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INTRODUCERE 

 

Jocul de fotbal transcende peste orice barieră culturală, socială, politică, geografică, 

religioasă, contribuind la procesul de interrelaționare umană, oferind satisfacții multiple din 

ipostaze diferite: plăcerea sportivului de a juca, bucuria spectatorului de a trăi emoția 

confruntării, pasiunea și interesul specialistului de a analiza din punct de vedere științific fiecare 

fază desfășurată. 

Importanța pe care o atribuie societatea acestui fenomen a condus la evoluția acestuia, 

la creșterea preocupării specialiștilor spre îmbunătățirea permanentă a calității procesului de 

antrenament, a impregnat fotbalului un statut privilegiat. 

Jocul de fotbal, la nivel de performanță a devenit tot mai tacticizat, iar confruntarea 

echipelor, un duel între două stiluri de gândire, de concepție de pregătire, de filosofii  diferite, 

„un joc de șah în care echipele gândesc mutările adversarului cu mult înainte”1.  

Echipele de „top” se remarcă printr-un joc în care organizarea tehnico-tactică, abordarea 

elaborată și metodică a fazelor de joc este la nivel superior, ca rezultat evident al pregătirii 

minuțioase din antrenament. 

În acest context se impune în mod prioritar demersul de a căuta strategii eficiente în 

vederea optimizării procesului de antrenament sportiv, cu efect spre creșterea capacității de 

performanță. 

În elaborarea lucrării am plecat de la premisa că pregătirea tehnico-tactică reprezintă un 

aspect esențial, determinant, care poate contribui la optimizarea jocului de fotbal, imprimă 

valoare și personalitate echipei care stăpânește această componentă, putând conduce implicit și 

la creșterea capacității de performanță. 

Lucrarea presupune îmbinarea unei cercetări exploratorii calitative cu o cercetare 

cantitativă. Cercetarea exploratorie a avut ca scop să culeagă și să sintetizeze o serie de 

informații cu privire la modul de organizare în plan tehnico-tactic a două echipe „galonate” din 

fotbalul european, Manchester City respectiv, Real Madrid, și a uneia românești, F.C.S.B. De 

asemenea, am dorit prin intermediul unei analize comparative, să discriminăm aspectele 

diferențiale privind comportamentul tehnico-tactic colectiv, dintre o echipă de club românească 

și două echipe de „top”, în scopul creării unor modele de joc care să conducă la optimizarea 

jocului echipelor românești de fotbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lucescu, M. (1981), Mirajul gazonului, Editura Junimea, Iași, p 11. 
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PARTEA I- FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A LUCRĂRII 

 

CAPITOLUL 1 

GRADUL DE ACTUALITATE A TEMEI 

 

1.1 Actualitatea, importanța și motivarea alegerii temei 

 

Evoluția permanentă privind metodologia de pregătire, mai ales la nivelul componentei 

tehnico-tactice, coroborată cu performanțele slabe pe plan extern ale echipelor românești de 

fotbal, au reprezentat unul din motivele alegerii acestei teme.  

Pe această linie se înscrie și demersul nostru, de a contribui la creșterea nivelului valoric, 

prin promovarea unor modele tehnico-tactice care să contribuie la optimizarea jocului echipelor 

românești de fotbal. 

Cercetarea exploratorie ne-a oferit suportul de studiere a comportamentului tehnico-

tactic a două echipe de „top” din fotbalul european, în baza căreia am extras o serie de informații 

ce au putut conduce la elaborarea unor modele de joc. 

Pentru a sublinia, a scoate în evidență aspectele diferențiale sau analoage ce subzistă la 

această componentă a jocului, am realizat o analiză comparativă, între echipe, ce a avut ca scop 

depistarea principalelor cauze ce determină o performanță mai slabă, a echipelor de club 

românești. 

Aplicabilitatea cercetării noastre nu s-a rezumat doar la aspectele de analiză 

comportamentală și diagnosticare a cauzelor ce determină o exprimare la un potențial scăzut al 

echipelor românești. Astfel, cercetarea noastră, a căutat să exploreze și să identifice tendințele 

în materie de organizare la nivel tehnico-tactic, al echipelor de „top”, demers care ne-a oferit 

prilejul de a prospecta zonele de evoluție în plan comportamental, eficiența și impactul ce îl au 

asupra performanței.  

Aceste informații și aspecte esențiale au fost reținute  în scopul formulări unor propuneri 

și recomandări, constituind un reper în demersul elaborării modelelor privind comportamentul 

colectiv tehnico-tactic în fazele de atac și apărare. 

Aplicabilitatea acestei lucrări este dată de promovarea unor metode, tehnici și mijloace 

de analiză a comportamentului tehnico-tactic, aspecte ce sunt esențiale în creșterea nivelului de 

performanță. Totodată, jocul de fotbal modern solicită în mod imperativ ca antrenorul în afara 

multiplelor calități să fie și un bun analist, cu un ridicat simț de observație și diagnoză al jocului 

de fotbal. 

Înțelegerea mai bună a fenomenului, explicarea sa, aducerea de argumente care să ne 

susțină cele afirmate s-au constituit, de asemenea, în scopuri care să poată fi accesibile, utile, 

aplicabile, să poată conduce la optimizarea jocului de fotbal al echipelor românești. 

Jocul de fotbal este într-o permanentă dinamică, evoluție și restructurare în ceea ce 

privește atât aspectele legate de joc cât și de metodica de pregătire.  

Aceste idei reprezintă un motiv pentru care am ales să abordez această temă de cercetare, 

nevoia de cunoaștere suplimentară a informațiilor din propriul domeniu de cercetare, dar și din 
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alte domenii conexe, pasiunea pentru înțelegerea, analiza și rezolvarea unor aspecte ridicate de 

problematica lucrării. 

Posibilitate reală de a urmări antrenamentele de pregătire tehnico-tactică ale echipelor 

de „top” este foarte mică, aceste antrenamente fiind închise publicului și altor specialiști, 

acestea reprezentând „adevărate secrete” ce sunt extrem de bine păzite. Antrenamentele 

„deschise publicului”, nu sunt relevante pentru aspectele ridicate, deoarece conțin în mod 

predominant ședințe de pregătire fizică, teste sau jocuri cu caracter de refacere. Singura opțiune 

viabilă este de a căuta soluții pentru rezolvarea problemelor pe o cale indirectă și de a le verifica 

gradul de eficiență printr-o cercetare bine organizată. 

Un alt argument care m-a determinat să abordez această temă de cercetare, este 

reflectarea insuficientă în literatura de specialitate autohtonă a analizei comportamentului 

tehnico-tactic.  

În acest context, consider că găsirea unor metode viabile de analiză tehnico-tactică, 

selectarea aspectelor esențiale, analiza comparată și îmbinarea cercetării calitative cu cercetarea 

cantitativă, vor aduce informații utile, asigurând gradul de utilitate și aplicabilitate al lucrării. 

Fotbalul românesc (atât la echipe de club, cât și  de echipă națională) este din păcate la 

un nivel valoric scăzut, dat de performanțele slabe în plan extern, iar acest aspect solicită un 

demers rapid, amplu, un proces de analiză critic, care să reconsidere, să schimbe abordarea 

metodologiei de antrenament. 

 O analiza bazată pe o strategie științifică, rațională, ar putea conduce, în opinia noastră, 

la asigurarea unei legături optime, operaționale, între fondul teoretic, conceptual și cel practic, 

ar fi utilă în orientarea și îmbogățirea fondului metodologic de pregătire al celor care sunt 

angrenați în acest proces și ar putea conduce la optimizarea jocului echipelor de fotbal din țara 

noastră. 
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CAPITOLUL 2 

DELIMITĂRI CONCEPTUALE AFERENTE TEMEI DE CERCETARE 

 

2.1. Conceptul de model și modelarea tehnico-tactică în jocul de fotbal 

 

Metoda modelării are o importanță deosebită în domeniul sportiv, fiind interpretată atât 

ca metodă cât și ca principiu. Bazele ce susțin cercetarea modelării ca metodă este reprezentată 

de cibernetică, știința ce are ca obiect de studiu relațiile ce se stabilesc în cadrul sistemelor 

dinamice deschise. 

Modelarea este o metodă de cercetare și cunoaștere științifică, ce presupune existența a 

două sisteme: sistemul original (cel modelat) și modelul originalului. 

Sistemul model poate fi mai eficient studiat, comparativ cu sistemul original, deoarece 

ultimul, conține pe lângă elemente și trăsături esențiale o multitudine de aspecte auxiliare, 

nerelevante, ce trebuie omise. 

Modelarea presupune o reproducere schematică și imaginară a fenomenului studiat și 

crearea unui sistem simplificat numit și model care întrunește caracteristicile esențiale ale 

sistemului original.  

Modelarea este eficientă și utilizabilă când vizează studierea unui sistem original, ce nu 

poate fi abordat prin metode clasice, iar modelul poate fi realizat chiar dacă la un moment dat 

nu dispunem de toate informațiile necesare construirii sale.  

În acest caz modelarea este utilizată atât pentru a transforma sistemul original în model, 

cât și pentru folosirea modelului ca instrument în vederea studierii originalului. 

Scopul modelării este de a investiga cu ajutorul modelului elaborat, particularitățile 

originalului, modelul fiind „cea mai bună formă prin care putem GÂNDI GLOBAL asupra 

unui fenomen”2. 

Modelarea are o mare aplicabilitate în domeniul sportiv, aceasta putându-se substitui 

atât utilizării ca metodă de cercetare cât și ca metodă de antrenament. Modelarea este prezentă 

atât în etapele de proiectare, cât și în cele de aplicare propriu-zisă a concepției de antrenament. 

O modelare viabilă trebuie să furnizeze informații cu privire la structurile motrice 

angrenate în activitate, efortul specific activității, modul de combinare al capacităților 

condiționale, stereotipii, pattern-uri ale combinațiilor tehnico-tactice etc, date ce ulterior pot fi 

folosite în elaborarea unui model de pregătire util care să conțină cele mai bune strategii. 

Modelarea este o metodă de cunoaștere foarte importantă în studiul sistemelor 

complexe, având un interes atât aplicativ cât și conceptual. 

Modelarea reprezintă o metodă extrem de utilă în cercetare, deoarece sistemele reale 

sunt extrem de dificil de abordat datorită complexității lor. 

Modelarea este eficientă și utilizabilă când vizează studierea unui sistem original, ce nu 

poate fi abordat prin metode clasice, iar modelul poate fi realizat chiar dacă la un moment dat 

nu dispunem de toate informațiile necesare construirii sale3.  

În acest caz modelarea este utilizată atât pentru a transforma sistemul original în model, 

cât și pentru folosirea modelului ca instrument în vederea studierii originalului. 

Etapele transformării sistemului original în model sunt următoarele: 

  1. Stabilirea limitelor cantitative și calitative ale sistemului original; 

  2. Obținerea unor date generale, esențiale și neesențiale despre sistemul original; 

 
2  Mitra, G,. Mogoș, A. (1980), Metodica Educației Fizice Școlare, Editura Sport-Turism, București, p 266. 
3  Dragnea, A. (1996), Antrenamentul Sportiv, Editura Didactică și Pedagogică, București, p 115. 
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  3. Formularea unor ipoteze în legătură cu proprietățile originalului, modul de funcționare și 

organizare a comportamentului acestuia; 

  4. Construirea modelului cu ajutorul trăsăturilor esențiale; 

  5. Experimentarea modelului, verificarea funcționalității acestuia și a datelor vehiculate; 

  6. Optimizarea modelului, dacă este cazul, pentru adecvarea deplină a acestuia la sarcinile 

cercetări; 

  7. Extrapolarea concluziilor desprinse din studierea și aplicarea modelului la sistemul original 

care nu a putut fi abordat în studiu decât cu ajutorul modelului4. 

Pentru a fi eficient, un model trebuie să întrunească anumite cerințe: 

- să fie simplu, accesibil observației și investigației directe; 

- să fie izomorf, să oglindească cu fidelitate originalul; 

- să fie relevant, evidențiind caracteristicile originalului care constituie obiectul 

cercetării; 

- să aibă caracter generalizat, să reprezinte un „original categorial”, o clasă de obiecte 

sau fenomene care îi permite ca valoarea lui explicativă să devină maximă5.  

Modelarea tehnico-tactică în jocul de fotbal nu înseamnă doar a reda unele aspecte esențiale, 

relevante ale procesului, ci și redarea interacțiunilor existente între componentele sale, a 

caracteristicilor echipei în diferite faze de joc, precum și modelarea acțiunilor adversarului6. 

Modelarea operațională ce presupune elaborarea unor scheme, modele, tipare de joc, 

reprezintă un demers dificil, dat de complexitatea relațiilor ce se stabilesc între jucători, 

situațiile contextuale, precum și de numărul de variabile și interacțiunea dintre acestea. 

Modelul de joc o dată creat, are o utilitate limitată, dată de evoluția jocului și a jucătorilor, 

ce necesită o continuă modificare și perfecționare a sa. 

Jocul de fotbal este definit prin prisma teoriei sistemelor, drept un sistem deschis, 

hipercomplex, ce are la bază o multitudine de subsisteme puternic interconectate.  

Modelul tehnico-tactic se subordonează modelului global de joc și are în componența sa: 

formele și principiile sistemului de joc utilizat, fazele de joc, atât pentru atac cât și pentru 

apărare, fazele fixe, momentele și acțiunile de joc colective, de echipă sau individuale cu minge 

și fără aceasta, reacțiile manifestate în raport de adversar, elementele și procedeele tehnice ce 

susțin eficient acțiunile tactice7. 

Referindu-ne strict la modul în care am aplicat această metodă în conținutul cercetării 

noastre și la gradul ei de utilitate, trebuie să subliniem că scopul nostru nu s-a axat doar pe 

evaluarea unor tehnici de analiză, pe un demers observațional, o culegere de date, o expunere a 

unor modele în scopul de a formula un set de concluzii și a valida ipotezele formulate. Scopul 

final al cercetării a fost de a contribui prin modelele de joc expuse, la îmbunătățirea nivelului 

de performanță al echipelor românești de fotbal, de a reflecta prin informațiile cuprinse în aceste 

modele de comportament tehnico-tactic, ideea de cum am dori să joace, să gestioneze fazele 

dinamice echipele românești de fotbal.  

Comportamentul tehnico-tactic este complex, vast fiind aplicat în funcție de aspectele 

contextuale întâlnite în joc care la rândul lor au un grad de manifestare impredictibil și un 

potențial de exprimare uriaș, de aceea este aproape imposibil din punctul nostru de vedere de a 

acoperi cu ajutorul modelelor întreaga problematică. 

Modelele expuse în prezenta lucrare sunt atât expresia selectării, aspectelor esențiale, ce au 

la bază tendințele, comportamentul tehnico-tactic al echipelor studiate, cât și elaborării unor 

modele ce au fost construite pe baza unei construcții originale, ideale, ce susține, imprimă un 

joc modern de fotbal. 

 
4  Teodorescu, S. (2009), Antrenament și competiție, Editura Alpha MDN, Buzău, p 124 
5  Golu, M. (1975) citat de Dragnea, A. (1996), Antrenamentul Sportiv, Editura Didactică și Pedagogică, București, p 116. 
6 Colibaba, E,D.(2010), Praxiologie și proiectare curriculară în educație fizică și sport, Editura Universitaria, Craiova.p.151. 
7 Colibaba, E,D., Bota, I. (1998), Jocuri sportive, Teorie și metodică, Editura, Aldin, București.p.147. 
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CAPITOLUL 3 

TEHNICA ȘI TACTICA JOCULUI DE FOTBAL 

 

3.1. Tehnica jocului de fotbal: definiții, caracteristici 

 

Tehnica jocului de fotbal primește o serie de definiții, astfel, în opinia lui Motroc (1994), 

tehnica reprezintă: totalitatea mijloacelor cu caracter specific, în formă și conținut, ce permite 

jucătorului să execute atât acțiuni cu mingea, cât și fără minge, în vederea atingerii scopului 

propus8. 

Ciolcă (2013, p.21), definește tehnica, ca reprezentând: „totalitatea deprinderilor 

motrice specifice, desfășurate după legile activității nervoase superioare și ale 

biomecanicii, având la bază capacitățile fizice ale jucătorilor, în vederea rezolvării 

eficiente și oportune a situațiilor tactice în atac și apărare”9. 

