au fost: 

• Consultarea unor surse bibliografice folosite în domeniului baschetului în fotoliul 

rulant, din diferite scoli de baschet în fotoliul rulant cu renume mondial; 

• Stabilirea premiselor și ipotezelor cercetării preliminare; 

• Stabilirea lotului de subiecți; 

• Alegerea testelor și probelor de evaluare a jucătorilor de baschet în fotoliul rulant; 

• Cunoașterea programului extra-sportiv săptămânal al lotului de subiecți implicați; 

• Aplicarea testelor și probelor de evaluare; 

• Alcătuirea și implementarea unui programului de instruire asupra lotului de subiecți 

implicați în funcție de rezultatele testelor de evaluare preliminare 

7.5. Ipotezele cercetării preliminare  

 

Pentru cercetarea preliminară și în funcție de toate aspectele prezentate, scopul și 

obiectivele urmărite am formulat următoarele ipoteze : 

 

1. Participarea frecventă și sistematică la competiții dedicate baschetului în 

fotoliu rulant determină la sportivi un nivel semnificativ mai ridicat al vitezei de 

accelerare decât la cei care participă ocazional. 

2. Numărul crescut de echipe și participarea frecventă la competițiile de baschet 

în scaun rulant la nivel național  determină rezultate semnificativ mai bune la probele 

tehnice decât cele ale baschetbaliștilor în fotoliu rulant din România. 

 

7.6. Metode și tehnici de cercetare  

 

Pentru realizarea cercetării preliminare am aplicat următoarele metode de cercetare, 

deoarece știința nu poate fi realizata în afara cercetării. 

 

 

7.6.1. Metoda studiului bibliografic 

Pentru realizarea cercetării preliminare documentarea științifică a presupus studierea 

unei bibliografii suplimentare:  

• „Bartosz MOLIK, Andrzej KOSMOL, James J LASKIN, Natalia MORGULEC-

ADAMOWICZ, Kestas SKUCAS, Agnieszka DABROWSKA, Jan GAJEWSKI, 

Nevin ERGUN. (2010). Wheelchair basketball skill tests:differences between 
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athletes’functional classification level and disability type. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 

2010; 21(1):11-19”22 – pentru realizarea comparației între lotul de subiecți participanți 

la cercetarea noastră și sportivii din Polonia și Lituania 

 

7.6.2. Metoda statistico-matematică 

 

Metoda și tehnica statistico – matematică s-a dovedit a fi de un real folos în procesul de 

cunoaștere în detaliată a fenomenelor studiate, prin care am urmărit prelucrare 

matematică a datelor și de verificare a ipotezelor statistice. Pentru aplicarea corectă a 

acestor metode este necesar să cunoaștem modul de calcul al mediei aritmetice, al 

abaterii standard și al coeficientului de variație 

7.6.3. Metoda analizei comparative 

Metoda analizei comparative ne-a permis să analizăm datele obținute în cercetarea 

preliminară. 

 

7.6.4. Metoda reprezentărilor grafice 

Metoda reprezentărilor grafice computerizate ne-a permis vizualizarea relevantă a  

rezultatelor obținute în cercetarea noastră în diferitele momente de înregistrare. 

  

 
22 Bartosz MOLIK, Andrzej KOSMOL, James J LASKIN, Natalia MORGULEC-

ADAMOWICZ, Kestas SKUCAS, Agnieszka DABROWSKA, Jan GAJEWSKI, 

Nevin ERGUN. (2010). Wheelchair basketball skill tests:differences between 

athletes’functional classification level and disability type. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 

2010; 21(1):11-19 



IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE A JUCĂTORILOR DE 

BASCHET ÎN FOTOLIUL RULANT 

 

34 

 

 

Capitolul 8. Organizarea activității cercetării preliminare 

 

8.1. Locația și perioada desfășurării cercetării preliminare  

 

Perioada în care s-a realizat  cercetarea preliminară a fost perioada Ianuarie 2018-Martie 

2018. În această perioada sportivii nu au fost implicați în competiții de baschet în scaun 

rulant. 

 

8.2. Lotul de subiecți participanți în cercetarea preliminară 

 

Subiecții participanți la cercetare au fost: 

• 34 din România   

• 109 din Polonia si Lituania 

 

Datele sportivilor din Polonia și Lituania, au fost obținute după studierea literaturii de 

specialitate, mai precis a lucrării de cercetare „Wheelchair basketball skill tests: 

differences between athletes’ functional classification level and disability type” 

redactata de Bartosz MOLIK, Andrzej KOSMOL, James J LASKIN, Natalia 

MORGULEC-ADAMOWICZ,Kestas SKUCAS, Agnieszka DABROWSKA, Jan 

GAJEWSKI, Nevin ERGUN în revista Fizyoterapi Rehabilitasyon. Lucrare a prezentat 

rezultate a 109 sportivi practicanți de baschet în scaun rulant din Polonia și Lituania. 

 

8.3. Descrierea probelor de control 

 

Am aplicat aceste probe pentru a evalua viteza de accelerare pe distanța de 20m, pasarea 

mingii cu două mâini de la piept de pe loc, slalomul fără minge pe un traseu stabilit cu 

jaloane și slalom pe un traseu dinainte stabilit cu jaloane cu dribling. 

 

• 20m Sprint23 

Descriere: Deplasare pe distanța de 20m în linie dreaptă.  

 
23 Vanlandewijck YC, Daly DJ, Theisen DM. Field test evaluation of aerobic, 

anaerobic, and wheelchair basketball skill performances. Int J Sports Med. 

1999;20:548-554. 
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Poziția de plecare: Cu roțile mici din față (castorii) la linie. Startul este liber (când 

dorește sportivul).  

Obiective: verificarea vitezei de deplasare pe distanțe scurte (specific jocului de baschet 

în fotoliul rulant). 

Evaluare: Timpul parcurs pe întreaga distanță a traseului.  

Număr încercări: Traseul este parcurs de două ori. 

Apreciere : se ia in considerare cel mai bun rezultat din cele 2 încercări. 

 

• Pasă cu doua mâini de la piept24 

Descriere: de pe loc, sportivul pasează mingea de baschet cu două mâini de la piept de 

pe loc, la distanță. 

Poziția de plecare: Cu roțile mici din față (castorii) la linie mingea ținută cu două mâini 

la piept. 

Obiective: evaluarea forței de pasare. 

Evaluare: se măsoară distanța dintre locul de pasare și locul unde mingea a atins solul. 

Număr încercări: Sportivul are la dispoziție două încercări. 

Apreciere: se ia in considerare cel mai bun rezultat din cele 2 încercări. 

 

• Slalom fără minge25 

Descriere: sportivul se deplasează în slalom printre patru jaloanele așezate la 1,5m 

distanță unul de celălalt dus-întors. 

Poziția de plecare: Cu roțile mici din față (castorii) la linie. Startul este liber (când 

dorește sportivul). 

Obiective: verificarea capacității de manevrare a fotoliului rulant 

Evaluare: Timpul parcurs pe întreaga distanță a traseului. 

Număr încercări: Traseul este parcurs de două ori. 

Apreciere: se ia in considerare cel mai bun rezultat din cele 2 încercări. 

 

 
24 Sobiecka J. Proby sprawnosci technicznej wkoszykowce na wozkach (The attempts 

of technical skills in wheelchair basketball). In: Orzech J,Sobiecka J, eds. Sport Osob 

Niepelnosprawnych wRoznych Grupach Wiekowych (Sport for Persons with 

Disabilities in Different Age Groups).Warszawa; 1985:109-116. 
25 Doyle TLA, Davis RW, Humphries B, et al. Further evidence to change the medical 

classification system of the National Wheelchair Basketball Association. Adapt Phys 

Act Q. 2004;21:63-70. 
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• Slalom în dribling26 

Descriere: sportivul se deplasează în slalom printre jaloane printre patru jaloanele 

așezate la 1,5m distanță unul de celălalt dus-întors, conducând mingea în dribling.  

Poziția de plecare: Cu roțile mici din față (castorii) la linie.  Startul este liber (când 

dorește sportivul). 

Obiective: verificarea capacității de manevrare a fotoliului rulant în corespondență cu 

mânuirea mingii de baschet 

Evaluare: Timpul parcurs pe întreaga distanță a traseului 

Număr încercări: Traseul este parcurs de două ori. 

Apreciere: se ia in considerare cel mai bun rezultat din cele 2 încercări. 

8.4. Rezultate obținute, interpretarea lor și analiza datelor cercetării preliminare 

 

8.4.1. Rezultatele subiecților români 

 

În cercetarea noastră pentru a prelucra, interpreta și analiza datele cercetării preliminare 

am utilizat soft-ul Mirosoft Office 2013 Excel – folosind funcția Analiză date- 

instrument de analiza statistică descriptivă.   

Rezultatele obținute au fost apreciate cu raportare la tabelul 8.2. prezentat anterior și 

elaborat de Ergun N, Duzgun I, Aslan E, (2008)27. 

 

Observând figura 8.1 putem concluziona ca la testul de 20m sprint cel mai bun rezultat 

este 5,98s, iar cel mai slab rezultat este 8,41s, media lotului de subiecți la acest test 

fiind de 7,09 . Conform figurii 8.2. 53% au obținut calificativul foarte slabe, iar 47% 

 
26 Ulatowski T. Metoda oceny sprawności specjalnej w sportowych grach 

zespołowych na przykładzie koszykarzy (Methods of evaluation of special physical 

skills in team games based on example of basketball athletes). Wychowanie Fizyczne i 

Sport (Physical Education and Sport). 1963;1:87-106. 
27 Bartosz M., Kosmol A,, Laskin J, Morgulec-Adamowicz N., Skucas K, Dabrowska 

A., Gajewski J, Ergun N.(2010) Wheelchair basketball skill tests: differences between 

athletes’functional classification level and disability type, Fizyoterapi Rehabilitasyon. 

2010; 21(1):11-19 
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au rezultate slabe. Nici un sportiv din lotul de subiecți nu au reușit să obțină 

calificativul „Foarte bine” și „Bine 

 

Observând tabelul 8.5. putem concluziona ca la testul de slalom cu minge cel mai bun 

rezultat este 11.01s, iar cel mai slab rezultat este 17,80s, media lotului de subiecți la 

acest test fiind de 14,45s (figura 8.5.). Conform figurii 8.6. 85% au obținut calificativul 

slab,  12% au rezultate foarte slabe, iar 3% reprezentând un sportiv a obținut un 

calificativ bun. Nici un sportiv nu a reușit să coboare sub limita calificativului foarte 

bun. 

 

Figură 8.1. Rezultatele obținute de lotul de subiecți în 

cercetarea preliminară la proba de 20m sprint 

Figură 8.2. Rezultatele obținute de lotul de subiecți în 

cercetarea preliminară la proba de slalom cu minge 
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8.4.1. Analiza comparativă între lotul de subiecți participanți la cercetare și sportivii 

din Polonia și Lituania 

 

Tabel 8.1. Compararea valorilor medii obținute de sportivi din Români și Polonia & 

Lituania 

Valori medii 

obținute de sportivi din Romania şi Polonia & Lituania la probele: 

CLASE 

Viteză 20 m 

sprint 

Slalom fără 

minge 

Slalom cu 

minge 

Pasă cu doua 

mâini de la 

piept de pe loc 

RO 
PL & 

LT 
RO 

PL & 

LT 
RO 

PL & 

LT 
RO 

PL & 

LT 

Clasa 1 7.73 6.54 12.64 10.98 16.59 14.4 7.36 8.89 

Clasa 2 6.99 6.24 10.84 10.18 14.52 12.79 7.65 9.52 

Clasa 3 6.26 5.68 9.81 9.22 12.07 10.92 9.20 10.49 

Clasa 4 6.46 5.49 9.85 9.05 11.33 10.47 9.83 11.09 

 

Observăm că timpii medii obținuți de sportivii români la proba de viteză 20m sprint sunt 

mai mari la toate clasele.  (tabelul 8.7.) 

La proba slalom fără minge, de asemenea, timpii medii obținuți de sportivii români sunt 

mai mari la toate clasele.  

La proba de slalom cu minge timpii medii realizați de sportivii români sunt mai mari 

decât cei obținuți de sportivii polonezi şi lituanieni. 

În cazul pasei cu două mâini de la piept de pe loc, valorile medii, fiind în metri, la toate 

clasele sportivii români au rezultate mai mici decât cei polonezi şi lituanieni.  

Pentru o bună comparare a rezultatelor obținute de sportivii cercetării noastre și sportivii 

din Polonia și Lituania am realizat figura 8.10, 8.12. 
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Figură 8.4. Compararea valorilor medii obținute de sportivi din Români 

și Polonia&Lituania la proba de pas cu două mâini de la piept de pe loc 

Figură 8.3 Compararea valorilor medii obținute de sportivi 

din Români și Polonia&Lituania la proba de slalom fără 

minge 



IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE A JUCĂTORILOR DE 

BASCHET ÎN FOTOLIUL RULANT 

 

40 

 

Pentru verificarea acestui deziderat am utilizat testul t bilateral pentru un eșantion, care 

ne permite să comparăm rezultatele obținute de sportivii români cu media rezultatelor 

sportivilor polonezi şi lituanieni la nivelul fiecărei probe şi al fiecărei clase. 

 

Viteză 20 m sprint 

 

Tabel 8.2. Analiza comparativă privind diferențele dintre rezultatele sportivilor 

Români și cei Polonezi și Lituaniei la proba 20m sprint 

Clase 
Media 

RO 

Media 

PL&LT 
t df p 

Diferenţă 

medii 

Clasa 1 7.73 6.54 9.257 13 <0.001 1.19 

Clasa 2 6.99 6.24 4.052 8 0.004 0.75 

Clasa 3 6.26 5.68 3.954 4 0.017 0.58 

Clasa 4 6.46 5.49 6.864 5 0.001 0.97 

 

La proba de Viteză 20 m sprint, conform tabelului  valoarea pragului de semnificație p 

< 0.05 pentru toate clasele. (tabelul 8.8) 

Rezultă că la toate clasele rezultatele sportivilor polonezi şi lituanieni,  statistic, sunt 

semnificativ mai bune decât cele ale sportivilor români. 

 

Tabel 8.3. Analiza comparativă privind diferențele dintre rezultatele sportivilor 

Români și cei Polonezi și Lituaniei la proba slalom cu minge 

Clase 
Media 

RO 

Media 

PL&LT 
t df p 

Diferenta 

medii 

Clasa 1 16.59 14.40 14.009 13 <0.001 2.19 

Clasa 2 14.52 12.79 11.323 8 <0.001 1.73 

Clasa 3 16.59 14.40 14.009 13 <0.001 2.19 

Clasa 4 14.52 12.79 11.323 8 <0.001 1.73 
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Valoarea pragului de semnificație p este mai mică decât 0.05 la proba Slalom fără 

minge, la toate clasele. (tabelul 8.10.) 

Capitolul 9. Concluzii cercetării preliminare  

În urma demersului nostru, din cercetare preliminară am obținut datele necesare pentru 

a stabili modalitățile de acționare în designul și implementarea programului de pregătire 

destinat jucătorilor de baschet în fotoliul rulant din România, pe care le vom pune în 

aplicare în cercetarea experimentală din partea a III-a a tezei de doctorat.   

 

Conform rezultatelor obținute în cadrul cercetării preliminare, ipoteza noastră 

Participarea frecventă și sistematică la competiții dedicate baschetului în fotoliu rulant 

determină la sportivi un nivel semnificativ mai ridicat al vitezei de accelerare decât la 

cei care participă ocazional, se confirmă deoarece rezultatele sportivilor din țările 

europene participante la cercetare, sunt semnificativ mai bune la probele fizice decât 

cele ale baschetbaliștilor în fotoliu rulant din România. 

 

Conform rezultatelor obținute, ipoteza Numărul crescut de echipe și participarea 

frecventă la competițiile de baschet în scaun rulant la nivel național  determină rezultate 

semnificativ mai bune la probele tehnice decât cele ale baschetbaliștilor în fotoliu rulant 

din România, se confirmă,  

Conform rezultatelor slabe și foarte slabe obținute de lotul de subiecți la toate testele și 

probele din cercetarea noastră, am ajuns la concluzia că trebuie implementat un nou 

sistem pe pregătire, în care lotul de subiecți să învețe toate elementele și procedeele 

tehnice în concordanță cu dezvoltarea calităților motrice, corespunzător particularităților 

motrice și funcționale ale fiecărui sportiv.  
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Partea a III-a MODEL DE PREGĂTIRE AL JUCĂTORILOR DE BASCHET ÎN 

FOTOLIUL RULANT DIN ROMÂNIA
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Capitolul 10.  Demersul operațional metodologic al cercetării privind implementarea 

programelor de pregătire a jucătorilor de baschet în fotoliul rulant 

 

10.1. Premisele cercetării 

In acest sens, am considerat ca premise ale cercetării următoarele: 

• tehnica jocului de baschet în fotoliu rulant prezintă anumite particularități, prea puțin 

cunoscute în România la acest moment; 

• tactica specifică acestui jocul sportiv se dezvoltă și se adaptează, conform 

cunoștințelor tehnice ale jucătorilor; 

• cunoașterea nivelului de dezvoltare a capacităților motrice este un factor important în 

programarea și planificarea pregătirii unei echipe; 

• nivelul dezvoltării capacităților motrice este deosebit de important în acumulările 

tehnice și tactice viitoare; 

• România tinde să participe la turneul din cadrul Jocurilor paralimpice și să obține 

rezultate bune. 