Tehnica reprezintă o condiție de dezvoltare și perfecționare a jocului de fotbal, iar 

principala sa trăsătură este dată de exprimarea sa în raport cu adversarul, abilitatea jucătorilor 

unei echipe de a converti deprinderile și priceperile motrice însușite în depășirea cu mijloace și 

soluții creative în spiritul regulamentului de joc a oponenților. 

Caracteristicile tehnicii jocului de fotbal este dată de natura sa evolutivă, accesibilă, 

științifică și presupune o începere timpurie a pregătirii jucătorilor.   

Deoarece tehnica jocului de fotbal solicită pentru a avea o eficiență ridicată, acțiuni 

precise executate cu indici superiori de viteză în condiții cât mai variate și datorită dificultății 

dată de controlul mingii ce trebuie realizat cu membrele inferioare, toate aceste elemente 

conduc spre necesitatea unei exersări corespunzătoare. 
 

3.1.1. Sistematizarea tehnicii 

 

Tehnica jocului de fotbal cuprinde în conținutul ei, elemente și procedee tehnice ce se 

realizează cu ajutorul mingii sau fără minge. Elementele tehnice fără minge sunt des prezente 

pe parcursul desfășurării unui joc de fotbal, deoarece jucătorii au mingea în posesie foarte puțin 

timp, cea mai mare durată de timp fiind alocată și reprezentată de următoarele forme generale 

cu specificitate motrică: variante de mers și alergare, schimbări de direcție, căderi, ridicări de 

la sol, sărituri, opriri, rostogoliri10. 

Elementele tehnice cu mingea sunt particularizate în funcție de fazele de joc, conținând 

următoarele elemente: preluarea și deposedarea mingii, protejarea, conducerea, mișcarea 

înșelătoare, lovirea mingii cu piciorul, lovirea mingii cu capul, aruncarea mingii de la margine. 

Aceste elemente se transformă în procedee tehnice o dată ce au primit aspecte particulare, 

modalități concrete de valorificare, de acțiune11. 

Tehnica jocului portarului cuprinde următoarele elemente tehnice: poziția 

fundamentală, deplasările în teren, prinderea mingii, blocarea mingii, boxarea mingii, devierea 

mingii și repunerea mingii în joc.  

 

 

 

 

 

 
8 Motroc, I. (1994), Fotbal de la teorie la practică, Editura Rodos, București, p. 78. 
9 Ciolcă,S. (2013). Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, UNEFS, București, p. 21. 
10 Ibidem, p. 23. 
11 Ibidem, p. 22-26. 
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3.1.2. Pregătirea tehnică în jocul de fotbal 

 

Pregătirea tehnică „reunește ansamblul de măsuri, mijloace și metode folosite în 

învățarea elementelor și procedeelor tehnice”12. 

Tehnica jocului de fotbal are la bază o serie de structuri ce se constituie în elemente și 

procedee tehnice ce asigură practicarea jocului de fotbal. Tehnica asigură eficacitate și 

economicitate mișcării, fiind condiționată de celelalte componente ale jocului, în special de 

pregătirea fizică13.  

Tehnica influențează într-un mod hotărâtor abordarea din punct de vedere tactic care este 

evidentă mai ales în condiții de adversitate, când situațiile tactice solicită o tehnică ireproșabilă.  

Procedeele tehnice și acțiunile tactice trebuie însușite în opinia lui Negulescu (2000), 

astfel „încât să poată fi aplicate în joc, în condițiile crizei de timp și în luptă directă cu 

adversarul”14, iar aceste acțiuni și procedee solicită aplicarea și adaptarea, în funcție de 

contramăsurile luate de oponenți. 

În multe situații victoria în jocurile sportive este asigurată de aspectele tactice, însă 

pregătirea tehnică este în opinia lui Matveev (1983 apud Encuțescu și Muraru 2005, p.82), cea 

care „condiționează cel mai strâns formarea calităților tactice”15. 

Scopul pregătirii tehnice constă în capacitarea jucătorilor de a cunoaște și aplica 

procedeele tehnice însușite în procesul de antrenament, de însușire a mecanismului de bază al 

fiecărui procedeu care trebuie combinat și însoțit de aspecte legate de caracteristici spațio-

temporale și dinamico-energetice. 

O pregătire tehnică modernă trebuie să corespundă anumitor caracteristici și cerințe 

printre care se evidențiază: precizia în execuție care determină orientarea jocului pe tipare de 

ordin constructiv, ce susține aplicarea unui joc bazat pe combinații; viteza în execuție, ce 

contribuie la simplificarea mecanismului de bază al execuției prin alegerea unor procedee 

specifice scopului și situației în care se află jucătorul; ușurința în execuție care este în mare 

măsură subordonată volumului de exersare al procedeului aplicat; varietatea execuțiilor care 

determină opțiunea de a alege din mai multe elemente și procedee tehnice pe cel mai potrivit; 

utilitatea, care trebuie să valorifice conținutul tehnic în scopul eficienței jocului.  

Pregătirea tehnică are ca obiective principale să integreze calitățile condiționale de bază 

și a celor specifice în structura acțiunilor și procedeelor tehnico-tactice, proces care este indicat 

să se desfășoare în mod progresiv și etapizat. 

Etapele învățării, în opinia lui Teodorescu (2009, pp.133-135), se subordonează 

principiilor psiho-pedagogice și motrice și constă în parcurgerea următoarelor etape: 

1. „informării și a formării reprezentării mișcării. 

2.  mișcărilor „grosiere” sau insuficient diferențiate 

3.  coordonării fine și consolidării procedeelor tehnice. 

4.  perfecționării și supraînvățării” 16. 

Cojocaru (2001, pp. 94-95), este de părere că perfecționarea pregătirii in plan tehnic 

constă în „exersarea elementelor şi procedeelor în următoarele procente: izolate 15%; 

corelate 30%; tehnice corelate în acțiuni în care sunt incluși mai mulți parteneri 55%”17. 

Printre metodele specifice utilizate în pregătirea tehnică amintim: metoda exersării 

analitice a elementelor şi procedeelor tehnice, metoda exersării acțiunilor tehnico-tactice, 

 
12 Teodorescu, S. (2009), Antrenament și competiție, Editura Alpha MDN, p. 131. 
13 Dragnea, A., Teodorescu-Mate Silvia (2002), Teoria Sportului, Editura Fest, București. pp.133-135. 
14 Negulescu, C, I. (2000). Handbal, tehnica jocului. Editura ANEFS. București.p.25. 
15 Encuțescu, A., Muraru, A.(2005). Antrenamentul sportiv, Editura. Renaissance.București, p.82 
16 Teodorescu,S. (2009), Antrenament și competiție, Editura Alpha MDN, pp. 133-135. 
17 Cojocaru,V. (2001), Fotbal. Noțiuni generale, Editura Axis Mundi, pp. 94-95. 
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metoda modelării, metode ce vor fi aplicate în funcție de nivelul de pregătire, etapele pregătirii, 

obiectivele propuse18. 

 

3.2. Tactica jocului de fotbal: definiții, caracteristici 

 

Tactica jocului de fotbal primește numeroase definiții, în opinia lui Ciolcă (2013, p.94), 

aceasta reprezintă: „totalitatea acțiunilor individuale și colective, ale jucătorilor unei 

echipe, desfășurate atât în atac cât și în apărare, concepute și organizate eficient 

respectând legile jocului și trăsăturile conduitei sportive, în scopul obținerii unui rezultat 

favorabil”19.  

Prin tactica jocului de fotbal se înțelege: un sistem de reguli idei și principii, ce se aplică 

în sfera acțiunilor individuale și colective atât în atac cât și în apărare într-un mod rațional și 

unitar, valorificând toate componentele antrenamentului în vederea rezolvării contextului 

situațional de joc creat de ambianță, coechipieri sau adversari, exploatând punctele slabe în 

pregătire a oponenților, având ca scop final obținerea victoriei”20. 

Tactica e un proces ce presupune în viziune lui Cojocaru (2001), inteligență creatoare, 

spontaneitate, colaborare, demersuri ce contribuie la contracararea acțiunilor spontane și 

impredictibile ale adversarilor21. 

Inteligența tactică presupune capacitatea jucătorilor de a modela spațiul și timpul, de a 

crea acțiuni eficiente în raport de opoziție. 

În opinia lui Epuran și Stănescu (2010, p. 78), tactica poate fi definită ca „un răspuns 

complet și eficient, individual și colectiv la o situație problematică”22. În viziunea acelorași 

autori tactica reprezintă un cumul de informații stocate în memorie ce conțin reprezentări, 

deprinderi și priceperi motrice, tehnice tactice, scheme, reguli și cunoștințe, informații din 

prezent, ce țin de capacitatea de percepere fidelă a situațiilor și de rezolvarea corectă a lor fie 

utilizând pentru a soluționa problemele apărute, algoritmii sau euristica, iar Ionescu (1995), 

consideră tactica drept o „strategie de purtare a acțiunilor în apărare și atac”23. 

În evoluția componentelor jocului de fotbal, atât din punct de vedere al orientării cât și 

al accentului, tactica reprezintă atât efect cât și cauză al pregătirii fizice și tehnice24. 

Tactica jocului de fotbal prezintă o serie de caracteristici: este rațională, bazându-se pe 

procese de gândire în rezolvarea situațiilor contextuale specifice, elastică, adaptându-se 

permanent la situațiile imprevizibile, evolutivă, perfecționându-se permanent atât din punct de 

vedere teoretic, cât și practic, este intercondiționată puternic de alți factori precum cei fizici, 

tehnici, teoretici, psihologici. 

În componența tacticii intră și factorii decizionali, ce sunt dependenți de procesele 

psiho-afective și voliționale25. 
 

3.2.2. Sistemul de joc 

   

      Sistemul de joc se definește ca o modalitate de așezare a jucătorilor în teren în funcție 

de particularitățile jucătorilor, filosofia și ideile antrenorului, planul tactic stabilit.  

 
18 Ibidem, p. 95. 
19 Ciolcă, S.(2013), Fotbal.Fundamente teoretice și metodice, UNEFS, București, p. 94. 
20 Motroc, I.(1994), Fotbal de la teorie la practică, Editura Rodos, București, p. 84. 
21 Cojocaru, V. (2001),. Fotbal. Noțiuni generale, Editura Axis Mundi, p. 108. 
22 Epuran, M., Stănescu, M, (2010). Învățarea motrică-aplicații în activități corporale-. Editura Discobolul, București, p. 78. 
23 Ionescu, I, V. (1995). Football. Editura Helicon. Timișoara apud Balint, G (2008). Bazele generale ale fotbalului. Bacău. p. 
280. 
24 Balint, G (2008). Bazele generale ale fotbalului. Bacău. p. 278. 
25  Epuran, M., Stănescu, M, (2010). Învățarea motrică-aplicații în activități corporale-. Editura Discobolul, București, pp. 79-

80. 
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De regulă, organizarea sistemului se structurează pe posturi, compartimente de joc - 

apărători, mijlocași, atacanți, fiecare având rolul său bine delimitat - care interacționează în 

mod unitar. Sistemul de joc poate fi modificat pe parcursul unui meci, în funcție de variabilele 

situaționale, pentru el existând variante și modalități de așezare a jucătorilor în teren atât pentru 

faza de atac cât și pentru cea de apărare.  

Cerințele unui sistem de joc viabil trebuie să fie în opinia lui Motroc (1994), util echipei, 

să aibă corespondență cu evoluția jocului, să fie modelabil, să ofere un echilibru între fazele de 

atac și apărare26. 

Printre cele mai cunoscute, utilizate și dezvoltate sisteme de joc se remarcă următoarele: „1-

4-4-2”; „1-4-3-3”; 1„-4-2-3-1”; „1-3-5-2”; „1-3-4-3”; „1-4-3-1-2”; „1-4-1-4-1”; „1-4-4-1-1”27. 

În cele ce urmează vom analiza principalele sisteme de joc făcând o scurtă sinteză asupra 

punctelor tari și slabe ale acestora. 

Sistemul „1-4-4-2”, este des asociat echipelor engleze de fotbal, deși el este jucat și de 

alte echipe. Punctele tari ale acestui sistem de joc: este ușor de înțeles și aplicat, se pretează 

pentru partide în care  oponenții sunt agresivi în atac, asigură o acoperire bună, are perechi de 

jucători pe zonele laterale, se poate modifica foarte ușor într-un: „1-4-4-1-1”. Aspectele 

negative constau în faptul că acest sistem de joc este destul de rigid, nu permite în varianta 

aceasta liniară formarea unor triunghiuri de pasă, iar faptul că are doar doi mijlocași centrali, 

permite echipelor ce joacă cu trei mijlocași centrali să aibă superioritate numerică în zona de 

mijloc a spațiului de joc. 

O extensie mai modernă a acestui sistem de joc este: „1-4-1-2-1-2” sau „diamant” în 

care linia de mijlocași este dispusă în formă de romb.  

Avantajele utilizării acestei dispuneri este acela că, creează superioritate în axul central, 

oferă bune unghiuri de pasare, dezavantajul major fiind acela că echipa este vulnerabilă pe 

schimbările rapide de direcție executate pe laturile terenului, iar dacă cei 2 mijlocași acoperă 

acea zonă, echipa rămâne vulnerabilă pe ax central. 

Sistemul „1-4-3-3”, are ca puncte forte, faptul că având trei jucători în atac, oponenții 

sunt vulnerabili pe zonele laterale în cazul în care fundașii laterali urcă în atac, sau când 

adversarii folosesc sisteme de joc cu doar doi mijlocași centrali, acest sistem cu trei mijlocași 

asigurând superioritatea numerică centrală.  

Datorită mijlocașului de acoperire ce are sarcini defensive, ceilalți doi mijlocași pot urca 

pentru a asigura superioritate în faza de atac.  

Este un sistem versatil, ce se poate modifica ușor și adapta contextului situațional („1-

4-3-1-2”; „1-4-5-1”; „1-4-3-2-1”).  

Punctele slabe ale acestui sistem de joc este că, pentru a fi implementat cu succes este 

necesar să avem jucători cu un înalt grad de gândire și inteligență tactică, deoarece o poziționare 

deficitară sau lipsa de coordonare între jucători fac acest sistem vulnerabil. 

Sistemul „1-4-2-3-1”, este un sistem foarte des utilizat, care asigură prin dispunerea 

jucătorilor formarea unor culoare și unghiuri optime de pasare a mingii, fiind în același timp 

foarte sigur în apărare prin cei doi mijlocași de acoperire.  

Acest sistem de joc este foarte versatil, putând fi modificat în funcție de conjunctură în: 

„1-4-3-3”, „1-4-4-1-1”, „1-4-5-1” etc. 

Ca aspect negativ, acest sistem de joc solicită un mare consum de efort, mai ales pentru 

atacant și cei trei jucători din spatele acestuia, deoarece pe pierderea posesiei trebuie să se 

replieze în apărare. De asemenea, pe faza de apărare, atacantul rămâne izolat. 

Sistemul „1-4-1-4-1”, este un sistem versatil ce se poate ușor modifica într-un alt 

sistem: „1-4-3-3”; „1-4-5-1”; „1-4-3-2-1”, asigurând o bună acoperire în zona centrală și 

 
26 Motroc, I.(1994), Fotbal curs specializare, ANEFS, București, p. 94 
27  Ciolcă, S. (2013), Fotbal.Fundamente teoretice și metodice, UNEFS, București, p. 142-145. 
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laterală a terenului, și formarea perechilor de jucători pe zonele laterale, ce pot crea superioritate 

pe faza de atac, sau asigura dublajul pe faza de apărare. 

Mijlocașul de acoperire, situat între compartimentul de fundași și cei 4 mijlocași din 

fața acestuia, are rolul de a apăra zona dintre aceste 2 compartimente atunci când adversarii își 

dispun jucătorii „între linii”, și o intervenție a fundașilor ar fi prea riscantă în cazul unor 

adversari ce interpretează foarte bine această tehnică. 

Punctele slabe ale acestui sistem de joc sunt că pe faza de apărare, atunci când sistemul 

devine „1-4-5-1”, atacantul rămâne destul de izolat față de linia de mijlocași, iar pe faza de 

tranziție și contraatac, atacantul fiind singur, este de multe ori anihilat de apărările advers. 

Sistemul „1-3-5-2”, este un sistem foarte popular în Italia, care asigură o bună protecție 

pentru adversarii ce pun mare accent pe contraatac, datorită celor trei fundași ce asigură 

superioritatea, dar pe cealaltă parte, această dispunere asigură oportunități pentru propriile 

contraatacuri.  