 

10.2. Scopul cercetării 

 

Scopul cercetării vizează realizarea unor modele de proiectare și planificare a pregătirii 

echipelor de baschet formate din jucători în fotoliu rulant, la nivel de începători și un 

sistem competițional care să valorifice pregătirea și să contribuie la dezvoltarea acestei 

ramuri sportive care se găsește în programul Jocurilor paralimpice. 

 

10.3. Obiectivele cercetării 

 

Obiectivele cercetării noastre au fost: 

➢ Implementarea modelelor concepute și determinarea modificărilor care apar 

în urma pregătirii la nivelul pregătirii fizice generale  și specifice. 

➢ Evidențierea influențelor asupra nivelului deprinderilor tehnice din conținutul 

specific baschetului în fotoliu rulant.  

➢ Realizarea particularizării mijloacelor și adecvării programului de pregătire la 

gradul de dizabilitate și competență motorie. 

➢ Monitorizarea comportamentul motric în competiții și a performanțelor 

obținute. 
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10.4. Sarcinile cercetării 

 

➢ Studierea literaturii de specialitate 

➢ Realizarea programului de pregătire pentru grupa experiment 

➢ Implementarea programului de pregătire în cadrul grupei experiment  

➢ Formularea ipotezelor de lucru 

➢ Realizarea evaluării nivelului pregătirii fizice și pregătirii tehnice a jucătorilor de 

baschet în fotoliul rulant, componenți ai grupelor experimentale și control. 

➢ Recoltarea, ordonarea, analizarea și interpretarea datelor ca urmare a aplicării 

testării inițiale şi finale a subiecților; 

➢ Formularea concluziilor referitoare la cercetarea experimentală; 

➢ Diseminarea rezultatelor. 

 

10.5. Ipotezele cercetării 

 

În vederea realizării cercetării privind efectele programului de pregătire asupra 

performanțelor sportive a baschetbaliștilor în fotoliul rulant am formulat următoarele 

ipoteze: 

1. Implementarea propriului program de pregătire special conceput pentru 

jucătorii de baschet în fotoliu rulant are efecte pozitive semnificative asupra vitezei de 

accelerare , componentă a capacității motrice a sportivilor. 

2. Modelul cu pondere crescută a pregătirii fizice determină îmbunătățirea 

execuției principalelor elemente și procedee tehnice din jocul de baschet în fotoliu 

rulant. 

3. Armonizarea conținuturilor pregătirii fizice și tehnice în funcție de 

particularitățile jucătorilor de baschet în fotoliu rulant induce creșterea performanțelor 

sportive a acestei categorii de sportivi. 

10.6. Metode și tehnici de cercetare utilizate 

 

În cadrul cercetării din această parte a tezei, am utilizat următoarele metode de cercetare: 

 

10.6.1. Metoda studiului bibliografic 

 

Documentarea teoretică și practică a cuprins aspecte legate de antrenamentul jucătorilor 

de baschet în scaun rulant din diferite școli de baschet, modele de joc și de pregătire a 

echipei. Au fost studiate cărți, manuale, reviste de specialitate, comunicări prezentate la 

sesiuni științifice, înregistrări video referitoare la tema cercetării noastre,  cum ar fi: 
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• AAHPERD, American Alliance For Health, Physical Education, Recreation And 

Dance, (1984). Basketball for boys and girls, Skill test manual, Reston, V.,A 

• Ergun N, Duzgun I, Aslan E. (2008). Effect of the number of years of experience on 

physical fitness, sports skills and quality of life in wheelchair basketball players. 

Fizyoter Rehabil, 55-63. 

10.6.2. Metoda observației  

  

 Metoda observației a fost utilizată în cadrul lecțiilor de antrenament la echipele, 

Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării Prahova, AJIF Motivation Ilfov, Fundația 

Motivation România.  

 

 

10.6.3. Metoda experimentală 

 

Metoda experimentală este principala metodă de cercetare, ea presupunând stabilirea şi 

utilizarea unui complex de condiții prin intermediul căreia vom verifica veridicitatea 

ipotezelor formulate atât pentru cercetarea preliminară cât şi pentru cea de bază. 

10.6.4. Metoda evaluării sau testării 

 

Metoda evaluării sau testării ne-a ajutat să obținem rezultate relevante ale programului 

nostru de pregătire propus. Descrierea testelor și probelor de control utilizate în 

această parte a tezei sunt descrise în capitolul 11.1.3. 

10.6.5. Metoda statistico-matematică 

 

Prelucrarea rezultatelor s-a realizat folosind următorii indicatori : 

• Medie 

• Eroare standard 

• Mediană 

• Abatere standard 

• Variație simplă 

• Minim 

• Maxim 

• Coeficient de variație (95%) 
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10.6.6. Metoda reprezentărilor grafice 

 

Reprezentarea grafică sau metoda grafică. Pentru a pune în evidență rezultatele și 

diferențele dintre performanțele obținute de lotul de subiecți în diferite momente ale 

cercetării noastre, am folosit reprezentarea grafică. În reprezentarea grafică am folosit 

diagrame pentru a ilustra cât mai sugestiv indicatorii calculați, prezentați anterior 

 

Capitolul 11. Organizarea, desfășurarea și implementarea programului de pregătire 

destinat jucătorilor de baschet în fotoliul rulant 

11.1. Organizarea cercetării experimentale 

 

11.1.1. Locația și perioada desfășurării cercetării de bază 

  

Cercetarea noastră s-a desfășurat în perioada Ianuarie 2018- Octombrie 2018, în cadrul 

sălii din incinta UNEFS București, Centrul Sportiv Apollo, terenurile de baschet din 

baza Universității Politehnica București, Sala Arena de Baschet -București, Sala de sport 

– Liceul Teoretic Petru Cercel – Târgoviște, Complexul Sydney 2000 -Izvorani 

11.1.2. Lotul de subiecți participanți în cercetarea bază 

 

Subiecții participanți la cercetare au fost : 

• 34 sportivi legitimați în cadrul unei echipe de baschet în fotoliul rulant din România  

(17 grupa de control, și 17 grupa experiment) 

Datele analizate au fost obținute prin testări ale 34 de sportive romani de baschet în 

fotoliul rulant de la 4 echipe diferite: Asociația Club Sportiv Roțile Astrale Sibiu, 

Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării Prahova, AJIF Motivation Ilfov, Asociația 

Club Sportiv Fii Independent Brașov. 

 Grupa experiment a fost formată din  sportivii echipei (tabelul 11.1.):  

• Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării Prahova,  

• AJIF Motivation Ilfov 

11.1.3. Descrierea probelor de control 

 

Pentru realizarea cercetării noastre am aplicat testele din cercetarea preliminară și am 

inclus următoarele probe de control: 

 

 

• Aruncări libere 
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Obiective: Evaluarea capacității de aruncare la coș de la linia de libere 

Descriere: Aruncări la coș, de la linia de libere. 

Evaluare: Numărul de coșuri marcate din 5 aruncări 

 

• Aruncarea la coș din dribling  

Obiective: Evaluarea capacității de aruncare la coș din dribling  

Descriere: Din spatele liniei de fund a terenului de baschet, subiectul pleacă când 

dorește, în deplasare spre linia de 3 puncte în 45 grade stâng, ocolește jalonul aflat pe 

linia de 6,75m față de panou, primind mingea de la căpitan care este poziționat în 90 

grade față de panoul de baschet, în spatele liniei de 6,75m, execută un dribling și 

aruncă la coș, după aruncare execută aceeași deplasare și în partea stângă, conform 

diagrama  

Evaluare: Numărul de coșuri marcate din 10 aruncări. 5 pe partea dreaptă, 5 pe partea 

stângă 

 

• Echilibru pe o singură roată laterală 

Obiective: Evaluarea capacității de a menține echilibrul pe o singură roată 

Descriere: Ridicarea pe o singură roată laterală cu avânt și menținerea în echilibru a 

scaunului. 

Evaluare: Timpul petrecut pe o singură roată. Cronometrul pornește în momentul 

ridicării unei roți laterale de pe sol. Se efectuează de două ori și se notează cea mai 

buna performanță. Proba se realizează pe ambele părți. 