Acest sistem de joc asigură în opinia lui Rinus (2006) o mare disponibilitate și eficiență 

a acțiunilor de atac28. 

Este versatil, putându-se modifica foarte ușor pe faza de apărare într-un „1-5-3-2”. 

Aspectele negative ale acestui sistem de joc este faptul că mijlocașii laterali trebuie să 

aibă o condiție fizică ireproșabilă, pentru a asigura și faza de apărare, iar acești mijlocași față 

de alte sisteme nu au jucători pereche pe zonele laterale, adversarii putând crea ușor 

superioritate numerică. 

 

3.2.3. Pregătirea tactică în jocul de fotbal 

       

Pregătirea tactică se referă la „ansamblul de măsuri, mijloace și metode folosite pentru 

însușirea tacticii specifice jocului de fotbal”29. 

Elementele principale care intră în componența tactică sunt reprezentate de: concepția 

de joc, sistemele de joc utilizate, acțiunile tactice individuale și colective, planul tactic. 

   Concepția tactică reprezintă „un sistem de principii, idei, reguli și norme relativ stabile, 

elaborate în vederea participării cu succes în competiții”30. Concepția tactică se stabilește de 

regulă de către antrenor, are un caracter prospectiv și datorită principiilor care o guvernează, au 

o dinamică relativ stabilă. Concepția tactică exprimă „stadiul superior al înțelegerii și practicării 

jocului, oglindește rezultatul influențelor pe care mediul pedagogic și social le exercită asupra 

jucătorilor”31. 

Planul tactic reunește o serie de măsuri apte de a rezolva problemele tactice-reale ori 

ipotetice, cu care se poate confrunta echipa în competiții.  

Planul tactic are la bază concepția tactică și se elaborează în mod diferit pentru fiecare 

competiție în funcție de adversar, valoarea propriilor jucători, obiectivele stabilite, condițiile de 

mediu etc. 

  Planul tactic presupune o cunoaștere exactă de către antrenor și sportiv a unor aspecte 

și informații cum ar fi: modul de organizarea a competiției, informații legate de regulamentul 

de arbitraj, particularitățile echipei adverse,  diferite sarcini specifice, zone de acțiune, strategii 

cognitive ce presupun procese de operare a informației, de percepție, analiză și decizie corect 

integrate cu variabilele situaționale. 

  Aceste aspecte sunt exersate de către antrenor, în mod teoretic în lecțiile de antrenament 

și aplicate în joc și necesită o amplă participare a proceselor psihice în sfera intelectuală, 

afectivă, volitivă. 

 
28 Rinus,M.(2006) apud Kostiukevych, V.M.(2020). Models of Football Tactics.Edit. Vinnytsa Tvory. p. 33. 
29 Teodorescu,S. (2009), Antrenament și competiție, Editura Alpha MDN, p. 139. 
30 Ibidem,p. 139. 
31 Ionescu, I.,Dinu, C. (1982), Fotbal. Concepția de joc, Editura Sport-Turism, București, p. 10. 
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Acțiunile tactice reprezintă modalitatea de realizare a planului tactic, a obiectivelor 

propuse și constă dintr-o serie de instrumente, acțiuni, combinații, scheme, ce pot avea caracter 

colectiv ori individual.  

O acțiune tactică implică în desfășurarea sa o serie de etape care presupune îmbinarea 

unor aspecte psihologice cum ar fi perceperea, analiza, sinteza și rezolvarea mentală a situației, 

analiza efectelor,  cu acțiuni concrete motrice de aplicare a lor. 

    Tactica în jocul de fotbal se poate clasifica după următoarele criterii în: 

 - tactică generală de joc, ce presupune un mod general de abordare a competiției. 

 - tactică specială de joc, ce se particularizează în funcție de adversar, posibilitățile propriilor 

jucători, nivelul de formă sportivă existentă la momentul respectiv, obiectivele propuse, 

condițiile de mediu etc. 

 - tactică impusă și concepută de către antrenor, ce constă în respectarea sarcinilor de joc, a 

schemelor, sistemelor de joc, a diferitelor combinații stabilite anterior. 

 - tactică cu caracter spontan ce reprezintă o adaptare creativă, inedită la acțiunile ce nu au 

putut fi prevăzute. 

Principiile tactice, reprezintă fundamentul, baza pentru a atinge obiectivele și strategiile 

unei echipe de fotbal și pot fi subîmpărțite în principii tactice de atac și de apărare. 

Principiile tactice în atac cele mai importante sunt: sprijinirea jucătorului cu mingea, 

crearea posibilităților de pasă, jocul în profunzime și în amplitudine, ce presupune 

„verticalizarea jocului” și avansarea în terenul advers, schimbarea direcției de joc, în scopul 

utilizării și creării de spații, mobilitatea jucătorilor, creativitatea jucătorilor, menținerea posesiei 

mingii, crearea ocaziilor de gol. 

Principiile tactice de apărare sunt reprezentate de: întârzierea atacului jucătorilor 

echipei adverse ca urmare a pierderii posesiei mingii, ce se poate materializa prin acțiuni de 

blocare a jucătorului cu mingea, a culoarelor de pase, crearea densității și a superiorității 

numerice, profunzimea, poziționarea, plasamentul liniei de apărare, reducerea spațiului de joc 

al jucătorilor adverși prin poziționarea apărătorilor în afara mingii, echilibrul între 

compartimentele angrenate în faza defensivă, coordonarea și concentrarea atenției, disciplina 

privind modul de organizare. 

 

CAPITOLUL 4 

ASPECTE SINTETICE PRIVIND CERCETAREA CALITATIVĂ, CANTITATIVĂ ȘI 

MIXTĂ 

 

4.1. Aspecte sintetice privind cercetarea calitativă 

 

Cercetările calitative au un caracter exploratoriu, încercând să explice cauzele unui 

fenomen ori al unui comportament.  

Acest tip de cercetare este interpretabilă, sugerând anumite relații posibile cauză-efect, sau 

poate contribui la studierea sau investigarea anumitor procese în dinamica lor. 

Tot în această direcție își bazează opiniile Denzin și Lincoln (1994), în viziunea lor, 

cercetătorul studiind fenomenele în mediul lor natural și încercând să dea semnificație 

aspectelor observate32. 

 
32 Denzin, N., Lincoln. Y. (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications Inc.p..2 
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  Cercetarea exploratorie, este utilă în opinia lui Bârsan (2012, p. 4), când e necesară 

studierea unui comportament vizând o anumită problematică, sau acolo unde „nu se poate 

aplica un experiment, permițând studierea cauzalității și comparării de grupuri”33. 

Vom încerca în cele ce urmează să aducem argumente care să justifice modalitatea de 

cercetare aleasă, în contextul dat, bazându-ne demersul pe informații și opinii ale unor renumiți 

cercetători. 

Scopul cercetării calitative este de a aduce informații, explicații, argumente cu privire 

la un fenomen studiat, de a servi, în opinia lui Niculescu (2002, p. 254), „drept investigație 

prealabilă în scopul delimitării unei arii de cercetare și profilarea unor ipoteze avansate”34. 

Mason (2002), consideră că scopul cercetării calitative subzistă din nevoia de a înțelege, 

mecanismele ce o guvernează, obiectivul esențial nefiind descoperirea cauzelor, ci a modului 

de exprimare a comportamentelor supuse investigării35. 

Cercetarea exploratorie, e adecvată, în opinia lui Popa (2016, p. 5), atunci când 

cercetarea „are obiective descriptive orientate spre descoperirea și înțelegerea unor fenomene 

complexe greu de operaționalizat, interpretat și abordat calitativ”36, fiind de preferat cercetării 

cantitative, atunci când obiectivul are caracter explorator37. 

Popa (2008, p. 45) este de părere că informațiile culese în cercetarea calitativă nu se 

supun regulilor statistice, „clarificarea problematicii cercetării nepresupunând procedurile 

de statistică inferențială destinată verificării ipotezelor statistice”38, deși Bîrsan (2012, p. 3), 

consideră că acestea: „pot fi convertite în expresii cantitative prin codificare și supuse 

prelucrării, numărării, comparării pentru a afla frecvența”39. 

Dușa (2014, p. 9), este de părere că, pentru o mai bună înțelegere a modului de 

exprimare al unui fenomen, este necesară „studierea acelui fenomen prin mijloace calitative 

(observație, studiu de caz) și apoi prin metode cantitative”40. 

Cercetarea calitativă presupune în viziunea lui Popa (2016, p. 2 ): „o formație 

intelectuală și științifică profundă, experiență profesională și maturitate în gândire”41. 

În opinia lui Mason (2002), cercetarea calitativă nu ar trebui privită în opoziție cu cea 

cantitativă, ci complementar, iar alegerea ei ar trebui să fie bazată pe răspunsul la cinci întrebări 

ce fac referire la obiectul, tema, natura, scopul, beneficiile pe care cercetarea le poate aduce 

rezolvare42. 

  Cercetarea calitativă nu este cu nimic inferioară celei cantitative, ea presupunând rigoare 

metodologică, tehnici de recoltare a datelor, modalități de interpretare, o cercetare valoroasă, 

având drept criterii, o argumentare a alegerilor, o stabilire și o precizare a limitelor de fiabilitate 

și validitate. 

 

4.2. Aspecte generale privind cercetarea cantitativă 

 

Cercetarea cantitativă reprezintă un proces de colectare a datelor măsurabile, numerice, 

în scopul analizei acestora, a testării cauzelor, a formulării unor predicții, a creării pe baza 

rezultatelor obținute, a unor tipare, modele, sau îndreptate în direcția generalizării acestor 

rezultatele. 

 
33 Bîrsan, M., (2012). .Metodologia cercetării, Note de curs, p. 4. 
34 Niculescu, M., (2002), Metodologia cercetării științifice în educația fizică și sport,Ed, ANEFS, Bucurețti p. 254. 
35 Mason, J.,(2002), Qalitative Researching, edit Sage, Bonhill, London, p 7. 
36 Popa, M.(2016), Metodologia cercetării-Note de curs (11), Ed. Apio, București, p 5. 
37 Popa, M.(2016), Metodologia cercetării-Note de curs (11), Ed. Apio, București, p 6. 
38 Popa, M.(2008), Statistică pentru psihologie:teorie și aplicații SPSS, Ed.Polirom, București, p 45. 
39 Bârsan, M.(2012).Metodologia cercetării, Note de curs, p 3. 
40 Dușa, A.,(2014), Elemente de analiză comparativă, Edit Tritonic, București, p 9. 
41 Popa, M.(2016), Metodologia cercetării-Note de curs (11), Ed. Apio, București, p 2. 
42 Mason, J.,(2002), Qalitative Researching, edit Sage, Bonhill, London, p 13-22. 
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Cercetarea cantitativă se află în opoziție cu cercetarea calitativă, ce se deosebește 

radical, prin faptul că aceasta colectează și operează cu date nenumerice. 

Metodele utilizate în cercetarea cantitativă sunt: 

   *    descriptive, utilizând statistica de bază ce are ca scop rezumarea datelor sub forma 

ponderilor, procentelor, mediilor, aspecte legate de variația  nivelului de omogenitate al datelor, 

de abatere de la media eșantionului; 

   *   corelaționale, ce investighează gradul de legătură ce se stabilește între două variabile; 

   *    experimentale, ce evidențiază o legătură cauzală între două variabile. 

 Metodele corelaționale și cele experimentale sunt folosite în principal pentru a testa 

ipotezele formulate sau pentru a emite anumite predicții. 

 Există două tipuri de statistici cu care operează cercetarea cantitativă, o statistică 

descriptivă, sau de bază, ale cărui conținut a fost expus anterior și o statistică inferențială, ce 

contribuie la verificarea ipotezelor sau la calcularea predicțiilor. 

 Cercetarea cantitativă, utilizează în procesul de testare a unei teorii sau ipoteze o dublă 

posibilitate, fie de a fi acceptată, fie de a fi respinsă. 

 O bună cercetare cantitativă trebuie să plece de la formularea unor ipoteze care să aibă 

corespondență cu domeniul vizat, să fie clare şi să formuleze concret enunțul. 

 Alegerea statisticii descriptive, a selectării elementelor suficiente, pentru a expune o 

primă diferență (fără însă a putea face o apreciere semnificativă din punct de vedere statistic 

între două eșantioane), este foarte importantă pentru pasul următor ce îl reprezintă statistica 

inferențială. 

 Statistica inferențială identifică existența, sau nu, a unor diferențe semnificative dintre 

două grupuri de date. 

 Alegerea testului statistic potrivit, reprezintă o altă etapă importantă a cercetării 

cantitative, astfel, în funcție de distribuția datelor, formularea ipotezelor, numărul de 

eșantioane, caracteristicile acestora, se poate alege dintre un test parametric sau neparametric, 

unilateral sau bilateral, a unui test pentru eșantioane independente sau pereche, un test pentru 

două grupuri sau mai multe etc. 

 Nu trebuie omis faptul că după formularea ipotezelor trebuie ales un prag de 

semnificație (p) sau α care exprimă un anumit interval de încredere, un grad de siguranță ce are, 

de obicei valori situate între 95% (0,05) și 99% (0,01).  

Interpretarea pragului de semnificație se face astfel dacă (p) este mai mic decât pragul 

de semnificație α ales (0,05), se respinge ipoteza de nul (H0) și se admite ipoteza alternativă 

(H1), în caz contrar, dacă pragul de semnificație (p) este mai mare, se admite ipoteza de nul (H0) 

și se respinge ipoteza alternativă (H1). 

Pentru o analiză mai completă a diferențelor între cele două tipuri, Popa (2016), propune 

o sinteză comparativă a celor două tipuri de metode de cercetare, aspecte relevate prin tabelul 

nr 6. 

 

4.3 Aspecte sintetice privind cercetarea mixtă 

 

O cercetare mixtă înglobează în rezolvarea problemelor una sau mai multe metode 

cantitative și calitative. În cele ce urmează am făcut o selecție a opiniilor unor autori străini, ce 

oferă argumente în vederea folosirii mai multor metode și a combinării acestora în cercetare. 
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Cercetarea îndreptată spre folosirea metodelor mixte este în opinia lui Johnson și colab. 

(2007), o filozofie a pragmatismului, ce asigură eficiență și utilitate cercetării, reprezentând și 

incluzând o sinteză de idei juxtapuse din ambele tipuri de cercetare43. 

Ideea unei cercetări care să suprapună mai multe metode, ca parte a unui proces de 

validare, a fost tratată de Campbell și Fiske (1959)44, iar Bouchard (1976, p. 268), este de părere 

că o cercetare bazată pe două sau mai multe metode „ne sporește convingerea că rezultatele 

sunt valabile și nu un artefact metodologic”45.  

De aceeași părere este și Webb și colab. (1966), ce susțin că o ipoteză verificată și 

confirmată prin mai multe procese de măsurare, reduce substanțial incertitudinea interpretării46. 

O serie de autori, au relevat importanța combinării mai multor metode, în vederea 

studierii aceluiaș fenomen: (Denzin, 1978)47; (Dzurec și Abraham, 1993)48; (Green, 2006)49; 

(Collins, Onwuegbuzie și Sutton, 2006)50. 

 Sieber (1973), consideră că printre argumentele combinării metodelor de cercetare 

calitative cu cele cantitative, este și acela că pe durata fazei de analiză, datele cantitative, pot 

face utilă, evaluarea nivelului de generalitate al datelor și aspectelor calitative51.  

 Rossman și Wilson (1985), au identificat trei motive principale pentru a combina cele 

două tipuri de cercetare: conduc la noi abordări privind modul de gândire, de rezolvare a 

problemelor, dezvoltă un grad ridicat de analiză, ce vor conferi cercetării o serie de informații 

mai bogate și complete, permite confirmarea sau infirmarea rezultatelor cercetării52.  

Alți autori, studiind rolul abordării metodelor mixte asupra cercetării, au reliefat de 

asemeni o serie de motive care promovează utilizarea acestora în rezolvarea problemelor 

(Sechrest și Sidana, 1995)53; (Lincoln și Guba, 198554, 1994)55; (Johnson și Onwuegbuzie, 

2004)56; (Morse și Niehus, 2009)57; (Guest, 2013)58. 

În ceea ce privește integrarea aspectelor de cercetare calitativă și cantitativă, Creswell 

și Plano (2011), sunt de părere că există patru principale moduri de conectare ale acestora: prin 

 
43 Johnson, B et al,. (2007), Toward a Definition of Mixed Research, Journal of Mixed Method 

Research:1;.doi:10.1177/1558689806298224. p. 112 
44 Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. 

Psychological Bulletin .p.81. 
45 Bouchard, T. J., Jr. (1976). Unobtrusive measures: An inventory of uses. Sociological Methodsand Research. p.268 
46 Webb, E. J., Campbell, D. T., Schwartz, R. D., & Sechrest, L. (1966). Unobtrusive measures. Rand McNally, Chicago,. p. 3 
47 Denzin, N. K. (1978)., The research act: A theoretical introduction to sociological methods, Praeger New York. p.291 
48 Dzurec, L. C., & Abraham, J. L. (1993). The nature of inquiry: Linking quantitative and qualitative research. Advances in 
Nursing Science, p. 76 
49 Greene, J. C. (2006). Toward a methodology of mixed methods social inquiry. Research in the Schools, 13(1). p. 93 
50 Collins, K. M. T., Onwuegbuzie, A. J., & Sutton, I. L. (2006). A model incorporating the rationale and purpose for conducting 

mixed methods research in special education and beyond. Learning Disabilities: A Contemporary Journal. p. 67. 
51 Sieber, S. D. (1973). The integration of fieldwork and survey methods. American Journal of Sociology,.p. 1335. 
52 Rossman, G. B., & Wilson, B. L. (1985). Numbers and words: Combining quantitative and qualitative methods in a single 

large-scale evaluation study. Evaluation Review, 9. p. 628 
53 Sechrest, L.,& Sidana, S. (1995). Quantitative and qualitative methods: Is there an alternative? Evaluation and Program 
Planning, 18. p.79 
54 Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.p.198 
55 Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), 

Handbook of qualitative research . Thousand Oaks, CA: Sage. p. 105. 
56 Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. 

Educational Researcher, 33(7).p. 26. 
57 Morse JM, Niehaus L .(2009) Mixed method design: Principles and procedures. Walnut Creek: Left Coast Press;  
58 Guest, G.(2013). Describing mixed methods research: An alternative to typologies. Journal of Mixed Methods Research.;7: 
doi: 10.1177/1558689812461179.p. 141 
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fuziunea datelor, prin transferul de date de la setul cantitativ la cel calitativ (sau invers), prin 

încorporarea metodelor și prin legarea seturilor de date59. 

În concluzie, această recenzie asupra studiilor efectuate de specialiști, converg spre 

necesitatea folosirii complementare a celor două metode, ce oferă în opinia lui Johnson și 

Onwuegbuzie, (2014), o abordare și o cercetare mai completă, integrativă60, această cercetare 

putând fi încorporată după părerea lui Greene (2015) la nivel de metodă, metodologie și 

paradigmă61. 

În jocul de fotbal, analiza partidelor, aplicând metoda observației sistematice, reprezintă 

în opinia lui Carling și colab.(2008), un instrument util și eficient de combinare al metodelor 

calitative cu cele cantitative, în vederea colectării de informații și identificării aspectelor 

esențiale, relevante, privind comportamentul tactic62.  

Anguera și colab. (2000, 2017), sunt de părere că observația sistematică folosind 

metodele mixte focalizată în direcția analizei comportamentale asigură un perfect echilibru între 

rigoare și flexibilitate63.  

 

CAPITOLUL 5 

 

CONCLUZII PRIVIND ANALIZA CONȚINUTULUI FUNDAMENTĂRII 

TEORETICE A LUCRĂRII, DESPRINSE PE BAZA STUDIERII LITERATURII DE 

SPECIALITATE 

 

Capitolele alocate părții de fundamentare teoretică a lucrării au avut ca scop să 

definească principalele concepte regăsite în tema cercetării, să aducă o serie de informații care 

să creeze baza demersurilor ulterioare, solicitate de rezolvarea aspectelor implicate în cercetare. 

Plecând de la premisa că, componenta tehnico-tactică joacă un rol esențial în nivelul 

valoric al unei echipe de fotbal, nu am avut intenția să subminăm importanța celorlalți factori, 

performanța în jocul de fotbal fiind dependentă de o multitudine de variabile și factori ce se află 

într-un strâns grad de interdependență, ci să relevăm importanța cunoașterii la un nivel superior 

al acestor aspecte. 

În această axiomă, capacitatea de performanță în jocul de fotbal, se evaluează în 

competiție și se pregătește în antrenament, de aceea considerăm că un capitol alocat delimitării 

conceptuale al acestuia este îndreptățită.  

Raționalizarea, standardizarea și obiectivizarea metodologiei de antrenament asigură 

eficiență acestui proces, iar principiile reprezintă suportul, fundamentul de bază în aplicarea 

regulilor, a cerințelor, normelor ce însoțesc procesul de antrenament sportiv.   

 
59 Creswell JW, Plano C.(2011). Designing and conducting mixed methods research. 2. Los Angeles: SAGE. 
60 Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. 

Educational Researcher, 33(7). p.14. 
61 Greene JC. (2015) Preserving distinctions within the multimethod and mixed methods research merger. New York. Oxford 

University Press. 
62 Carling,C.,Bloomfield,J.,Nelson,L.,Reilly,T.(2008).The role of motion analysis in elite soccer:contemporary performance 

measuraments techniques and work rate data.Sport Med.38(10).839-62. p . 841 
63 Anguera, M. T., Camerino, O., Castañer, M., Sánchez-Algarra, P., and Onwuegbuzie, A. J. (2017). The specificity of 

observational studies in physical activity and sports sciences: moving forward in mixed methods research and proposals for 
achieving quantitative and qualitative symmetry. Front. Psychol. 8:2196. doi: 10.3389. 
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Finalitatea respectării și aplicării principiilor este acela de a contribui  la dirijarea 

eficientă a activității.  

Din analiza și interpretarea unor concepții privind clasificarea principiilor stabilite de 

unii autori se desprind următoarele concluzii: 

* Nu există o abordare unitară în ceea ce privește clasificarea principiilor antrenamentului 

sportiv. 

* Unii autori asimilează, asociază, combină principiile generale ale pedagogiei cu cele specifice 

privind activitatea sportivă. 

* Numărul relativ mare al lucrărilor în care se promovează noi principii care nu sunt atent 

formulate și nu oferă o bază științifică și verificată, conduce uneori la interpretări eronate. 

 * Considerăm deosebit de importantă cunoașterea, respectarea și aplicarea într-un mod 

armonios, combinat, atât a principiilor didactice ale învățării, cât şi principiile antrenamentului 

sportiv, însăși sintagma „antrenamentul sportiv este un proces pedagogic” conținută în 

definirea sa, reprezentând un argument suficient în sprijinul acestei abordări.  

Pe de altă parte, principiile didactice ale învățării fiind prezente în aproape orice 

activitate din antrenamentul sportiv (proiectare, programare, periodizare, evaluare, a strategiilor 

de pregătire etc.), considerăm că o abordare integrativă este deosebit de utilă. 

Integrarea unui capitol în partea de cercetare fundamentală care să conțină aspecte privind 

cercetarea de tip cantitativ, calitativ și mixt are ca argument faptul că prezenta lucrare își 

bazează atât partea de cercetare preliminară cât și cercetarea de bază pe aceste două tipuri de 

cercetare.  

Pe de altă parte, am dorit să aducem suficiente dovezi și argumente care să justifice alegerea 

acestui tip mixt de cercetare, să evidențiem importanța ei, să delimităm diferențele, aspectele 

pozitive dar și limitative ale celor două metode pentru ca, ulterior, să putem crea o joncțiune, o 

îmbinare, o fuziune, a acestor tipuri de cercetare, care să dea o valoare mai mare prezentei 

lucrări. 

Aceste analize ce includ studii și opinii ale unor specialiști converg spre suprapunerea mai 

multor metode ca parte a procesului de validare, utilitate și eficiență a unei cercetări. 

Necesitatea folosirii complementare a celor două metode, îmbinarea unei cercetări 

calitative cu una calitativă, oferă o abordare și o cercetare mai completă, integrativă, această 

cercetare putând fi integrată la nivel de metodă, metodologie și paradigmă. 

Alte avantaje selectate de noi din sursele bibliografice, în favoarea utilizării acestei 

metode mixte, este că: furnizează elemente de interacțiune științifică, oferă flexibilitate din 

punct de vedere metodologic, permite compararea datelor cantitative și a celor calitative, 

conduce la extinderea și consolidarea concluziilor și oferă răspunsuri la întrebările legate de 

cercetare, aspecte ce vin ca argument și motivare de aplicare a acestei metode și în cercetarea 

noastră. 

Cunoașterea implicării calităților motrice specifice ce se regăsesc în jocul de fotbal, a 

caracteristicilor tehnico-tactice și psihologice, a sistemelor energetice utilizate în efort, precum 

și a intervalelor dintre efort și odihnă întâlnite în competiție pot deschide o nouă abordare a 

pregătirii și optimizării jocului de fotbal. 

Gradul înalt de legătură al aspectelor bio-psiho-motrice cu componenta tehnico-tactică 

abordată în cercetarea noastră, ne-a determinat să alocăm un capitol în care să abordăm această 

problematică și să aducem informații privind cerințele ce conduc la creșterea performanțelor. 

Aspectele privind analiza comportamentului tehnico-tactic în jocul de fotbal reflectată 

în literatura de specialitate, ne-a permis să redăm într-un mod sintetic o seamă de cercetări care 

aduc o serie de elemente importante pentru cercetarea noastră. 

Majoritatea specialiștilor susțin că performanța în jocul de fotbal trebuie să înglobeze în 

pregătire toate componentele jocului într-un tot unitar și nu o abordare fragmentată. 
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Dacă  sub raportul înregistrării parametrilor de ordin fizic, tehnic și tactic tehnologia a 

avansat, ea oferind date certe, obiective, cu privire la modul de analiză și interpretare al 

potențialului unei echipe, analiza „pur tactică”, a comportamentului unei echipe a rămas la un 

nivel subiectiv. 

Sinteza unor studii ce au avut ca scop de a analiza corelațiile ce se stabilesc între diferiți 

indici de performanță tehnico-tactici, nu au putut aduce informații concludente în legătură cu 

factorii ce influențează în mod hotărâtor rezultatul. 

Noile tehnologii, ce se bazează pe înregistrarea  activității jucătorilor  cu ajutorul 

sistemului de poziționare globală (GPS), oferă o serie de date care au o utilizare limitată asupra 

aspectelor comportamentale tehnico-tactice, ce țin de analiza tactică a echipei, a strategiei și 

stilului său de joc, nu oferă răspunsuri clare care să conducă la evaluarea acestui aspect. 

Capitolul alocat abordării aspectelor legate de cercetarea cantitativă, calitativă și mixtă, 

a avut rolul de a delimita și defini conceptele, de a le sublinia și argumenta importanța utilizării 

acestora în cercetarea întreprinsă. 

Analiza  tehnico-tactică în jocul de fotbal are un cadru limitat de acțiune, fiind 

dependentă în mare măsură de experiența acumulată, nivelul intelectual, capacitatea de 

abstractizare și generalizare, spiritul de observație, capacitatea de organizare a celui ce 

desfășoară această activitate etc. 

Astfel, analiza cantitativă, deși are un caracter obiectiv, nu oferă de cele mai multe ori 

o corelație semnificativă cu rezultatul, de aceea aceste date au o slabă putere explicativă. 

Deoarece indicatorii de performanță și diferitele corelații între aceștia nu pot oferi de 

multe ori date concludente care să ne poată confirma cauzalitatea cu rezultatul, singura opțiune 

acceptabilă o reprezintă  îmbinarea  analizei modului de organizare comportamentală la nivel 

colectiv al echipei, cu o analiză a indicilor de performanță tehnico-tactici. 

În aceste sens, considerăm că promovarea unei metodologii de analiză și interpretare a 

componentei tehnico-tactice ar putea fi o soluție care să optimizeze atât la nivel teoretic cât și 

practic, jocul echipelor românești de fotbal și implicit creșterea nivelului de competitivitate. 
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PARTEA a-II-a. CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND ANALIZA 

COMPORTAMENTULUI TEHNICO-TACTIC COLECTIV AL ECHIPEI DE 

FOTBAL ENGLEZE MANCHESTER CITY 

 

CAPITOLUL 6 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

6.1 Premisele cercetării     

                

Studiul explorator implicat în analiza tehnico-tactică a unor echipe de „top” ale Europei, 

a plecat de la premisa că, componenta tehnico-tactică, reprezentată de comportamentele, modul 

de organizare, concepția tactică de joc, aspectele privind relațiile colective, formele, acțiunile 

ce se stabilesc între jucători luate  în ansamblu, sunt definitorii, esențiale, determinante în 

evoluția calitativă, în obținerea performanțelor, aspecte ce fac diferența între nivelul valoric ale 

echipelor de fotbal.  

Această premisă a fost generată de o serie de aspecte observate la unele echipe de fotbal 

care având o bună pregătire fizică și tehnică au înregistrat rezultate mediocre datorate în 

principal lipsei organizării din punct de vedere tactic. 

 

 6.1.1. Scopul cercetării 

 

Studiul preliminar realizat printr-o îmbinare a unei cercetări calitative cu una cantitativă 

are ca scop să exploreze, să identifice aspectele esențiale, definitorii și constante ale 

comportamentului și  modului de organizare al unor echipe valoroase din campionatele 

puternice ale Europei sub aspect tehnico-tactic, să explice, printr-o analiză mixtă aspectele 

corelative adiacente cercetării.  

Cercetarea se vrea aplicabilă și prin scopul de a promova o metodologie de analiză a 

comportamentului tehnico-tactic, ținând cont că un bun antrenor trebuie să fie abilitat cu 

cunoștințe privind analiza. 

Un alt scop a fost, de a aduce informații care să releve tendințele în materie de organizare 

tactică, la nivelul echipelor de „top”, ținând cont că una din caracteristicile tacticii este 

caracterul său evolutiv, determinat de schimbări datorate unor noi tendințe în plan teoretic, 

metodic și practic64.  

Scopul final al lucrării este, ca pe baza analizei întreprinse, a aspectelor esențiale 

constatate, să putem creiona un model de comportament tehnico-tactic, care însoțit de o serie 

de propuneri și recomandări,  să poată conduce la optimizarea jocului echipelor românești din 

Liga I. 

 

6.1.2. Obiectivele cercetării 

 

Principalele obiective ale cercetării preliminare sunt: 

 
64 Ciolcă, S. (2013). Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, UNEFS, București, p. 95. 
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➢ Identificarea și elaborarea unor metode și tehnici de analiză care să surprindă esența 

comportamentală sub aspect tehnico-tactic al echipelor studiate. 

➢ Analiza conținutului comportamentului tehnico-tactic vizat în urma cercetării, 

observarea aspectelor convergente și divergente, a analizei „punctelor tari și a 

punctelor slabe” în vederea obținerii unui tipar, a unui model de comportament care 

să ofere posibilitatea comparării ulterioare cu alte modele. 

 

6.1.3. Sarcinile cercetării 

 

  Sarcinile cercetării constau în: 

- Stabilirea cadrului de cercetare teoretică care să asigure o mai bună sinteză a 

informațiilor, pe baza explorării documentare, în vederea identificării elementelor 

observabile; 

- Formularea ipotezelor de lucru; 

- Selectarea echipelor care vor face obiectul cercetării; 

- Selectarea partidelor și stabilirea numărului necesar pentru rezolvarea problematicii; 

- Întocmirea fișelor de observație, structurarea conținutului și consemnarea aspectelor 

esențiale, ce vor fi analizate; 

- Elaborarea unui sistem de notare care să poată asigura transformarea aspectelor 

calitative în date cantitative; 

- Analiza datelor, verificarea distribuției acestora și alegerea testelor statistice 

adaptate cerințelor; 

- Elaborarea tabelelor, capturilor, schemelor anexelor și a graficelor; 

- Interpretarea rezultatelor și verificarea ipotezelor; 

- Formularea concluziilor preliminare și a celor finale. 

 

6.1.4. Ipotezele cercetării 

 

1.  Organizarea comportamentului tehnico-tactic al echipei de fotbal Manchester City 

este superioară echipelor oponente. 

  

2.  Se observă o diferență semnificativă între echipa de fotbal Manchester City și 

echipele oponente, privind indicii de performanță tehnico-tactici. 

  

3. Există o corelație între aspectele calitative și cantitative constatate prin analiza 

descriptivă și rezultatele statistice. 