 

11.2. Desfășurarea și implementarea programului de pregătire destinat jucătorilor 

de baschet în fotoliul rulant 

Programul de pregătire pe care l-am aplicat a fost adaptat posibilităților materiale, dar 

am ținut cont și de programul sportivilor de zi cu zi. Datorita activității în care sunt 

angrenați, nivelul de finanțare și condițiile necesare de pregătire a lotului de subiecți 

participanți la cercetarea noastră, au avut un program cu 1 / 2 antrenamente pe 

săptămână. La echipele din cercetarea noastră au participat sportivi de la 4 echipe 

Asociația Club Sportiv Roțile Astrale Sibiu, Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării 

Prahova, AJIF Motivation Ilfov, Asociația Club Sportiv Fii Independent Brașov 

AJIF Motivation Ilfov și Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării Prahova au făcut 

parte din grupa experiment și Asociația Club Sportiv Roțile Astrale Sibiu Asociația Club 

Sportiv Fii Independent Brașov din grupa de control. Cele două echipe din grupa 

experiment au avut programat un antrenament pe săptămână unde s-a pus accentul în 

special pe pregătirea fizică și tehnică. 
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11.2.1. Elaborarea modelului de joc al echipei și al jucătorilor 

 

În urma rezultatelor cercetării preliminare am ajuns la concluzia ca lotul de subiect 

implicați în cercetare sunt la  nivel de începători. 

11.2.2. Proiectarea didactică în vederea realizării obiectivelor modelului de joc 

 

Tabel 11.1. Obiectivele  și volumul de pregătire 

Obiective 

1. Obiective de performanță 

➢ Clasarea în primele 3 echipe la Turneul de 

baschet în scaun fotoliul rulant organizat de 

Federația Română Baschet; 

2. Obiective de pregătire 

➢ Îmbunătățirea indicilor de manifestare a 

calităților motrice, cu accent pe cele specifice 

jocului de baschet în scaun rulant; 

➢ Creșterea eficienței generale a jocului în atac şi 

apărare, prin consolidarea exercițiilor tehnico-

tactice folosite; 

Volumul pregătirii  

1. Număr de săptămâni ➢ 39 

2. 
Număr antrenamente/ 

săptămână 
➢ 1-2 

3. 
Total număr de 

antrenamente 
➢ 48 

4. Durata antrenamentelor ➢ 100 minute 

5. 
Număr total ore de 

antrenament pe an 
➢ 80 

Activitate competițională 

1. 
Jocuri amicale (cupe 

eveniment, demonstrații) 
➢ 4 

2. Jocuri oficiale ➢ 3 

Total 7 Jocuri  
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Model de antrenament din perioada de pregătire generală 

 

Tabel 11.2. Ponderea componentelor antrenamentului sportiv pe microcicluri în 

perioada de pregătire generală 

PPG 

Pregătire 

Fizică 

Pregătire 

Tehnică 

Pregătire 

Tactică 

Pregătire 

Psihologică 

Dura

ta  

antr. 

(min

) 

Min 
Ponde

re 

Mi

n 

Ponde

re 

Mi

n 

Ponde

re 

Mi

n 

Ponde

re 

Mic 1 180 45% 200 50% 0 0% 20 5% 100 

Mic 2 214 54% 166 42% 0 0% 20 5% 100 

 

 

Tabel 11.3. Model de antrenament din perioada de pregătire generală 

  

Model de antrenament din perioada de pregătire generală 

Obiectiv antrenament 

T1- Obișnuirea cu fotoliul rulant și deplasări specifice în jocul de baschet 

în fotoliul rulant 

T2- Obișnuirea cu mingea de baschet 

T3- Dezvoltarea rezistenței generale 

Formații de lucru Partea introductivă 

15` 

 

 

Leapșa – deplasare doar pe 

liniile terenului de baschet 
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Leapșa 

  

15` Stretching- dinamic 

  

  
 4` Pauză 

  

 

 

 

 

2l 

2l 

 

20 

repetări 

 

20 

repetări 

 

 

2l 

 

 

2l 

 

 

 

2l 

 

 

2l 

 

 

 

T1 

• Deplasare înainte 

• Deplasare înapoi 

• Întoarceri pe loc spre 

dreapta/ stângă la semnal 

• Joc comandă inversă- 

întoarceri la dreapta/ stânga 

la semna 

• Acționarea de două ori 

asupra roții- oprire 

• Acționarea de două ori 

asupra roții- oprire- 

întoarcere la dreapta și 

revenire 

• Acționarea de două ori 

asupra roții- oprire- 

întoarcere la stânga- 

revenire 

• Acționarea de două ori 

asupra roții- oprire- 

întoarcere la dreapta 180°- 
revenire 

• Acționarea de două ori 

asupra roții- oprire- 
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2l 

 

 

 

2l 

 

 

 

 

 

2l 

întoarcere la stânga 180°- 

revenire 

• Accelerarea prin 

acționarea de trei ori asupra 

roții- oprire- deplasarea 

spre înapoi acționând o 

singură dată asupra roților. 

• Deplasare în zig-zag 

• Concurs: ștafete pe 

diferite trasee fără minge 

utilizând toate deplasările 

executate anterior 

       

  

  
 5min Pauză 
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4x10r 

 

4x10r 

 

4x10r 

 

 

20 

repetări 

 

 

20 

repetări 

 

 

10 

repetări 

 

 

 

 

 

10 

repetări 

 

 

 

 

 

10`  

T2 

-Rotarea mingii în jurul 

capului 

-Rotarea mingii în jurul 

bazinului 

-Rotarea mingii o dată în 

jurul capului, o dată în 

jurul bazinului. 

-Cu brațele ridicate sus, 

trecerea mingii dintr-o 

mână în cealaltă 

-Brațele întinse înainte, 

trecerea mingii dintr-o 

mână în cealaltă 

-Brațul drept întins înainte, 

mingea susținută în palmă. 

Aruncarea mingii ușor în 

sus, iar mâna stângă trece 

pe sub minge la fiecare 

aruncare. 

- Brațul stâng întins înainte, 

mingea susținută în palmă. 

Aruncarea mingii ușor în 

sus, iar mâna dreaptă trece 

pe sub minge la fiecare 

aruncare. 

Jocul „Jack-Hammer”  

 2` 
Pauză  

 

4x6 min 

 

 

deplasare în scaun rulant 

Pauză 2 min 

deplasare în scaun rulant 

Încheiere 
 Stretching static 
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Tabel 11.4 Centralizator perioada de pregătire. Ponderea componentelor 

antrenamentului sportiv pe microcicluri de pregătire 

Perioada 

de 

pregătir

e 

Microciclu

l 

Pregătire 

Fizică 

Pregătire 

Tehnică 

Pregătire 

Tactică 

Pregătire 

Psihologică 
Durat

a antr.  

(min) 
Min 

Ponder

e 
Min 

Ponder

e 

Mi

n 

Ponder

e 

Mi

n 

Ponder

e 

PPG 

Mic 1 180 45% 200 50% 0 0% 20 5% 100 

Mic 2 214 54% 166 42% 0 0% 20 5% 100 

PPS 

MIC 1 268 38% 356 51% 41 6% 35 5% 100 

MIC 2 219 31% 236 34% 210 30% 35 5% 100 

MIC 3 321 36% 467 52% 68 8% 45 5% 100 

MIC 4 217 31% 232 33% 216 31% 35 5% 100 

PPC MIC 1 195 22% 323 36% 338 38% 45 5% 100 

PC MIC 1 15 15% 35 35% 45 45% 5 5% 100 

Total minute 

antrenament/ Medie 

ponderii 

componentelor 

antrenamentului 

sportiv  

162

9 
34% 

201

5 
42% 918 20% 240 5%  

 

11.2. Jocuri de mișcare cu tema din baschet în fotoliul rulant utilizate în cadrul 

antrenamentelor 

 

• Mașinuțele 



IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE A JUCĂTORILOR DE 

BASCHET ÎN FOTOLIUL RULANT 

 

54 

 

 Pe terenul de baschet, fiecare jucător cu minge în cercul de la centrul terenului. 

Antrenorul indică jucătorilor cum să dribleze: 

a) „Pornește motorul” – driblează pe loc 

b) „Viteza 1” – dribling în mers 

c) „Viteza 2” – dribling în alergare ușoară  

d) „Viteza 3” – dribling în sprint 4/4 

e) „Marșarier” – dribling cu spatele 

f) „Roșu” – dribling pe loc 

g) „Verde” – continuă deplasarea în dribling 

h) „Dreapta” – driblează cu mâna dreaptă 

i) „Stânga” – driblează cu mâna stângă 

j) „Garaj” – dribling în sprint în locul de unde au început 

Fiecare jucător se deplasează pe traseul dorit în  suprafața terenului de baschet. 

 

• Leapșa cu dribling 

Fiecare jucător cu minge. Un jucător este prinzător. Acesta trebuie să îi alerge și să îi 

atingă pe ceilalți jucători. Când jucătorul prinzător reușește să atingă un alt jucător acesta 

devine prinzător. 
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Capitolul 12. Rezultatele inițiale și finale, stocate, procesate reprezentate grafic și 

interpretarea lor statistică 

 

Rezultatele obținute la testările inițiale și finale au fost stocate în tabele, ordonate, 

prelucrate și interpretate statistic. 

Testarea celor două loturi de subiecți au făcut obiectul cercetării noastre evidențiind 

următoarele rezultate: 

 

GRUPA DE EXPERIMENT CLASELE 1 – 4 

 

VITEZĂ 20 m SPRINT 

 

Tabel 12.1. Statistică descriptivă la proba de 20m sprint pentru grupa experiment 

clasele 1-4 

Clase 

experime

nt 

Testa

re 

Valo

ri 

medi

i 

Dif. 

med

ii 

(F-

I) 

Abater

e 

standa

rd 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coef. 

variat

ie 

Clasa 1 
I 7.67 -

0.03 

0.50 7.01 8.25 1.24 6.6% 

F 7.63 0.51 7.00 8.21 1.21 6.7% 

Clasa 2 
I 6.80 -

0.04 

0.25 6.54 7.10 0.56 3.7% 

F 6.77 0.25 6.52 7.06 0.54 3.8% 

Clasa 3 
I 6.13 -

0.01 

0.18 6.00 6.34 0.34 3.0% 

F 6.12 0.18 5.98 6.32 0.34 2.9% 

Clasa 4 
I 6.39 -

0.03 

0.40 5.98 6.78 0.80 6.3% 

F 6.36 0.40 5.96 6.76 0.80 6.3% 

 

La proba de viteză 20 m sprint, (tabelul 12.1.) cel mai bun timp mediu, 6.12 sec și a fost 

obținut de sportivii clasei 3 la testarea finală. Valorile medii la cele două testări sunt mai 

mici la testările finale pentru toate clasele.  

Coeficienții de variație indică o distribuție omogenă a rezultatelor la ambele testări, la 

toate clasele. Cel mai bun timp, 5.96 sec, a fost obținut de un sportiv la testarea finală, 

clasa 4. Cel mai slab timp, 8.25 sec, s-a înregistrat la testarea iniţială clasa 1.  
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Reprezentarea grafică a valorilor medii la grupa de experiment, testări iniţiale şi finale, 

pentru toate clasele, este prezentată în graficul 12.1.    

    

 

 
Grafic 12.1. Analiza valorii medii la proba de 20m sprint pentru grupa experiment 

clasele 1-4 

 

      Tabel 12.2. Statistică descriptivă la proba de aruncări libere pentru grupa 

experiment clasele 1-4 

Clase 

experime

nt 

Testa

re 

Valo

ri 

medi

i 

Dif. 

med

ii 

 (F-

I) 

Abater

e 

standa

rd 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coef. 

variat

ie 

Clasa 1 
I 1.29 

0.43 
0.49 1 2 1 38.0% 

F 1.71 0.49 1 2 1 28.5% 

Clasa 2 
I 1.25 -

0.25 

0.96 0 2 2 76.6% 

F 1.00 0.82 0 2 2 81.6% 

Clasa 3 
I 1.33 

0.67 
1.15 0 2 2 86.6% 

F 2.00 1.00 1 3 2 50.0% 

Clasa 4 
I 0.67 

0.67 
0.58 0 1 1 86.6% 

F 1.33 1.15 0 2 2 86.6% 

 

Cel mai bun număr mediu de aruncări libere finalizate din 5 aruncări, la clasele grupei 

de experiment, este de 2 şi a fost obținut de sportivii clasei 3 la testarea finală. (tabelul 

12.5) 

I F I F I F I F

Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4

7.67 7.63
6.80 6.77

6.13 6.12 6.39 6.36
sec
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Diferențele dintre mediile celor două testări (F-I) sunt negative la  clasa 2 și pozitive la 

clasele 1, 3 şi 4, semnificând rezultate medii la testările finale mai mari decât la testările 

inițiale.  

 

ARUNCĂRI LA COȘ DIN DRIBLING – 10 ARUNCĂRI 

 

       Tabel 12.3. Statistică descriptivă la proba de aruncări la coș din dribling pentru 

grupa experiment clasele 1-4 

Clase 

experime

nt 

Testa

re 

Valo

ri 

medi

i 

Dif. 

med

ii 

 (F-

I) 

Abater

e 

standa

rd 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coef. 

variat

ie 

Clasa 1 
I 2.14 

0.29 
1.21 0 4 4 56.7% 

F 2.43 0.98 1 4 3 40.2% 

Clasa 2 
I 2.50 

0.75 
1.00 2 4 2 40.0% 

F 3.25 0.50 3 4 1 15.4% 

Clasa 3 
I 1.67 

1.33 
0.58 1 2 1 34.6% 

F 3.00 1.00 2 4 2 33.3% 

Clasa 4 
I 1.67 

1.67 
0.58 1 2 1 34.6% 

F 3.33 0.58 3 4 1 17.3% 

 

Numărul mediu de aruncări la coș din dribling finalizate, din 10 aruncări, cu valoarea 

cea mai mare la clasele grupei de experiment, este  3.33 și a fost obținut de sportivii 

clasei 4 la testarea finală. (tabelul 12.6) 
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GRUPA DE CONTROL  

CLASELE 1 - 4 

VITEZĂ 20 m SPRINT 

 

Tabel 12.4. Statistică descriptivă la proba de 20m sprint pentru grupa de control 

clasele 1-4 

Clase 

contr

ol 

Testar

e 

Valo

ri 

medii 

Dif. 

Med

ii  

(F-I) 

Abater

e 

standar

d 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coef. 

variati

e 

Clasa 

1 

I 7.80 
-0.02 

0.49 7.13 8.41 1.28 6.3% 

F 7.78 0.49 7.11 8.39 1.28 6.3% 

Clasa 

2 

I 7.31 
-0.02 

0.71 6.58 8.23 1.65 9.7% 

F 7.29 0.71 6.57 8.22 1.65 9.7% 

Clasa 

3 

I 6.46 
-0.04 

0.35 6.10 6.79 0.69 5.4% 

F 6.43 0.36 6.04 6.76 0.72 5.6% 

Clasa 

4 

I 6.53 
-0.02 

0.35 6.20 6.90 0.70 5.4% 

F 6.51 0.35 6.18 6.87 0.69 5.3% 

 

La proba de viteză 20 m sprint, cel mai bun timp mediu, 6.43 sec, a fost obținut de 

sportivii clasei 3 la testarea finală. Valorile medii sunt mai mici la testările finale la toate 

cele 4 clase, indicând rezultate superioare la testările finale. (tabelul 12.9) 

Coeficienții de variație indică o distribuție omogenă a rezultatelor la ambele testări, în 

cazul celor 4 clase. Cel mai bun timp, 6.04 sec, a fost obținut de un sportiv la testarea 

finală, a clasei 3. Cel mai slab timp, 8.41 sec, s-a înregistrat la testarea inițială, clasa 1.  

Reprezentarea grafică a valorilor medii, testări inițiale şi finale, la grupa de control, 

pentru toate clasele, este prezentată în graficul 12.9        
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Grafic 12.2. Analiza valorii medii la proba de 20m sprint pentru grupa 

 

ECHILIBRU ROATĂ DREAPTA 

        

Tabel 12.5. Statistică descriptivă la proba de echilibru roata dreaptă  pentru grupa de 

control clasele 2-4 

Clase 

contro

l 

Testar

e 

Valo

ri 

medii 

Dif. 