 

 

6.5. Metodele de cercetare 

 

Metodele utilizate în cercetarea exploratorie sunt reprezentate de: metoda studiului 

bibliografic, metoda observației, metoda studiului de caz, metoda analizei comparative, metoda 

înregistrării video, metoda statistico-matematică, metoda grafică. 
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CAPITOLUL 7 

 

DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

7.1 Organizarea, subiecții și conținutul cercetării 

 

Cercetarea s-a axat pe observarea organizării colective din punct de vedere tehnico-

tactic, echipei de fotbal Manchester City, pe parcursul a douăzeci de partide de campionat, în 

intervalul august 2018 - aprilie 2019. 

Obiectul cercetării l-a reprezentat identificarea comportamentului tehnico-tactic 

manifestat în joc și analizei acestui comportament colectiv în scopul depistării unei rutine, al 

unui tipar de joc, instrumentul principal de cercetare utilizat constând în observația dirijată. 

Analiza partidelor s-a efectuat cu ajutorul înregistrării video, modalitate ce a putut 

asigura oprirea și derularea fazelor de joc în vederea realizării „capturilor de ecran”, a 

înregistrărilor și redactării schițelor, figurilor și modelelor. 

Rezultatele obținute au fost colectate în fișe de înregistrare, fiecare partidă studiată având 

atribuit un caz specific. Fișa de înregistrare a conținut elemente de analiză cu informații privind 

organizarea ofensivă și defensivă a echipei. 

În acest demers de a însoți analiza descriptivă și de a „puncta” grafic aspectele esențiale 

ne-am folosit de două aplicații: „footballtactics.net” și „tactical-board”, ce ne-au permis să 

redăm informațiile sub forma figurilor, iar pentru capturile de ecran am folosit softul „Snagit 

5.0”. 

Pentru a colecta anumite date necesare cercetării, privind indicii de performanță, ne-am 

folosit de site-ul de statistică sportivă „Flashscore”.  

 

CAPITOLUL 8 

 

CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

Concluziile finale ce se desprind în urma etapei de cercetare preliminară au relevat 

următoarele: 

În ceea ce privește analiza calitativă, descriptivă, efectuată asupra modului de 

comportament tehnico-tactic al echipei engleze de fotbal, Manchester City, atât pe faza de atac 

cât și în faza de apărare, aceasta a evidențiat o organizare comportamentală la nivel superior. 

Analiza comportamentului tehnico-tactic în fazele de atac și apărare ne-au permis să 

identificăm o serie de relații ce se stabilesc, între componente, să evidențiem aspectele pozitive 

și negative, să determinăm natura cauzelor.  

   Putem concluziona faptul că analiza desfășurată confirmă și relevă echilibrul valoric 

dintre faza de atac și cea de apărare; 

Interpretarea indicilor de performanță ai echipei de fotbal Manchester City, analizați în 

comparație cu oponenții, au relevat o netă superioritate, la nivelul tuturor indicilor de 

performanță selectați, la nivelul ambelor reprize. 

Se constată din analiza  comparativă a ponderii, procentului și mediei indicatorilor de 

performanță, că echipa Manchester City este net superioară în prima repriză, față de cea de a 

doua repriză, la toți indicii selectați ceea ce ne permite să opinăm că aceasta, are ca tipar de joc, 

dominarea netă a adversarilor, prin inițierea de acțiuni și ocazii de gol, materializate în rezultate 

favorabile la pauză, pentru ca în reprizele a doua să scadă ușor procentul de posesie, numărul 

de pase, acțiuni inițiate și atacuri periculoase bazându-și jocul pe specularea dezorganizării 

oponenților pe faza de tranziție și pe conservarea rezultatului. 
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În ceea ce privește relațiile corelative dintre indicii de performanță, se poate concluziona 

că acestea, în ansamblu sunt neconcludente, din cele șase variabile supuse corelației statistice, 

trei au obținut un grad de asociere slab, nesemnificativ, două au obținut un grad de asociere 

moderat, gradul cel mai puternic de asociere fiind reprezentat de legătura dintre procentajul de 

posesie vs număr total pase. 

Ipotezele cercetării au fost confirmate.  
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PARTEA III. CONTRIBUȚII PERSONALE PRIVIND MODELAREA 

JOCULUI ECHIPELOR ROMÂNEȘTI DE FOTBAL DIN LIGA I 

 

CAPITOLUL 9 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

 

9.1. Premisele cercetării 

 

Studiul explorator implicat în analiza comportamentului tehnico-tactic al unor echipe 

de „top” ale Europei, a plecat de la premisa că, componenta tehnico-tactică, este esențială și 

determinantă în obținerea performanțelor, aspecte ce fac diferența între nivelul valoric ale 

echipelor de fotbal.  

Această premisă a fost generată de o serie de aspecte observate la unele echipe de fotbal 

care având o bună pregătire fizică și tehnică bună, au înregistrat rezultate mediocre datorate în 

principal lipsei organizării din punct de vedere tactic. 

 

9.2. Scopul cercetării 

 

Studiul nostru, realizat printr-o analiză comparativă între o echipă de valoare din 

fotbalul european și o echipa din Liga I, are ca scop să exploreze, să identifice aspectele 

esențiale, definitorii și constante ale comportamentului și modului de organizare sub aspect 

tehnico-tactic, să aducă informații pertinente legate de fenomenul studiat, să descrie, să 

întreprindă o analiza și o diagnoză explicată într-o manieră argumentată, vizavi de această 

problemă.  

Intenția noastră nu a fost aceea de a stabili care echipă are un nivel valoric mai ridicat, 

ci de a identifica și analiza aspectele cauzale ce converg spre acest grad ridicat de valoare. 

De asemenea, un alt scop îl reprezintă demersul nostru este de a aduce informații care 

să releve tendințele în materie de organizare tactică, la nivelul echipelor de „top”, ținând cont 

că una din caracteristicile tacticii  este caracterul său evolutiv, determinat de multiple schimbări 

în plan teoretic, metodic și practic65.  

Această cercetare este necesară pentru a observa, depista, compara diferențele ce se 

manifestă în modul de organizare al echipelor ce fac obiectul studiului iar, ulterior de a ne 

permite pe baza informațiilor culese, să avansăm modele de joc în zona de comportament 

tehnico-tactic care să îmbunătățească activitatea celor implicați în domeniu, să reprezinte pentru 

aceștia o bună oportunitate de a analiza în mod eficient o partidă de fotbal. 

Scopul prezentei cercetări nu s-a rezumat doar în culegerea de date, analizarea și 

interpretarea acestora, ci și în găsirea unor tehnici și metode de analiză eficientă, care să îmbine 

și să integreze informațiile calitative cu cele cantitative, aspecte care să se poată constitui într-

un ghid care să orienteze activitatea celor care sunt implicați în acest domeniu. 

Încercarea de a îmbogăți, actualiza, unifica terminologia specifică, prin studierea 

materialelor bibliografice din surse internaționale se poate constitui de asemenea într-un scop 

al lucrării noastre. 

Scopul final al cercetării este ca pe baza cunoștințelor dobândite, să creăm premisele în 

vederea modelării și optimizării jocului echipelor românești de fotbal. 

 

 
65 Ciolcă, S.(2013). Fotbal. Fundamente teoretice și metodice, UNEFS, București, p. 95. 
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9.3. Obiectivele cercetării 

 

Principalele obiective ale cercetării din partea a treia a lucrării sunt: 

 

- Găsirea unor aspecte corelaționale între analiza calitativă și cea cantitativă. 

- Analiza conținutului comportamentului tehnico-tactic vizat în urma cercetării, 

observarea aspectelor convergente și divergente, a „punctelor tari și a celor slabe”, 

compararea lor în vederea obținerii unui tipar, a unui model comportamental. 

 

9.4. Sarcinile cercetării 

 

Sarcinile cercetării au constat din: 

- Stabilirea cadrului de cercetare teoretică care să asigure o mai bună sinteză a 

informațiilor, pe baza explorării documentare, în vederea identificării elementelor 

observabile; 

- Formularea ipotezelor atât a ipotezelor nule H0, cât și a celor alternative H1; 

- Selectarea echipelor care vor face obiectul cercetării; 

- Selectarea partidelor și a numărului necesar pentru rezolvarea problematicii; 

-    Consemnarea în fișele de observație a aspectelor esențiale; 

-    Culegerea, prelucrarea și interpretarea datelor obținute; 

-   Testarea gradului de distribuție al eșantioanelor și alegerea în baza       acesteia a unui 

test statistic adecvat; 

- Elaborarea tabelelor, capturilor de ecran, a schițelor și a graficelor; 

- Formularea concluziilor preliminare și a celor finale. 

 

9.5. Ipotezele cercetării 

 

          1. Analiza descriptivă îmbinată cu o analiză cantitativă, oferă soluții eficiente de 

studiere a comportamentului tehnico-tactic, explică fenomenele de cauzalitate dintre 

variabile și relevă în mod fidel, nivelul valoric al echipelor de fotbal. 

 

 2. Indicii de performanță tehnico-tactici ai echipelor de fotbal Real Madrid și F.C.S.B 

sunt semnificativ superiori, comparativ cu indicii de performanță ai echipelor oponente. 

 

9.6. Metodele de cercetare 

 

Metodele utilizate în cercetarea exploratorie sunt reprezentate de: metoda studiului 

bibliografic, metoda observației, metoda studiului de caz, metoda modelării, metoda analizei 

comparative, metoda statistico-matematică, metoda înregistrării video, metoda grafică. 

 

9.6.1. Metoda studiului bibliografic 

 

Activitatea de explorare documentară are la bază activitatea de selectare, căutare, 

culegere a informațiilor fie în format text, imagine, sunet, în vederea identificării căilor de 

soluționare a problemelor, instrumentul de bază fiind reprezentat de cercetarea bibliografică66. 

 
66 http://www.dstoica.ro/wp-content/uploads/2011/10/Metode-bibliografice-de-cercetare.pdf 
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În cazul nostru acțiunile au fost focalizate pe selectarea informațiilor esențiale și 

potrivite interpretării fenomenului studiat culese din cărți de specialitate, reviste, publicații, 

articole, teze de doctorat. 

 

9.6.2. Metoda observației 

 

Observația este una din metodele cele mai importante și des utilizate în cercetare, 

reprezentând un instrument valoros și util, fiind ușor de aplicat și nesolicitând o aparatură 

sofisticată.  

Cerințele unei bune observații presupun ca observatorul să redea exact natura 

fenomenului sau faptului observat, să aibă o solidă pregătire intelectuală, fizică și emoțională. 

În sprijinul acestor afirmații, Patton (2002), citează două din maximele unor iluștri cercetători: 

„În câmpul de observație, norocul le surâde mai ales minților pregătite” (Pasteur, L) și 

„Oamenii văd numai ceea ce sunt pregătiți să vadă” (Emerson, R)67.  

Ca metodă științifică, observația constă în opinia lui Niculescu (2002), în „urmărirea 

intenționată, atentă, metodică a unor aspecte ale faptelor, proceselor, fenomenelor și 

înregistrarea exactă, sistematică a diferitelor manifestări ale acestora”68, scopul, finalitatea 

urmărită, fiind cunoașterea aspectelor esențiale exprimate într-un anumit context situațional. 

La baza unei bune observații stau următoarele cerințe: stabilirea cu claritate a scopurilor 

și obiectivelor vizate, selectarea instrumentelor ce vor fi utilizate, notarea aspectelor observate, 

veridicitatea observației, constând din înregistrarea faptelor observate și nu a diverselor păreri 

ori supoziții personale ale observatorului, să fie realizată în mod sistematic, să poată fi 

cuantificabilă, să ofere posibilitatea prelucrării informațiilor obținute. 

În cazul nostru, observația a fost dirijată  pe urmărirea unor aspecte de esență, în scopul 

identificării comportamentului tehnico-tactic, ce stă la baza organizării jocului echipelor supuse 

cercetării atât în ceea ce privește faza defensivă cât și cea ofensivă.  

Nu în ultimul rând, observația a avut ca scop să determine care sunt cele mai frecvente 

procedee tehnico-tactice utilizate, sistemele de joc folosite, ce relații de joc se stabilesc, modul 

de rezolvare al situațiilor, modul de organizare pe fiecare fază de joc. 

 

9.6.3. Metoda studiului de caz 

 

Metoda studiului de caz constă în observarea unui obiect, situație, fenomen, eveniment 

etc. „într-un timp anume alocat numai lui”69. 

Robson (2002), este de părere că studiul de caz reprezintă o strategie de cercetare 

“focalizată pe un caz concret, interpretat în amănunt”70, folosind o multitudine de surse 
informaționale: interviul, chestionarul, observația etc. 

În opinia lui Gagea (2010), studiul de caz reprezintă o sursă utilă de informații cu mare 

aplicabilitate în sportul de performanță71, iar Kompier (2003) este de părere că studiul cazurilor 

tipice, pot deveni „modele explicative pentru anumite situații mai generale”72. 

Studiul de caz se justifică, este de părere Popa (2016), atunci când situația-problemă 

solicită o rezolvare imediată73, fiind dedicat unor situații complexe și eventual „formulării unor 

 
67 Patton, M, Q.(2002), Qalitative Research & Evolution Methods, th edition, Sage Publications, p. 260. 
68 Niculescu, M., (2002), Metodologia cercetării științifice în educația fizică și sport,Ed, ANEFS, Bucurețti p. 316. 
69 Niculescu, M., (2002), Metodologia cercetării științifice în educația fizică și sport,Ed, ANEFS, Bucurețti p. 342. 
70 Robson, C., (2002), Real World Research, Blackwell Publish, Oxford, p. 181. 
71 Gagea, A., (2010), Tratat de cercetare științifică în educația fizică și sport, Edit. Discobolul, București,p. 373. 
72 Kompier, M. (2003), citat de Popa, M.(2016) Metodologia cercetării-Note de curs (11), Ed. Apio, București, 
p.16. 
73  Popa, M.,( 2016), Metodologia cercetării-Note de curs (11), Ed. Apio, București, p. 16. 
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ipoteze care pot face obiectul unor cercetări de confirmare”74, iar în opinia lui Cerghit (2006), 

studiul de caz are un dublu rol: ca sursă de cunoaștere în scopul descoperirii unui fenomen, sau 

ca sursă de confirmare75. 

Studiul de caz în opinia lui Dușa (2014), este util în sporirea șanselor de a oferi o 

explicație pertinentă pentru fenomenul studiat76. 

Bîrsan (2012), este de părere că studiul de caz reprezintă o metodă eficientă când se 

dorește o privire holistică asupra unui fenomen presupunând o analiză în profunzime a unor 

aspecte tipice, omogene, similare sau de a fi comparate cu alte situații, ori cazuri, cu scopul de 

a înțelege cauzele fenomenului respectiv77. 

 

9.6.4. Metoda înregistrării video 

 

Înregistrarea video în scopul observării și analizei ulterioare a comportamentelor, a 

„pattern-urilor”, oferă posibilitatea unei abordări detaliate a aspectelor, a identificării 

problemelor, a interacțiunilor dintre elementele observate. 

Analiza materialelor video, a capturilor de ecran, a fotografiilor, kinogramelor, 

schițelor, este extrem de utilă în cercetarea calitativă, Popa (2016), fiind de părere că 

informațiile vizuale „excelează prin concretețe”78.  

Un posibil dezavantaj al acestei metode îl reprezintă faptul că cel ce  culege și selectează 

informația o poate interpreta mai puțin fidel. 

Analiza datelor calitative cu ajutorul acestei metode, trebuie să identifice aspectele 

semnificative, de esență. 

Abordarea noastră utilizând acest tip de metodă s-a focusat pe identificarea, selectarea 

și descompunerea informațiilor cu relevanță pentru studiul nostru, aspecte cu frecvență ridicată 

de apariție întâlnite pe parcursul partidelor supuse analizei. 

 

9.6.5. Metoda modelării 

 

In cercetarea noastră, pentru a putea studia în mod cât mai eficient comportamentul 

tehnico-tactic al echipelor vizate, am creat un model  în baza observării și studierii sistemului 

original, cu scopul reținerii elementelor și al detaliilor esențiale, simplificate, fundamentale, 

model ce ne va permite ulterior să realizăm o analiză comparativă și să tragem concluziile 

adecvate. 

Modelarea îndeplinește o sumă de funcții foarte importante în contextul prezentei 

cercetări având pe de o parte un rol descriptiv, util în descrierea aspectelor vizate și înțelegerii 

acestora, iar pe de altă parte având o funcție operativă, ce poate contribui la posibilități noi de 

cercetare, acesta demers fiind unul din scopurile acestei lucrări. 

Un alt scop al prezentei lucrări este acela de a opune modelul de comportament tehnico-

tactic al unei echipe „galonate” din fotbalul european, cu un model de joc al unei echipe 

românești, de a-l studia și compara cu alte modele, în scopul creării unui model eficient de joc. 

 
74 Ibidem, p. 16. 
75 Cerghit,I.,. (2006), Metode de învățământ, Ed. EDP-RA, București. p. 36 
76 Dușa, A., (2014), Elemente de analiză comparativă, Edit Tritonic, București, p. 9 
77  Birsan ,M,.( 2012), Metodologia cercetării, Note de curs, p. 5. 
78  Popa, M.(2016), Metodologia cercetării-Note de curs (11), Ed. Apio, București, p 21. 
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9.6.6. Metoda analizei comparative 

 

Analiza comparativă reprezintă una din metodele de analiză a unor fenomene, al 

diferențelor, gradului de interacțiune, al aspectelor și cauzelor ce conduc la producerea unui 

efect. 

Analiza comparativă, în opinia lui Ebbighaus (2005), are un grad mare de eficiență în 

cercetarea de tip explorator ce își propune generarea unor noi teorii, ea putând fi testată și în 

raport cu alte tipuri de cercetare79. 

Pentru a surprinde cu fidelitate diferențele, metoda comparativă trebuie să respecte patru 

elemente esențiale: să utilizeze cel puțin două elemente de comparat, comparația să aibă un 

scop precis, să fie utilizată în mod sistematic, iar apartenența datelor comparate să se raporteze 

la două mărimi diferite. 

În cercetarea noastră, acest tip de analiză, în mod concret, este prezentă prin compararea 

tuturor informațiilor studiate, atât cu ajutorul materialelor biografice, cât și a examinării 

comparative a două cazuri (echipe de fotbal), sarcina noastră fiind aceea de a „diagnoza”, 

examina, identifica tipare de comportament, de a stabili aspecte diferențiale ori similare privind 

modul de comportament tehnico-tactic. 

 

9.6.7. Metoda statistico-matematică 

 

Statistica reprezintă un instrument util de cunoaștere științifică, aparținând matematicii, 

având ca scop să clasifice, să ordoneze sau să măsoare anumite mulțimi. 

În prezenta lucrare, am folosit în procesul de interpretare a datelor elemente și tehnici 

specifice statisticii de bază, reprezentate de suma și media aritmetică, indicatori de împrăștiere 

(abaterea standard și coeficientul de variație). Pentru a testa ipotezele formulate am apelat la o 

îmbinare de statistica de tip confirmator cu una de tip explorator (calcule aritmetice reprezentate 

grafic) pentru a identifica modele de comportament. 

În vederea testării normalității datelor am utilizat testul Shapiro-Wilk, test care 

surprinde într-un mod fidel și puternic distribuțiile, detectând inclusiv eventualele deviații care 

au drept cauză asimetria (Skewnees) sau aplatizarea (Kurtosis). Acest test, în opinia lui 

Burdenski (2000), se poate folosi cu succes atunci când dorim să aflăm dacă avem distribuții 

normale la un eșantion mai mic de date80. 

Pentru verificarea ipotezelor am ales testul parametric Student (t) pentru eșantioane 

independente, iar în funcție de enunțul ipotezei formulate, am utilizat fie un test bilateral, fie 

un test unilateral. Pragul α (p) fixat de noi a fost de p= 0.05. 

Acolo unde distribuția eșantioanelor, a relevat  că aceasta nu îndeplinește cerința unei 

distribuții normale, Gaussiene, am apelat la testul neparametric Mann-Whitney, fixând 

pentru verificarea statistică a ipotezelor, de asemenea, un prag α (p) de 0.05. 

În vederea stabilirii gradului de legătură a diferitelor variabile, am optat pentru testul 

de corelație parametric Pearson (r), pentru eșantioanele ce au prezentat distribuții normale și 

testul de corelație neparametric al diferenței rangurilor Spearman (rs), pentru eșantioanele 

ce nu au avut distribuții normale. 

 

 

 
79 Ebbinghaus, B.,When less is more.Selection problems in large-N and small-N cross-national 
comparisons.International Sociology, 20 (2) pag.143. 
80 Burdenski T (2000). Evaluating Univariate, Bivariate, and Multivariate Normality Using Graphical and 
Statistical Procedures. Multiple Linear Regression Viewpoints. p. 15 
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9.6.8. Metoda grafică 

 

 Graficele reprezintă instrumente ce oferă o serie de sinteze ale caracteristicilor datelor 

colectate.  

În analiza statistică, prezentarea datelor este deosebit de utilă, ea fiind utilizată atât sub 

aspect descriptiv, numeric cât și grafic. 

 În cercetarea noastră am folosit o serie de diagrame cu bare pentru o mai bună apreciere 

și comparare a valorilor datelor înregistrate. 

 

CAPITOLUL 10 

DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII 

 

10.1. Organizarea și desfășurarea cercetării 

 

Pentru a înțelege comportamentul tehnico-tactic al echipelor selectate, am ales să ne 

bazăm studiul pe o cercetare de tip explorator, această modalitate fiind cea mai indicată în 

studiul al căror evenimente s-au derulat retrospectiv. 

Cercetarea exploratorie s-a axat pe înregistrarea și colectarea datelor obținute prin 

observarea și analiza echipei de fotbal spaniole Real Madrid, respectiv a echipei românești din 

Liga I, F.C.S.B. 

Criteriul principal în alegerea acestor două echipe au fost tradiția, valoarea dată de 

câștigarea campionatului intern, participarea cu rezultate meritorii în competiții internaționale 

(Champions League, Europa League etc), constanță în rezultate. 
Cercetarea a fost bazată pe observarea organizării colective din punct de vedere tehnico-

tactic, al celor două echipe, de-a lungul disputării a 20 de partide fiecare, atât în campionat cât 

și competiții internaționale, partide disputate în intervalul august 2018 - ianuarie 2020, partidele 

analizate fiind regăsite în anexele nr. 26 și nr. 27. 

Selectarea partidelor s-a făcut în mod aleatoriu, însă pentru a obține un control asupra 

unor variabile situaționale ce ar fi putut influența rezultatele, strategia de joc, sau ar fi putut 

afecta comportamentul tehnico-tactic, am încercat să alegem partidele, în așa mod, încât 

ponderea locației meciului să fie egală (partide disputate pe teren propriu și în deplasare), 

echipele selectate să fie echilibrate valoric, aceste cerințe fiind în concordanță cu o serie de 

cercetări ce susțin că locația meciului, nivelul și calitatea echipelor, pot influența 

comportamentul. (Kormelink și Seeverens, 199981; Carling și colab, 200582). 

Obiectul cercetării l-a reprezentat identificarea comportamentului tehnico-tactic 

manifestat în joc și analizei acestui comportament colectiv în scopul depistării unei rutine, al 

unui tipar de joc, instrumentul principal de cercetare utilizat constând în observația dirijată. 

 
81 Kormelink,H., Seeverens,T.,(1999). Match Analysis and Game Preparation.Edit.Reedswain.London. p. 28 
81 Carling, C., Williams, A. M., and Reilly, T. (2005). Handbook of Soccer Match Analysis: A Systematic Approach 
to Improving Performance. Abingdon: Routledge. doi: 10.4324/9780203448625. p. 186. 
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Analiza partidelor s-a efectuat cu ajutorul înregistrării video, modalitate care a putut 

asigura oprirea și derularea fazelor de joc în vederea realizării „capturilor de ecran”, a 

înregistrărilor și al redactării modelelor și schițelor. 

Rezultatele obținute au fost colectate în fișe de înregistrare, fiecare partidă studiată 

având atribuit un caz specific.  

Fișa de înregistrare a conținut elemente de analiză cu informații privind organizarea 

ofensivă și defensivă a echipei, aspecte ce sunt regăsite în detaliu în anexele nr. 2 și nr. 3. 

Conținutul comportamentului tehnico-tactic a fost sistematizat din rațiuni practice și 

didactice pe două mari repere antagonice atac-apărare, aspectele esențiale fiind extrase, 

analizate și consemnate parcurgând axa: faze sau momente de joc-forme-acțiuni.    

Pentru a face o mai relevantă radiografie și a avea o viziune de ansamblu a fenomenului 

cercetat, am folosit o „analiză de tip SWOT”, ce a căutat să depisteze „punctele tari” și 

„punctele slabe” observate în organizarea ofensivă și defensivă a echipelor studiate. 

Datorită complexității și volumului mare de informații, am încercat să simplificăm 

cercetarea, focalizându-ne observația și analiza într-un procent mai ridicat pe acțiunile 

comportamentale colective „pur tactice” a fazelor dinamice de joc.  

Pentru o mai facilă înțelegere, analiza descriptivă comportamentală la nivel tehnico-

tactic a echipelor supuse studiului explorator a fost însoțită de schițe și modele, ce conțin detalii 

privind poziția și deplasarea jucătorilor în teren, relațiile de joc stabilite de aceștia în momentele 

„cheie” ale partidei a sistemului de joc adoptat, toate aceste aspecte fiind redate sub formă 

figurilor. 

În paralel am selectat o serie de indicatori de performanță, ce ne-au permis să facem 

corelații atât între diferiți indicatori cât și în raport  de aspectele și informațiile calitative ale 

cercetării. Acești indicatori ne-au permis de asemenea să comparăm ponderea, procentul și să 

interpretăm din punct de vedere statistic rezultatele, acestea fiind redate atât sub formă 

descriptivă cât și grafică. 

Partidele înregistrate au fost vizionate la viteză normală iar ulterior în funcție de 

contextul situațional, fazele au fost oprite, fiind analizat comportamentul jucătorilor, dinamica 

deplasării acestora, modul de reacție, de răspuns la acțiunile adversarilor, toate acestea fiind 

înregistrate și redate sub diferite forme: descriptiv, schematic, grafic etc.  

Analiza s-a realizat în baza unui plan de observație, aspectele identificate fiind în 

permanență raportate la acțiunile oponenților și înregistrate în fișele de observație.Ținând cont 

de faptul că organizarea din punct de vedere tehnico-tactic al unei echipe este expresia 

manifestărilor comportamentale la nivel colectiv, am încercat în analiza noastră, să punctăm 

aceste aspecte în contextul relațiilor unitare, coordonate ale jucătorilor luați în ansamblu și nu 

la nivel individual. 

În acest demers de a însoți analiza descriptivă și de a „puncta” grafic aspectele esențiale 

ne-am folosit de două aplicații: „footballtactics.net” și „tactical-board” utilizate în scopul 

editării schemelor de joc, iar pentru pentru capturile de ecran și editarea imaginilor , am folosit 

softul „Snagit 5.0”. 

Pentru verificarea ipotezelor cercetării am folosit testul parametric Student (t), 

argumentele care au stat la baza alegerii acestuia fiind: simplitate ca modalitate de aplicare, 

aplicabilitate în raport de condițiile existente, iar pentru datele care nu au avut distribuție 

normală, (aspect verificat cu ajutorul testului Shapiro-Wilk), am utilizat testul neparametric 

Mann-Whitney. 

Indicii de performanță au fost selectați prin intermediul programului statistic 

„Flashscore” fiind culese următoarele date cantitative: numărul total de pase, procentul de 

posesie, numărul ocaziilor de gol, numărul total de acțiuni, numărul de acțiuni periculoase, 

numărul de goluri primite, numărul de goluri marcate, precum și o diagnoză în ceea ce privește 



34 
 

numărul de victorii, egaluri și înfrângeri contabilizate pe reprize care ulterior au fost prelucrate  

și interpretate statistic. 

În scopul stabilirii posibilelor legături între variabilele cantitative selectate, am folosit 

testul parametric de corelație Pearson, pentru acele eșantioane de date care au fost normal 

distribuite și omogene, iar acolo unde aceasta nu a fost posibilă am aplicat un test neparametric 

Spearman. 

În scopul unei mai bune înțelegeri, rezultatele cercetării au fost prezentate atât sub formă 

descriptivă, cât și grafică. 

 

10.2. Subiecții cercetării 

 

Cercetarea de bază efectuată în cea de a treia parte a lucrării a fost axată pe studierea 

comportamentelor și modului de organizare la nivel tehnico-tactic a două echipe de fotbal, 

echipa spaniolă Real Madrid, respectiv echipa românească din Liga I, F.C.S.B.  

Lotul de jucători ai echipei de fotbal Real Madrid și al echipei F.C.S.B , se regăsesc în 

anexele nr. 26 și nr. 27. 

 

10.3. Conținutul cercetării 

 

Cercetarea s-a axat pe identificarea tiparelor comportamentale, a aspectelor esențiale și 

constante ca frecvență de apariție, privind organizarea jocului din punct de vedere tehnico-tactic 

a două echipe de fotbal consacrate, reprezentate de echipa spaniola de primă ligă, Real Madrid 

și echipa românească de fotbal din Liga I, F.C.S.B. 

De asemenea, cercetarea noastră a căutat să extragă, să depisteze noutățile, tendințele 

de organizare, modul de comportament al jucătorilor luați în ansamblu, concomitent, 

desfășurând un proces de analiză sub formă descriptivă a elementelor esențiale observate. 

Conținutul fișelor de înregistrare au constituit un reper util în delimitarea cadrului de 

observare, elementele de conținut grupându-le pe două mari componente: organizarea defensivă 

și  organizarea ofensivă. 

Analiza și observația s-a extins pe parcursul a 20 de partide de fotbal pentru fiecare din 

echipele supuse studiului, aspectele esențiale, fiind consemnate în fișele de înregistrare. 

Acest demers, a căutat ulterior culegerii, analizei și interpretării datelor să evidențieze 

diferențele existente, să întreprindă o analiză comparativă privind comportamentul tehnico-

tactic al celor două echipe. 

Cercetarea întreprinsă a căutat să ofere posibile soluții la modul cum se poate realiza o 

analiză eficientă, prin utilizarea unor tehnici și metode variate. 

Scopul final al cercetării este de a crea un model teoretic de comportament tehnico-

tactic care să poată conduce în plan practic la optimizarea jocului echipelor românești de fotbal. 

 

CAPITOLUL 11 

REZULTATELE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA MODULUI DE ORGANIZARE 

TEHNICO-TACTIC COLECTIV AL ECHIPELOR DE FOTBAL REAL MADRID ȘI 

F.C.S.B 

 

Rezultatele precum și modalitatea de interpretare a acestora s-au concretizat atât în 

aspecte descriptive vizând comportamentul tehnico-tactic cât și cantitative, date ce au comparat 

anumiți indicatori de performanță tehnico-tactici înregistrați.  
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Într-un prim pas, am efectuat o analiză comparativă a celor două echipe în raport de 

oponenții întâlniți, ulterior axându-ne cercetarea pe o analiză comparativă indirectă între echipe. 

Aspectele descriptive au fost însoțite de o analiză de „tip SWOT”, ce a descris și analizat 

„punctele tari și punctele slabe” ale conduitei tehnico-tactice relevate de cele două echipe 

studiate. 

Aspectele cantitative privind indicatorii tehnico-tactici de performanță, au fost analizați, 

corelați iar datele au fost redate cu ajutorul a numeroase tabele, figuri și grafice. În final 

informațiile furnizate de cercetarea calitativă a fost corelată cu informațiile recoltate prin 

metodele cantitative. 

 

CAPITOLUL 12 

CONCLUZII PRELIMINARE 

 

12.1. Concluzii preliminare privind rezultatele și interpretarea datelor privind indicii de 

performanță tehnico-tactici ai echipei spaniole de fotbal Real Madrid cu oponenții 

 

Ca un prim aspect pe care îl evidențiem din analiza celor opt indici de performanță 

tehnico-tactică: raportul de posesie, ponderea paselor, ocaziilor de gol, acțiuni realizate, acțiuni 

periculoase, golurilor marcate și a celor primite, rezultatele obținute cuantificate în pondere de 

victorii, egaluri și înfrângeri, se poate concluziona că atât pe reprize, cât și pe întreaga durată a 

partidelor, echipa Real Madrid a fost superioară, comparativ cu oponenții întâlniți, în ceea ce 

privește ponderea, procentul, și diferențele date de mediile analizate 

Se remarcă raportul de posesie, numărul de pase, numărul ocaziilor de gol, care din 

punct de vedere statistic au evidențiat diferențe semnificative pe parcursul partidelor cât și pe 

reprize.  