Med

ii  

(F-I) 

Abater

e 

standar

d 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coef. 

variati

e 

Clasa 

2  

I 0.28 
1.10 

0.13 0.19 0.46 0.27 44.2% 

F 1.39 0.66 0.45 1.96 1.51 47.5% 

Clasa 

3  

I 1.87 
0.49 

1.51 0.25 3.25 3.00 81.0% 

F 2.36 1.87 0.45 4.18 3.73 79.1% 

Clasa 

4 

I 3.76 
0.57 

0.62 3.18 4.41 1.23 16.4% 

F 4.33 0.50 3.94 4.89 0.95 11.5% 

 

Media cea mai mare la clasele grupei de control, este  4.33 și a fost obținută de sportivii 

clasei 4 la testarea finală. (tabelul 12.15)  

Diferențele (F-I) sunt pozitive la toate clasele (2, 3 şi 4). Distribuție rezultatelor 

neomogenă la ambele testări corespunzătoare claselor 2 şi 3, şi relativ omogenă 

respectiv omogenă la testările clasei 4. Cel mai bun rezultat, 4.89 a fost obținut de la 

testarea finală, clasa 4. Cel mai slab rezultat, 0.19 sec, s-a înregistrat la testarea inițială, 

clasa 1.  
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Graficul valorilor medii, testări inițiale şi finale, la grupa de control, pentru clasele 2, 3 

şi 4, este redat în graficul 12.15     

EXPERIMENT vs CONTROL 

CLASELE 1 - 4 

VITEZĂ 20 m SPRINT        

Tabel 12.6. Statistică descriptivă comparativă la proba de 20m sprint între grupa de 

experiment și control  -clasele 1-4 

Testa

ri 

finale 

Grup

a 

Valor

i 

medii 

Dif. 

medi

i  

(E-

C) 

Abatere 

standar

d 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coef. 

variati

e 

Clasa 

1 

E 7.63 
-0.14 

0.51 7.00 8.21 1.21 6.7% 

C 7.78 0.49 7.11 8.39 1.28 6.3% 

Clasa 

2 

E 6.77 
-0.37 

0.25 6.52 7.06 0.54 3.8% 

C 7.13 0.71 6.48 8.22 1.74 10.0% 

Clasa 

3 

E 6.12 
-0.50 

0.18 5.98 6.32 0.34 2.9% 

C 6.62 0.20 6.48 6.76 0.28 3.0% 

Clasa 

4 

E 6.36 
-0.15 

0.40 5.96 6.76 0.80 6.3% 

C 6.51 0.35 6.18 6.87 0.69 5.3% 

 

La proba de viteză 20 m sprint, testări finale, cel mai bun timp mediu, 6.12 sec, a fost 

obținut de grupa de experiment, clasa 3. (tabelul 12.17)  

Diferențele dintre mediile celor două grupe (E-C) sunt negative la toate clasele, ceea ce 

arată că timpii medii realizați de grupa de experiment sunt mai mici decât cei ai grupei 

de control la toate clasele.  

Coeficienții de variație indică o distribuție omogenă a rezultatelor la ambele grupe, 

pentru toate clasele. Cel mai bun timp, 5.96 sec, a fost obținut de grupa de experiment a 

clasei 4. Cel mai slab timp, 8.21 sec, s-a înregistrat la grupa de experiment, clasa 1.  

Reprezentarea grafică a valorilor medii la testarea finală celor două grupe, pentru toate 

clasele este prezentată în graficul 12.17     
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    PASĂ DE PE LOC CU DOUĂ MÂINI DE LA PIEPT 

        

Tabel 12.7. Statistică descriptivă comparativă la proba de  pasă de pe loc cu două 

mâini de la piept între grupa de experiment și control  -clasele 1-4 

Testa

ri 

finale 

Grup

a 

Valo

ri 

medii 

Dif. 

Medi

i (E-

C) 

Abater

e 

standar

d 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coef. 

variati

e 

Clasa 

1 

E 8.72 
0.19 

0.24 8.35 8.99 0.64 2.7% 

C 8.53 0.37 8.10 8.96 0.86 4.4% 

Clasa 

2 

E 8.83 
0.35 

0.19 8.56 9.02 0.46 2.2% 

C 8.48 0.31 8.11 8.87 0.76 3.7% 

Clasa 

3 

E 9.73 
0.45 

0.14 9.62 9.89 0.27 1.5% 

C 9.28 0.88 8.65 9.90 1.25 9.5% 

Clasa 

4 

E 10.50 
-0.32 

0.05 10.45 10.54 0.09 0.4% 

C 10.82 0.11 10.69 10.90 0.21 1.0% 

 

La proba pasă de pe loc cu două mâini de la piept, pasa cu lungimea medie cea mai mare 

obținută la testările finale ale grupelor experiment si control, este de 10.82 m și aparține 

clasei 4, grupa de control. (tabelul 12.20) 

Diferențele dintre mediile celor două grupe (E-C) sunt pozitive la clasele 1,2,3 si 

negativă la clasa 4.  

GRUPA DE EXPERIMENT 

VITEZĂ 20 m SPRINT 

Tabel 12.8. Analiza statistică comparativă între testarea inițială și finală a probei de 

20m sprint -grupa experiment 

Indicatori 

statistici 
T.I. T.F.  Indicatori 

statistici 
T.F.-T.I. 

Media 6.97 6.94  Diferență medii -0.03 0.4% 

Mediana 6.90 6.89  95% C.I. 

Diferență 
(-0.04 ; -0.02) 

Abatere standard 0.74 0.74  
Test t dependent 

bilateral 

t - critic subiecți 

Minim 5.98 5.96  2.120 17 
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Maxim 8.25 8.21  t p 

Amplitudine 2.27 2.25  5.691 < 0.001 

Coef. Variație 

(CV) 
10.6% 10.6%  Mărime efect   1.38 

 

La proba de viteza 20 m sprint, timpul 

mediu realizat  de componenții grupei de 

experiment a scăzut cu 0.03 sec (0.4%), de 

la 6.97 la testarea inițială, la 6.94 sec la 

testarea finală. Cu o încredere de 95% 

diferenţa mediilor se află în intervalul (-

0.04 ; -0.02). Rezultatele sunt dispersate 

omogen în cazul ambelor testări. Conform 

testului de semnificaţie t dependent, 

scăderea este semnificativă statistic, p  

< 0.001 < 0.05 pentru t = 5.691 > 2.120 (t 

critic) (tabelul 12.25).  

 

SLALOM FĂRĂ MINGE 

 

Tabel 12.9. Analiza statistică comparativă între testarea inițială și finală a probei de 

slalom fără minge -grupa experiment 

Indicatori 

statistici 
T.I. T.F.  Indicatori 

statistici 
T.F.-T.I. 

Media 10.90 10.76  Diferență medii -0.14 1.3% 

Mediana 10.67 10.46  95% C.I. 

Diferență 
(-0.17 ; -0.10) 

Abatere standard 1.51 1.51  

Test t dependent 

bilateral 

t - critic subiecți 

Minim 9.20 9.00  2.120 17 

Maxim 13.67 13.61  t p 

Amplitudine 4 5  8.51 < 0.001 

Coef. Variație 

(CV) 
13.8% 14.0%  Mărime efect   2.06 

 

Grafic 12.3. Comparație între 

mediile obținute la testarea 

inițială și finală la proba de 20m 

sprint la grupa experiment 
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Timpul mediu realizat de 

componenții grupei 

experimentale la proba slalom fără 

minge  a scăzut cu 0.14 sec (1.3%), de 

la 10.90 la testarea inițială, la 10.76 sec 

la testarea finală. Cu o încredere 

de 95% diferenţa mediilor se află în 

intervalul (-0.17 ; -0.10). 

Rezultatele sunt dispersate omogen în 

cazul ambelor testări. Conform testului de 

semnificaţie t dependent, scăderea 

este semnificativă statistic, p  < 0.001 < 

0.05 pentru t = 8.51 > 2.120 (t critic) 

(tabel 12.27).     

  

 

 

Tabel 12.10. Sinteza analizei rezultatelor pentru grupa experiment pentru proba de 

slalom fără minge 

Progres Încadrare CV Semnificație p Mărimea efect 
Ipoteza de 

nul 

1.3% 

dispersie 

omogenă în cazul 

ambelor testări. 

scăderea este 

semnificativă 

statistic 

progres foarte 

mare 

se 

respinge 

 

Se respinge ipoteza nul și se acceptă ipoteza alternativă (H1) conform căreia, între 

testarea inițială și finală la grupa de experiment, scăderea este semnificativă statistic la 

proba de slalom fără minge. (tabel 12.28)     

 

Grafic 12.4. Comparație între 

mediile obținute la testarea 

inițială și finală la proba de 

slalom fără minge la grupa 

experiment 
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Grafic 12.5. Progresul lotului de subiecți din grupa de experiment la proba de slalom 

fără minge 

Testare iniţială      Testare finală 

         

 
Grafic 12.6. Comparație între calificativele obținute la testarea inițială și finală la 

proba de slalom fără minge la grupa experiment 

Indicele de mărime a efectului indică o scădere foarte mare a mediei la testarea finală. 

Graficele 12.28, 12.29, 12.30 prezintă mediile la cele două testări, progresul individual 

al sportivilor şi procentajul pe calificative.   

ARUNCĂRI LIBERE – 5 ARUNCĂRI 

Tabel 12.11. Analiza statistică comparativă între testarea inițială și finală al probei de 

aruncări libere la coș -grupa experiment 

Indicatori 

statistici 
T.I. T.F.  Indicatori 

statistici 
T.F.-T.I. 

Media 1.18 1.53  Diferență medii 0.35 30.0% 

Mediana 1 2  95% C.I. 

Diferență 
(-0.05 ; 0.76) 

Abatere standard 0.73 0.80  
Test t dependent 

bilateral 

t - critic subiecți 

Minim 0 0  2.120 17 
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Maxim 2 3  t p 

Amplitudine 2 3  1.852 0.083 

Coef. Variație 

(CV) 
61.8% 52.3%  Mărime efect   0.45 

 

 

Numărul mediu de aruncări libere 

realizate din 5 aruncări de 

componenții grupei 

experimentale, a crescut cu 0.35 

aruncări (30.0%), de la 1.18 la 

testarea inițială, la 1.53 aruncări la 

testarea finală. Cu o încredere de 

95% diferenţa mediilor se află în 

intervalul (-0.05 ; 0.76). 

Rezultatele sunt dispersate 

neomogenă în cazul ambelor 

testări. Conform testului de 

semnificaţie t dependent, 

creşterea este nesemnificativă 

statistic, p = 0.083 < 0.05 pentru t = 1.852 < 2.120 (t critic) (tabelul 12.33)  

 

 

Tabel 12.12. Sinteza analizei rezultatelor pentru grupa experiment pentru proba de 

aruncări libere la coș 

Progres Încadrare CV Semnificație p Mărimea efect 
Ipoteza 

de nul 

30.0% 

dispersie 

neomogenă în 

cazul ambelor 

testări. 

creșterea este 

nesemnificativă 

statistic 

progres mic 

spre mijlociu 

se 

acceptă 

 

Se acceptă ipoteza nulă (H0) conform căreia, creșterea este nesemnificativ statistic între 

momentul inițial și final la grupa experiment în ceea ce privește proba de aruncări la 

libere la coș. (tabelul 12.34) 

 

Grafic 12.7 Comparație între mediile 

obținute la testarea inițială și finală la 

proba de aruncări libere la coș la grupa 

experiment 
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Grafic 12.8. Progresul lotului de subiecți din grupa de experiment la proba de 

aruncări libere la coș 

Indicele de mărime a efectului indică o creștere mic spre mijlociu a mediei la testarea 

finală. Graficele 12.37, 12,38 prezintă mediile la cele două terstări, progresul 

individual al sportivilor şi procentajul pe calificative. 

SLALOM FĂRĂ MINGE 

Tabel 12.13. Analiza statistică comparativă între grupa de experiment și control la 

proba de slalom fără minge 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control  Diferență medii (E-C) -0.78 

Media 10.76 11.54  Diferență medii (%) 7.2% 

Mediana 10.46 12.27  TESTE STATISTICE 

Abatere 

standard 
1.51 1.43  

Test Levene 
Sig. Dispersii 

Minim 9.00 9.49  0.702 neegale 

Maxim 13.61 13.17  Test t 

independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 4.61 3.68  1.540 0.133 

Coef. Variație 14.0% 6.8%  Mărime efect   0.53 

 

Timpul mediu realizat la proba slalom fără minge, este mai mic la grupa de experiment 

cu 0.78 sec (7.2%). Mediile celor două grupe sunt 10.76 la experiment, respectiv 11.54 

sec la control.  

Cele două eşantioane au dispersii neegale, Sig=0.702>0.05 conform testului Levene.  

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, p=0.133>0.05 pentru t=1.540 și df=32. (Tabel 12.59) 
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Tabel 12.14. Sinteza analizei rezultatelor între grupa de experiment și grupa de 

control la proba de slalom fără minge 

Diferență medii 

 (E-C) 
Diferența mediilor este Mărimea efectului 

Ipoteza 

de nul 

-0.78 (7.2%) nesemnificativă statistic mijlocie spre mare se acceptă 

 

Se acceptă ipoteza nulă (H0) conform căreia, diferența mediilor este nesemnificativ la 

momentul final între grupa experiment și grupa de control la proba de slalom fără minge. 

Indicele de mărime a efectului arată că diferența mediilor este mijlocie spre mare. 

(tabelul 12.60) 

 
Grafic 12.9. Diferența între medii (E-C) proba de slalom fără minge 

În graficul 12.65 sunt prezentate mediile și rezultatele individuale realizate de sportivii 

celor două grupe la testările finale.  

  

Experiment

Control

14131211109

Secunde

11.54

10.76

Testări finale

0.78
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Capitolul 13. Proiectarea modelului competițional destinat jucătorilor de baschet 

în scaun rulant din România 

 

Competiției din Complexul Sportiv Sidney 2000 a fost organizată de către Fundația 

Motivation România împreună cu Federația Română de Baschet și Ministerul 

Tineretului și Sportului, în cadrul proiectului ”Roțile schimbării – viață independentă 

pentru utilizatorii scaune rulante” 

Rezultatele celor șase meciuri disputate sunt evidențiate în tabelul 13.1  

 

Tabel 13.1. Rezultatele meciurilor competiției de Baschet în scaun rulant organizată 

în Complexul Sportiv Sidney 2000 

  

ACS Roțile 

Schimbării 

Prahova 

ACS Roțile 

Astrale 

Sibiu 

AJIF 

Motivatio

n Ilfov 

ACS Fii 

Independent 

Brașov 

ACS Roțile 

Schimbării 

Prahova 

  18-14 14-8 22-4 

ACS Roțile 

Astrale Sibiu 
14-18   16-10 20-2 

AJIF 

Motivation 

Ilfov 

8-14 10-16   18-4 

ACS Fii 

Independent 

Brașov 

4-22 2-20 4-18   
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Capitolul 14. Concluziile privind implementarea programelor de pregătire a jucătorilor 

de baschet în fotoliul rulant 

 

Planul de pregătire propus pentru grupa experimentală a fost realizat având în vedere 

particularitățile grupului experimental, care a determinat o creștere a ponderii pregătirii 

fizice și tehnice, în detrimentul pregătirii tactice. Planificarea a fost realizată pe durata 

unui an competițional, respectiv 10 luni. 

Astfel, pregătirea fizică și tehnică au reprezentat obiective principale de antrenament pe 

toată durata programului propus și aplicat asupra lotului de subiecți.  

Obiectivele pregătirii fizice au fost astfel stabilite, încât să maximizeze efectele 

pregătirii tehnice, în contextul în care subiecții au înregistrat valori scăzute la rezultatele 

la probele de control din cadrul testării inițiale. 

În ansamblu, programul de pregătire propus a avut ca repere cifrice un procentaj de 34% 

pregătire fizică, 42% pregătire tehnică, 20% pregătire tactică și 5% pregătire 

psihologică. (tabel 11.13) 

Validarea programului de pregătire propus s-a realizat prin rezultatele înregistrate la 

competiția în cadrul căreia au fost înregistrată intensitatea efortului competițional, 

competiție la care sportivii grupei experiment au ocupat locurile I și III. Valorile 

intensității efortului au fost omogene la nivelul echipelor participante, atât grupa 

experiment (echipele AJIF Ilfov și ACS Roțile Schimbării Prahova) cât și grupa de 

control (echipele ACS Roțile Astrale și ACS Fii Independent Brașov), fără diferențe 

semnificative statistic.  

- La proba de slalom cu minge, valoarea medie a rezultatelor la grupa experiment (13.48 

sec) este mai bună comparativ cu grupa de control (13.70 sec). Sig calculat prin testul 

Levene este 0.395 dispersiile celor 2 eșantioane fiind neegale. La testul t-independent, 

pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este nesemnificativă statistic p = 

0.742 > 0.05 pentru t = 0.332 și df  = 32. Indicele de mărime a efectului arată că diferența 

mediilor este foarte mic = 0.11. 

- La proba de pasă cu două mâini de la piept, valoarea medie a rezultatelor la grupa 

experiment (9.24 m) este mai bună comparativ cu grupa de control (9.07 m). Sig calculat 

prin testul Levene este 0.273 dispersiile celor 2 eșantioane fiind neegale. La testul t-

independent, pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este nesemnificativă 

statistic p = 0.584 > 0.05 pentru t = 0.553 și df  = 30. Indicele de mărime a efectului 

arată că diferența mediilor este foarte mică = 0.19. 

- La proba de aruncări libere, valoarea medie a rezultatelor la grupa experiment (1.53 

aruncări marcate) este mai bună comparativ cu grupa de control (1.29 aruncări marcate). 

Sig calculat prin testul Levene este 0.482 dispersiile celor 2 eșantioane fiind neegale. La 



IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE A JUCĂTORILOR DE 

BASCHET ÎN FOTOLIUL RULANT 

 

70 

 

testul t-independent, pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic p = 0.364 > 0.05 pentru t = 0.921 și df  = 31. Indicele de mărime 

a efectului arată că diferența mediilor este mica spre mijlocie = 0.32. 