Alți indici evidențiați au fost reprezentați de numărul de acțiuni periculoase, raportul 

dintre numărul de goluri marcate și cel al golurilor primite, ultimul loc fiind ocupat de numărul 

de acțiuni. Deși acest indice din punct de vedere al ponderii și al procentajului a fost superior 

oponenților, nu a relevat existența unei diferențe semnificative în nici una din reprizele 

analizate. 

În ceea ce privește analiza ponderii, procentajului și al interpretării statistice a 

eșantioanelor pe reprize, se poate concluziona că în prima repriză echipa Real Madrid este net 

superioară oponenților, fapt observat prin diferențele evidențiate, comparativ cu repriza a doua, 

care inclusiv la nivel statistic sunt confirmate. Excepție fac indicii ponderii acțiunilor ce nu au 

semnalat din punct de vedere statistic existența unei diferențe semnificative. 

În opinia noastră, acest indice de performanță mai slab trebuie privit în corelație cu 

ponderea acțiunilor periculoase și cu cea a ocaziilor de gol, care la nivelul reprizelor întâi și al 

partidelor prezintă o diferență semnificativă. Astfel, deși comparativ cu alți indici tehnico-

tactici, ponderea de acțiuni, prezintă o diferență mai mică, aceasta are ca substrat, în mod 

paradoxal, o mai bună eficiență a jucătorilor echipei spaniole. 

Pe de altă parte, putem observa, că deși, la nivelul reprizelor întâi și pe întreaga durată 

a partidelor, avem o diferență semnificativă, la indicatorii de performanță reprezentați de 

raportul dintre numărul de goluri marcate vs primite și la numărul de acțiuni periculoase, la 

nivelul reprizelor a doua, această diferență e nesemnificativă. Cauza acestui decalaj se datorează 

faptului că echipa spaniolă, are ca strategie tactică în prima repriză inițiativa, concretizată prin 

indici superiori. Acest aspect se repercutează în mod firesc la nivelul rezultatului, permițând 

echipei ca în repriza a doua să lase inițiativa adversarilor. 
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Din cele douăzeci de partide selectate pentru cercetare, în douăsprezece partide echipa 

Real Madrid a obținut victoria, șase partide s-au terminat la egalitate, iar în două partide s-a 

consemnat înfrângerea, acest aspect relevând pe de o parte o linie de clasament pozitivă, iar pe 

de alta, confirmând gradul incontestabil al valorii acesteia.  

Se poate observa, analizând comparativ ponderea și procentul înregistrat de echipa 

spaniolă în cele două reprize, că aceasta a avut indici de performanță superiori în primele 

reprize, față de reprizele a doua, fapt ce ne confirmă concluziile expuse anterior. 

În cea ce privește gradul de legătură al unor indici de performanță, realizat cu ajutorul 

testului de corelare Pearson, am înregistrat, slabe corelații între numărul de atacuri 

periculoase vs ocazii de gol (r= 0, 38), numărul de acțiuni periculoase vs posesie, (r=0, 37), 

posesie și ocazii de gol,  (r= 0, 21), posesie vs goluri marcate (r= 0, 21). 

Corelații înalte au fost identificate în ceea ce privește procentul de posesie vs 

număr de pase, (r= 0,72) și numărul de acțiuni vs acțiuni periculoase (r= 0,73) pe durata 

partidelor.  

Cu toate acestea, în mod paradoxal la nivelul indicatorilor de performanță, corelația 

între posesie și numărul de pase, deși, pe durata partidelor și în reprizele a doua, au avut 

indici înalți (r= 0,72), la nivelul primelor reprize s-a înregistrat o corelație modestă (r= 0, 

46).  

Analiza aceasta comparată cu numărul de goluri marcate vs primite în prima repriză 

și cu aspectele descriptive, ne-au permis să concluzionăm că acest aspect, se datorează faptului 

că în prima repriză echipa de fotbal Real Madrid își focusează, orientează acțiunile, obiectivele 

pe un joc direct, cu o dominare crescută asupra oponenților, pe realizarea avantajului, pentru ca 

în reprizele a doua, să crească numărul de pase, să își bazeze strategia pe un joc de temporizare, 

de conservare a rezultatului, aspecte observabile și din diferențele existente între numărul de 

goluri marcate și cel al numărului de goluri primite dintre prima și a doua repriză. 

 

12.2. Concluzii preliminare privind rezultatele și interpretarea indicilor de performanță 

tehnico-tactici ai echipei românești de fotbal F.C.S.B cu oponenții 

 

Analizând indicii de performanță selectați se remarcă, faptul că echipa F.C.S.B este 

superioară oponenților la procentul de posesie, acolo unde ponderea, procentajul, mediile și 

analiza statistică inferențială a relevat o diferență semnificativă.  

  Numărul de acțiuni și de atacuri periculoase este superior, singura departajare 

comparativ cu indicele procentului de posesie fiind dată de faptul că în reprizele a doua, deși 

(la nivelul ponderii, procentajului și mediilor celor doi indicatori) s-au înregistrat diferențe, 

totuși acestea din punct de vedere statistic au fost semnificative. 

În ceea ce privește ocaziile de gol datele prelucrate statistic, nu au evidențiat o diferență 

semnificativă între echipa de fotbal F.C.S.B în raport cu oponenții, deși, ca pondere, procentaj, 

ori medie, aceasta diferență a fost prezentă. 

În scopul clarificării „aspectelor paradoxale” privind indicii de performanță superiori 

ai echipei F.C.S.B la nivelul posesiei, numărului de acțiuni și de atacuri periculoase, a 

numărului de ocazii de gol care nu au corespondență cu rezultatul și nici cu golurile marcate și 

primite, am efectuat o serie de corelații între indici, utilizând testul de corelație Pearson. 

Se evidențiază o corelație moderat pozitivă în ceea ce privește numărul de acțiuni 

declanșate și numărul de atacuri periculoase, la nivelul reprizelor întâi, r= 0,67, în 

reprizele a doua, r= 0,71, pe întreaga partidă, r= 0,77. 

Cât privește nivelul de legătură între indicii de performanță reprezentați de numărul 

ocaziilor de gol vs posesie, testul aplicat, a evidențiat o corelație foarte slabă: repriza I, r= 0, 

09; repriza II, r= 0, 09; partidă, r= 0, 14. 
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O altă analiză a constat în decelarea unor eventuale legături existente între indicele de 

posesie vs acțiuni periculoase, însă și această corelație a avut un grad scăzut: reprizele întâi, 

r= 0,17, în reprizele II, r= 0,55, pe partidă, r= 0,49. 

În ceea ce privește corelarea ocaziilor de gol cu golurile marcate, rezultatele, au 

evidențiat o legătură slabă: în prima repriză, r= 0,40; repriza a doua, r= 0, 30; partidă, r= 

0, 28. 

Nivelul de corelație slab între indicii menționați, precum și analiza descriptivă efectuată 

privind comportamentul tehnico-tactic, al echipei de fotbal F.C.S.B în raport cu adversarii 

studiați pe parcursul celor douăzeci de partide alocate cercetării ne permit, în opinia noastră, să 

facem următoarele constatări: 

* Privitor la procentul de posesie superior, dar care nu s-a corelat cu ocaziile de gol, 

atacurile periculoase, numărul de acțiuni, numărul de goluri marcate și primite, sau a 

rezultatului final, din analiza noastră a rezultat faptul că echipa a avut o posesie superioară, 

deoarece, pe de o parte, echipa a întâlnit oponenți slabi cotați valoric, ce își bazau jocul pe faza 

de apărare și pe declanșarea atacurilor, iar pe de altă parte, atunci când echipa de fotbal 

românească a întâlnit adversari mai valoroși, aceștia, după ce dominau jocul și aveau un rezultat 

favorabil, lăsau inițiativa echipei noastre. 

* În ceea ce privește ocaziile de gol, deși echipa românească a avut o mică superioritate, 

aceasta nu a putut fi stabilită sub aspect statistic inferențial, numărul mai mare de ocazii avut în 

cele trei momente analizate, au relevat (coroborat cu rezultatul partidelor și numărul de goluri 

marcate), că deși echipa își creează ocazii e ineficientă. 

Am remarcat că majoritatea acțiunilor, s-au finalizat cu șuturi la poartă, însă acestea au 

fost expediate din zone ce nu puteau periclita poarta adversă, ele, însă, s-au contabilizat ca 

ocazii de gol și implicit, au contribuit la denaturarea rezultatelor, a adevăratei exprimări în joc 

a echipei, a modului de organizare tehnico-tactic, atât pe faza defensivă, cât pe faza ofensivă. 

* Cât privește numărul de acțiuni și numărul de atacuri periculoase, care în prima 

repriză au prezentat diferențe semnificative, iar în repriza a doua, nu s-a manifestat aceeași 

tendință, considerăm că adversarii au fost superiori în ceea ce privește alegerea tacticii de joc, 

pe de o parte, apărându-se grupat în prima repriză, pentru ca pe faza de tranziție, folosindu-se 

de spațiile mari între compartimente lăsate de către jucătorii echipei de fotbal F.C.S.B, să 

fructifice acțiunile, cu precădere în repriza a doua, iar ulterior să lase inițiativa echipei adverse.  

Numărul mai mare de acțiuni și atacuri periculoase nu a putut fi corelat cu numărul de 

ocazii de gol, cu rezultatul, sau cu golurile marcate, permițându-ne să avansăm drept cauză și 

consecință a acestui fapt, o alegere inadecvată a tacticii de joc, acțiuni ce se desfășoară cu 

predilecție în treimea proprie, acțiunilor realizate lent, cu trasee de joc slab coordonate. 

Echipa românească întâmpină o serie de probleme în treimea adversă de teren în ceea 

ce privește faza de pătrundere și finalizare a atacului, atunci când întâlnește echipe ce se apără 

organizat, ocaziile de gol frecvente apărând ca urmare a contraatacului și atacului rapid în 

detrimentul atacului pozițional. 

* Indicii de performanță reprezentați de: numărul de goluri marcate și numărul de 

goluri primite, a scos în evidență faptul că doar la nivelul primei reprize, echipa este la egalitate 

cu oponenții, în reprizele a doua și pe ansamblul partidelor, echipa fiind inferioară acestora. 

* În ceea ce privește rezultatele celor douăzeci de partide alocate cercetării, echipa a 

avut următoarea pondere: 8 înfrângeri, 8 victorii și 4 rezultate de egalitate. 

Analiza comparativă a ponderii victoriilor, al egalurilor și al înfrângerilor dintre reprize, 

ne-a relevat faptul că echipa are o pondere a indiciilor de performanță ușor crescuți în reprizele 

a doua, comparativ cu reprizele întâi.  

În concluzie, analiza rezultatelor partidelor desfășurate, fac pe de o parte să 

concluzionăm, că echipa F.C.S.B are o valoare mai scăzută, un atac și o apărare ineficientă, 
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comparativ cu oponenții întâlniți, iar pe de altă parte că aceste aspecte constatate nu pot conduce 

la un nivel de performanță superior. 

 

12.3. Concluzii preliminare privind analiza comparativă a indicatorilor de performanță 

și comportamentului tehnico-tactic dintre echipele de fotbal Real Madrid și F.C.S.B 

 

Analiza comparativă a indicilor de performanță tehnico-tactici dintre echipele de fotbal, 

Real Madrid și F.C.S.B, au evidențiat rezultate contradictorii. 

În ceea ce privește ponderea procentului de posesie, se poate observa o netă 

superioritate a echipei spaniole, atât pe durata partidei, cât și defalcat, pe reprize. 

Interpretarea statistică a confirmat existența unei diferențe semnificative la nivelul 

reprizelor întâi, pentru ca în reprizele a doua și pe durata partidelor acestea să fie 

nesemnificative. Acest aspect din punctul nostru de vedere, are drept cauză faptul că la nivelul 

reprizelor întâi, echipa spaniolă domină jocul, își creează o multitudine de ocazii de gol, pe care 

le fructifică, iar în reprizele a doua, lasă inițiativa oponenților, argumente care au fost pe larg 

tratate anterior, în capitolul de analiză comparativă dintre echipa de fotbal Real Madrid și 

oponenți. 

În schimb, jucătorii echipei F.C.S.B, în reprizele întâi și a doua, au un procent de posesie 

superior față de cel al oponenților, dar, datorită organizării tehnico-tactice precare, rezultatele 

nu se corelează cu acest indicator pozitiv. 

Analiza ponderii ocaziilor de gol, a relevat o diferență evidentă la nivelul ponderii, 

procentului și mediilor în favoarea echipei spaniole.  

Interpretarea statistică a confirmat existența unei diferențe semnificative între echipa de 
fotbal spaniolă și cea românească, atât cumulat pe durata partidelor, cât și defalcat, pe reprize. 

Paradoxal este faptul că, atât în ceea ce privește indicatorii de performanță privind 

ponderea acțiunilor, cât și ponderea acțiunilor periculoase, echipa românească este 

superioară celei spaniole. Astfel, în ceea ce privește ponderea acțiunilor, deși diferențele sunt 

vizibile, ele nu au putut fi confirmate ca fiind semnificative din punct de vedere inferențial. 

Analiza acțiunilor periculoase, a relevat existența unei diferențe semnificative din punct 

de vedere statistic, între cele două echipe, în primele reprize, pentru ca în reprizele a doua și pe 

partide, aceste diferențe, chiar dacă au fost superioare echipei românești să nu fie semnificative. 

Această contradicție ar putea fi cauzată de valoarea mai slabă a oponenților întâlniți de 

echipa românească, în partidele din campionat și calificările din Europa League. 

În ceea ce privește indicatorii de performanță reprezentați de golurile marcate și de cele 

primite, care ne arată forța ofensivă și defensivă a echipei, analiza comparativă a evidențiat că 

în ceea ce privește ponderea golurilor marcate, în prima repriză se observă o diferență de 7 

goluri, 14 goluri în repriza a doua și 21 de goluri pe durata partidelor în favoarea echipei 

spaniole. 

Analiza comparativă a golurilor primite, a evidențiat că în reprizele întâi, echipa Real 

Madrid a primit cu 10 goluri mai puțin față de echipa F.C.S.B, în reprizele a doua, în schimb, 

echipa românească a primit cu un gol mai puțin decât echipa spaniolă, pentru ca la nivelul 

integral al partidelor, echipa spaniolă să prezinte o pondere de 9 goluri primite mai puțin, vizavi 

de echipa românească. Acest fapt aduce probe indubitabile privind diferența de valoare dintre 

cele două echipe, a echilibrului de organizare comportamentală din punct de vedere tehnico-

tactic atât în faza de atac cât și în cea de apărare. 

Analiza comparativă privind rezultatul înregistrat pe reprize dintre echipa Real Madrid 

și F.C.S.B, a confirmat neta superioritate a echipei spaniole față de cea românească, atât pe 

reprize, cât și la nivelul partidelor, în ceea ce privește linia de clasament dată de diferența între 

ponderea victoriilor, egalurilor și înfrângerilor. 
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În ceea ce privește media indicatorilor de performanță se poate observa diferența între 

echipa de fotbal Real Madrid (RM) și echipa F.C.S.B: 

Indicatorul procentului de posesie, având o medie de: 65,45% (RM)  – 52,3% 

(F.C.S.B) în prima repriză; o valoare medie cuprinsă între: 54,70% (RM)- 54,30% (F.C.S.B), 

în repriza a doua, pentru ca la nivelul partidei, media să fie cuprinsă între: 56,50% (RM) – 

52,85% (F.C.S.B). 

În ceea ce privește media indicatorului ponderii ocaziilor de gol, avem următoarele 

valori, care sunt situate în prima repriză între: 7,30 (RM) – 5,85 (FCSB); în repriza a doua medii 

cuprinse între: 8,05 (RM) – 5,40 (F.C.S.B) iar valorile medii la nivelul partidelor cuprinse între: 

15,7 (RM) – 11,05 (F.C.S.B). 

Media ponderii indicatorului de acțiuni inițiate este situată între: 52,8 (RM) – 56,65 

(F.C.S.B) în prima repriză, între: 52,5 (RM) – 55,45 (F.C.S.B) în reprizele a doua și între: 105,3 

(RM) – 112,1 (F.C.S.B) la nivelul partidelor. 