 

Compararea rezultatelor grupei experimentale cu grupa de control ne indică rezultate 

mai bune la ale grupei experimentale la toate cele 8 teste și probe de control, da 

nesemnificative statistic.  
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Capitolul 15. Concluzii generale 

 

Ca urmare a studiului efectuat cu privire la ”Implementarea programelor de pregătire a 

jucătorilor de baschet în fotoliul rulant”, în baza celor 3 ipoteze enunțate în capitolul 10, 

formulăm concluziile pe două direcții principale:  

- Concluzii teoretice și de ordin metodic  

- Concluzii desprinse din cercetare 

 

Concluzii teoretice și de ordin metodic 

Pregătirea jucătorilor de baschet în scaun rulant se încadrează în sistemul de pregătire 

consacrat pentru sportivii de performanță, prezentând particularități specifice fiecărui 

individ, în funcție de gradul de dizabilitate.  

Particularitățile antrenamentului pentru sportivi în fotoliu rulant, se regăsesc în cadrul 

factorilor antrenamentului: fizic, tehnic, tactic, psihologic și teoretic. 

Din punct de vedere al pregătirii fizice, manifestarea capacităților motrice ale 

sportivilor, este condiționată de gradul deficienței prezentate. Antrenamentul în acest 

sens va avea ca scop pe de o parte ameliorarea acestor deficiențe și pe de altă parte 

maximizarea nivelului de manifestare al acestora, în sens integrativ și corelativ cu 

aspectele tehnice și tactice. Accentul va fi pus pe îmbunătățirea vitezei, a echilibrului și 

agilității în contextul tehnicii de manevrabilitate a scaunului rulant, astfel încât să fie 

facilitată deplasarea jucătorului în teren, concomitent cu executarea diferitelor sarcini 

motrice specifice jocului de baschet. 

Concluzii desprinse din cercetare 

Studiul realizat în vederea implementării unui nou program de pregătire a jucătorilor de 

baschet în fotoliul rulant a necesitat o analiză complexă, fiind abordate probleme diferite 

și în același timp complementare: programarea și planificarea antrenamentului, precum 

și aspecte de conținut ale pregătirii fizice, tehnice și tactice, evaluate prin intermediul 

unor teste complexe.  

Datele obținute în cercetare ne-au oferit informații utile privind potențialul de joc, 

limitele și particularitățile existente în baschetul în fotoliu rulant din România la acest 

moment. 

Referitor la prima ipoteză formulată, privind îmbunătățirea vitezei de accelerare, 

componentă a capacității motrice a sportivilor, ipoteza de nul se respinge. Aceasta a fost 

validată prin rezultatele înregistrate de grupa experiment la testarea inițială și testarea 

finală care au evidențiat o dispersie omogenă în cardul ambelor testări, iar performanțele 

sportivilor fiind semnificativ mai bune, conform testului de semnificație t dependent, 

scăderea este semnificativă statistic, p  < 0.001 < 0.05 pentru t = 5.691 > 2.120 (t critic), 

mărimea efectului înregistrând un progres foarte mare 
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Astfel apreciem faptul că ponderea pregătirii fizice de 49% în perioada pregătitoare 

generală și 34% în perioada pregătitoare specifică, valori superioare celor uzitate în 

pregătirea sportivilor de acest nivel (35% în perioada de pregătire generală și 30% în 

perioada de pregătire specifică), au determinat fundamentarea ulterioară a pregătirii în 

direcția facilitării achizițiilor de ordin tehnic ale sportivilor. 

 

In baza celor precizate mai sus, apreciem faptul că ipoteza se confirmă, iar ipoteza de 

nul se respinge. 

Validarea pregătirii s-a realizat prin rezultatele înregistrate de echipele din grupa de 

experiment, care au ocupat locurile I și III în cadrul competiției finale. 

 

Capitolul 16. Elemente de noutate și originalitate, limitele cercetării și diseminarea 

rezultatelor  

 

16.1. Elemente de noutate și originalitate 

Teza noastră de doctorat se înscrie în axa acelor cercetări experimentale care sunt 

orientate spre explorarea activității de pregătire a jucătorilor de baschet în fotoliu rulant 

și contribuie la îmbogățirea fondului de cunoștințe teoretice și metodice a acestei zone 

mai puțin cercetată în România. 

Prin intermediul acestui demers științific, ne-am propus să elaborăm un program de 

pregătire adaptat particularităților sportivilor din România, care așa cum am constatat 

pe perioada cercetării sunt inferioare nivelului internațional.   

Aportul cercetării se manifestă în plan teoretic și metodic prin următoarele aspecte: 

❖ Sistematizarea conținutului tehnic și tactic  al jocului de baschet în fotoliul 

rulant, în fapt o adaptare a  sistematizării  conținutului tehnic cu minge și fără minge, în 

atac și apărare din jocul de baschet. Considerăm acest demers deosebit de important din 

perspectiva dezvoltării domeniului și facilitatea înțelegerii și organizării programelor de 

pregătire și a instruirii  jucătorilor de baschet în fotoliul rulant. 

❖ Realizarea unui model de plan de pregătire pentru echipele de baschet în 

fotoliul rulant în concordanță cu nivelul  și condițiile de pregătire ale sportivilor din 

România.  

❖ Conceperea și aplicarea unor probe de control, referindu-ne la proba de 

echilibrul pe o roată, adaptată  particularităților jucătorilor în fotoliul rulant în corelație 

cu necesitățile de practicare a jocului de baschet, dar și cu alte activități cotidiene ale 

acestor sportivi. 

❖ Conceperea și organizarea unei competiții de baschet în fotoliul rulant, 

adaptată nivelului de pregătire al sportivilor din România, dar și  posibilităților materiale 

și administrative specifice desfășurării acestor tipuri de evenimente. Competiția a fost o 

noutate din punct de vedere al timpului de joc,  în sensul reducerii acestuia prin neoprirea 
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cronometrului  pe perioadele de minge moartă, deoarece conform cercetării pilot 

realizate, nivelul sportivilor investigați a indicat o încadrare a acestora la nivelul de 

începător, cu un bagaj de cunoștințe și deprinderi tehnice reduse și o capacitate redusă 

de efort.  

16.2. Limitele propriei cercetări și deschiderea pentru noi investigații 

 

Cercetarea noastră științifică ne-a permis să identificăm anumite limite în elaborarea și 

implementarea strategiei de pregătire a echipelor de baschet în fotoliul rulant din 

România, unele dintre ele cu efecte semnificative asupra analizelor efectuate și a 

concluziilor desprinse din această cercetare. 

Literatura de specialitate teoretică și practică identificată în resursele de documentare pe 

plan național, ne-a oferit informații sumare cu privire la pregătirea specifică a jucătorilor 

de baschet în fotoliul rulant. Majoritatea informațiilor fiind despre jocul de baschet în 

general și despre activități fizice adaptate persoanelor cu dizabilități locomotorii. 

O altă limită a cercetării a fost generată sistemul competițional, care determină în fapt 

și sistemul de pregătire a acestei categorii de sportivi. Sistemul competițional a fost 

practic inexistent în ultimii ani, Comitetul Național Paralimpic neorganizând 

competiții oficiale din anul 2015. 
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16.3. Diseminarea rezultatelor cercetării 

  

1. INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, 

SPORTS AND KINETOTHERAPY, 7TH EDITION, BUCUREȘTI. 

Săftel M.A., Grigore V. (2017) Comparative study of the stadium level of speed 

between the wheelchair basketball players in Romania, Poland and Lithuania 

https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICPESK2017FAF040.pdf  

 

2. INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, 

SPORTS AND KINETOTHERAPY, 8TH EDITION, BUCUREȘTI. 

 Moanță A. D., Ghițescu I. G., Săftel M.A., (2019)Heart rate values of the romanian 

wheelchair basketball players, Proceedings of ICPESK 2019, Supplementary Issue of 

Discobolul  – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, Year XV. 

 

3. INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY 26th INTERNATIONAL 

SEMINAR ON OLYMPIC STUDIES FOR POSTGRADUATE STUDENTS  

Săftel M.A. Promotion of Paralympic values through wheelchair basketball in 

Romania- 2019 

 

4. INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, 

SPORTS AND KINETOTHERAPY, 8TH EDITION, BUCUREȘTI. 

 

Moanță A. D., Ghițescu I. G., Săftel M.A., STUDY ON THE IMPROVEMENT OF 

SHOOTING ACCURACY IN ROMANIAN 

WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS - Discobolul, physical education, sports and 

kinetotberapy Journal year XV vol 58 no 4, 2019 pag 54 

https://discobolulunefs.ro/media/Discobolul%20No.%2058%20-

%20December%202019.pdf  

  

https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICPESK2017FAF040.pdf
https://discobolulunefs.ro/media/Discobolul%20No.%2058%20-%20December%202019.pdf
https://discobolulunefs.ro/media/Discobolul%20No.%2058%20-%20December%202019.pdf
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