Indicatorul ponderii acțiunilor periculoase a înregistrat o medie de: 31,05 (RM) - 

38,35 (F.C.S.B) în prima repriză, o medie de: 32 (RM) – 39,70 (F.C.S.B), în repriza a doua, 

pentru ca la nivelul partidelor să avem o medie cuprinsă între: 66 (RM) – 78,5 (F.C.S.B). 

Trebuie remarcat faptul că echipa românească, deși este superioară față de echipa 

spaniolă în ceea ce privește ponderea acțiunilor inițiate și al numărului de atacuri periculoase, 

după cum vom observa din analiza corelativă al altor indici expuși mai jos, aceștia reflectă în 

mod clar ineficiența echipei. 

În ceea ce privește indicatorul reprezentat de media ponderii golurilor marcate, în 

prima repriză: 1,10 (RM) – 0,75 ( F.C.S.B), în repriza a doua valori de: 1,05 (RM) – 0,60 

(F.C.S.B), pentru ca pe ansamblul partidei să avem o sumă medie cuprinsă între: 2,20 ( RM) – 

1, 35 (F.C.S.B). 

Media ponderii indicatorului de performanță ce face referire la golurile primite are 

valori cuprinse între: 0,20 (RM) - 0,75 (F.C.S.B) în prima repriză: 0,40 (RM) – 0,70 (F.C.S.B), 

în repriza a doua și o medie de: 0,60 (RM) - 1,45( F.C.S.B) la nivelul partidelor. 

În ceea ce privește indicele de eficiență dat de raportul între media numărului de 

acțiuni și media numărului de ocazii, avem următoarele valori: în repriza întâi o medie de: 

0,14 (RM) – 0,10 (F.C.S.B), în repriza a doua o medie de 0,15 (RM) – 0,097 (F.C.S.B), iar la 

nivel de partidă, o medie de 0,15 (RM) – 0,098 (F.C.S.B). 

Privind indicele de eficiență dat de raportul mediei numărului de ocazii de gol și 

media numărului de goluri marcate avem următoarele rezultate: în repriza întâi, o medie de 

0,15 (RM) – 0,13 (F.C.S.B), în repriza a doua, o medie de 0,13 (RM) – 0,11 (F.C.S.B), iar la 

nivelul partidei, o medie de 0,14 (RM) – 0,12 (F.C.S.B), aspecte ce sunt redate cu ajutorul 

tabelului nr. 34. 

 

Tabel nr. 34  Analiza comparativă a mediei indicilor de performanță dintre echipele de 

fotbal Real Madrid și F.C.S.B 

Indicatori Repriza 1 Repriza 2 Partidă 

RM FCSB RM FCSB RM FCSB 

Procent posesie 65,45% 52,30% 54,70% 54,30% 56,50% 52,85% 

Ocazii de gol 7,30 5,85 8,05 5,40 56,50 52,85 

Acțiuni inițiate 52,80 56,65 52,50 55,45 105,30 112,10 

Acțiuni periculoase 31,05 38,35 32 39,70 66 78,50 

Goluri marcate 1,10 0,75 1,05 0,60 2,20 1,35 

Goluri primite 0,20 0,75 0,40 0,70 0,60 1,45 

Acțiuni/Ocazii de gol 0,14 0,10 0,15 0,097 0,15 0,098 

Ocazii de gol/Goluri 

marcate 

0,15 0,13 0,13 0,11 0,14 0,12 
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CAPITOLUL 13 

 

MODELAREA JOCULUI DE FOTBAL AL ECHIPELOR ROMÂNEȘTI DE LIGA I 

 

Modelele elaborate au fost studiate prin prisma teoriei sistemelor, concept menit a 

descrie și explica un anumit ansamblu de elemente ce interacționează în vederea realizării unui 

scop, respectând o serie de reguli, legi și principii. 

Modelele de organizare tehnico-tactică pe care le propunem oferă soluții cu privire la 

realizarea și abordarea unor acțiuni pe parcursul a patru momente (faze) dinamice, 

fundamentale din jocul de fotbal: atac, apărare și fazele de tranziție.   

În baza analizei efectuate privind modelul sistemului de joc, aplicabile modelelor 

expuse, am selectat câteva sisteme de bază care s-au dovedit constante și eficiente în cercetarea 

întreprinsă: „1-4-3-3”; „1-4-2-3-1”; „1-4-4-2”; „1-4-5-1”. 

Redarea modelelor prezente în lucrare nu s-a limitat doar la o expunere schematică, în 

analiza noastră căutând să extragem și să reliefăm o serie de detalii care sunt relevante și 

contribuie de asemenea, la eficiența acțiunilor, cum ar fi introducerea unui „declanșator”, al 

unui „element surpriză”, menit să „destabilizeze”, să încetinească reacțiile jucătorilor echipei 

oponente. 

Modelul de comportament tehnico-tactic, cuprinde o succesiune de algoritmi atât 

structurali (configurarea sistemul de joc utilizat, numărul de jucători angrenați în acțiune, modul 

de dispunere și poziționare al acestora, zonele de teren unde are loc acțiunea), cât și funcționali 

(dinamica, progresia, interacțiunea, relațiile, sarcinile, operațiile, procesele concrete specifice 

momentului, procedeele tactice utilizate aferente fazei abordate), în vederea realizării 

obiectivelor specifice.  

În vederea organizării colective la nivel ofensiv, am prezentat modele pentru fazele de 

construcție, consolidare și finalizare, iar în ceea ce privește organizarea defensivă, am expus 

modele pentru acțiunile inițiate, după pierderea posesiei mingii, a replierii și a organizării 

defensive a echipei. În ceea ce privește fazele de tranziție, am prezentat modele ce relevă 

acțiunile, modalitățile concrete de răspuns, de reacție. 

Demersul de a expune o serie de modele și de a le analiza, în funcție de faze, trebuie 

înțeles ca o inițiativă având un scop pur didactic, în practică, acestea fiind puternic 

interconectate, indisolubile, de aceea, o serie de obiective, procedee, modalități de acțiune, 

principii specifice anumitor momente, se vor regăsi prezente prin modelele expuse și în 

conținutul altor faze de joc. 

În vederea unui grad de înțelegere mai bun, modelele de organizare tehnico-tactică sunt 

prezentate sub formă descriptivă și sunt însoțite de redări schematice.  

Modelele includ în conținuturile lor cele mai importante aspecte, relevând printre altele: 

descrierea acțiunilor, dinamica acestora, forma, principiile ce stau la baza lor, variantele de 

aplicare în raport de oponenții întâlniți, de stilul de joc, sistemul utilizat, precum și unele 

recomandări privind eficiența acțiunilor etc. 

Considerăm că o echipă de fotbal e cu atât mai valoroasă și mai bine organizată din 

punct de vedere tehnico-tactic, cu cât aceasta stăpânește și aplică în funcție de context, o 
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varietate de acțiuni, forme, procedee, principii de joc, de aceea am încercat în acest capitol să 

exemplificăm, să acoperim prin intermediul modelelor o cât mai mare problematică impusă de 

tema cercetării. 

Modelele expuse în acest capitol al lucrării și-au concentrat conținutul pe aspecte legate 

de comportamentul tehnico tactic în fazele de atac și apărare, precum și în expunerea unor 

modele privind indicii de performanță ce au fost redate atât descriptiv cât și grafic. 

13.1. Model de comportament tehnico-tactic colectiv pe faza de atac 

Faza de construcție a atacului, reprezintă demersul de construire a jocului din 

apropierea propriei porți, ce poate fi inițiată de portar sau de fundași.  

Scopul principal al acestei faze este de a crea spații, culoare, zone libere, prin atragerea 

adversarilor. Una din  problemele specifice acestei faze este dată de întrebarea „cum depășim 

prima linie de presing a adversarului?”.  

În această fază putem utiliza pentru îndeplinirea obiectivelor o serie de procedee și 

principii distincte cum ar fi: crearea superiorității numerice în anumite zone de teren. În figura 

nr. 38, avem expusă o modalitate de creare a superiorității numerice pe o zonă laterală de teren, 

prin participarea fundașului lateral dreapta și a fundașului central, această configurare, 

asigurând o superioritate de 2 vs 1. 

  
Figura nr. 38 Crearea superiorității 

numerice pe zonă laterală 

Figura nr. 39 Crearea superiorității 

numerice pe zonă centrală 

 

În modelul de construcție al atacului expus în figura nr. 39, dinamica jucătorilor în zona 

centrală de teren creează o zonă liberă (spațiul blurat galben). Această „așezare asimetrică” 

permite mijlocașului lateral să rămână „liber de marcaj” și să primească mingea prin 

intermediul unei pase verticale inițiate de portar. 

Crearea superiorității numerice poate fi realizată de orice jucător, în figura nr. 40, 

observăm o acțiune coordonată de demarcaj în care protagonist este atacantul central ce coboară 

liber de marcaj în zona din fața fundașilor centrali. 

Angrenarea activă a portarului la faza de construcție este prezentată de modelul din 

figura nr. 41. Se observă că după un schimb de pase cu fundașii, portarul angajează printr-o 
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degajare extrema stângă, profitând de translația jucătorilor echipei adverse, inițiată de acțiunea 

anterioară în zona laterală a terenului. 

 

  

Figura nr. 40 Crearea superiorității numerice prin  

coborârea atacantului central la construcție 

Figura nr. 41 Construcție inițiată prin utilizarea 

pasei lungi de către portar. 

 

Crearea unghiurilor de pasă, creșterea vitezei de joc, limitarea numărului de atingeri ale 

mingii, schimbarea direcției de joc, alternarea paselor în plan vertical și diagonal, utilizarea 

zonelor de teren mai puțin riscante în cazul recuperării mingii de către adversar, cum ar fi zonele 

laterale de teren, se constituie atât în principii cât și în elemente surpriză pentru adversar. 

În această fază avem de asemenea de stabilit, o serie de aspecte deosebit de importante 

cum ar fi: poziționarea și dinamica jucătorilor în sistemul de joc utilizat, modalitățile de 

depășire a primei linii de presing adverse, ocuparea zonei mediene reprezentată de linia 

mijlocașilor și linia de fundași adversă, menținerea posesiei mingii, concomitent cu mărirea 

distanței între coechipieri. 

Modalitățile de construcție exemplificate sunt cele ce sunt inițiate de portar și sunt 

sprijinite de doi sau trei fundași centrali iar progresia poate fi efectuată cu ajutorul paselor 

scurte, medii sau utilizând degajarea. 

Vom exemplifica și reda o serie de modele de construcție pentru cele mai frecvente 

situații întâlnite. Astfel, în cazul în care oponenții execută presing cu doi atacanți în sistemul 

„1-4-4-2”, observăm din figura nr. 42, următoarele acțiuni: 

         * Superioritate numerică pe zona laterală a terenului, dacă fundașul lateral stânga advers 

marchează extrema, rămânând liber de marcaj fundașul lateral dreapta propriu, ce se poate 

intercala și primi direct pasa de la portar.  

În cazul în care fundașul lateral advers riscă să marcheze fundașul lateral dreapta 

propriu, atunci extrema dreaptă poate fi angajată de către portar cu o pasă lungă.  

* Crearea superiorității numerice în zona centrală prin coborârea atacantului central care 

primește pasă de la propriul portar și asigură progresia fazei prin angajarea extremei sau a 

fundașului lateral dreapta. 
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Elementele care surprind tactica de presing adversă și creează derută sunt: încărcarea 

flancului stâng al terenului prin deplasarea „interului”, acțiune ce conduce la atragerea 

adversarului în acea zonă, coborârea atacantului central între linii, urcarea extremei stângi pe 

culoarul dintre fundașul central și fundașul lateral stânga advers și a fundașului lateral dreapta 

pe culoarul dintre linia de margine și fundașul lateral stânga advers. Aceste manevre determină 

ca atacantul central să poată primi liber de marcaj pasă de la portar și să poată lansa fundașul 

lateral. 

 

  

Figura nr. 42 Construcție inițiată prin 

degajarea portarului la fundașul lateral 

Figura nr. 43 Construcție inițiată prin  degajarea 

fundașului central la extremă 

 

O altă modalitate de evitare a presingului advers expusă în figura nr. 43, are ca model 

portarul ce inițiază acțiunea pasând unuia din fundașii centrali liberi de marcaj. Acesta lansează 

extrema care se deplasează în zona centrală.  

Se poate observa în acest model propus că echipa aflată la construcție nu realizează la 

întâmplare această acțiune. Astfel, se încarcă în mod deliberat flancul stâng pentru eliberarea 

unuia din fundașii centrali și se fixează linia de fundași prin poziționarea extremelor, atacantului 

central și urcării pe poziție intermediară a unui mijlocaș lateral. 

 

13.2. Model de comportament tehnico-tactic colectiv pe faza de apărare 

Faza de apărare are la bază o serie de acțiuni, principii, procedee, măsuri de aplicare 

care răspund problemelor variate solicitate de contextul situațional al jocului de fotbal. 

 Principalele aspecte specifice fazei de apărare corespund întrebării de a ști ce tipuri de 

presing sunt eficiente pe construcția adversarului, ce modalități de acțiune și dirijare folosim, 

crearea de superioritate numerică, blocarea zonelor de combinație ale adversarilor 

(contracararea jocului între linii, a zonelor centrale și laterale, neutralizarea „jucătorilor cheie”).  
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Alte aspecte importante în faza de non-posesie a mingii este decizia colectivă de a alege 

ce soluții vor fi aplicate: contrapresing, presing, sau retragerea organizată în vederea apărării 

porții, structura jucătorilor echipei angrenați în acțiune, sistemului de joc utilizat, coordonării 

acțiunilor în concordanță permanentă cu referințele liniei defensive (linie, minge, poartă, 

coechipieri) și a zonelor de acțiune. 

Trebuie menționat că în literatura de specialitate străină se face distincție între presingul 

declanșat imediat după pierderea posesiei mingii, ce este denumit „contrapresing” și acțiunea 

de presing efectuată atunci când construcția adversarului începe de la portar sau fundașii 

centrali, denumite „capcane de presing”.  

O capcană de presing implică o strategie coordonată de dispunere a jucătorilor, în 
vederea recuperării rapide a mingii, ținând cont de resursele proprii și de calitățile adversarilor. 

Modelul nostru de joc, implică ca imediat după pierderea posesiei mingii, jucătorii să 

înceapă demersurile necesare recuperării cât mai rapide a acesteia, deoarece în caz contrar, 

adversarul are timp să se organizeze și să își pună în valoare calitățile. Dacă presingul declanșat 

nu conduce la recuperarea mingii, atunci jucătorii se retrag în mod coordonat spre pozițiile 

defensive, în așa zisa fază de repliere încercând să țină linia fundașilor cât mai sus și să aplice 

„jocul la offsaid”. 

Pe „minge descoperită”, liniile coboară în mod progresiv, reducând distanțele dintre 

jucători și asigurând apărarea cadrului porții prin blocarea culoarelor  și a spațiilor de înaintare 

sau de finalizare, concomitent continuând presingul în scopul recuperării mingii. 

Dacă aceste demersuri nu au condus la recuperarea mingii, se comută apărarea pe faza 

a trei-a, cea de apărare organizată, unde esențial este să asigurăm o bună apărare a cadrului 

porții, o poziționarea bună a jucătorilor, asigurarea superiorității numerice.  

Deoarece echipele valoroase tind din ce în ce mai mult, ca după pierderea posesiei 

mingii să efectueze contrapresing (acțiune coordonată de recuperare a mingii, imediat după 

pierderea posesiei), concomitent cu o repliere rațională în care importantă nu este retragerea 

spre pozițiile defensive, ci recuperarea cât mai rapidă a mingii, modelele expuse vor fi orientate 

în această direcție. 

  
Figura nr. 70 Izolarea jucătorului cu mingea Figura nr. 71 Izolarea jucătorului cu mingea și 

direcțiile de repliere 
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În figura nr. 70, se poate observa că adversarul cu mingea aflat în zona laterală a 

terenului este izolat de trei jucători ce îl atacă, ceilalți ecranând prin poziționare eventualele 

pase. De remarcat este organizarea echipei, blocul funcțional, densitatea jucătorilor și presingul 

efectuat utilizând o formă de marcaj mixtă: orientat spre om și spațiul din jurul său, orientat 

spre minge și blocarea culoarelor de pasă. 

Modelul expus cu ajutorul figurii nr. 71, conține o formă de izolare a purtătorului de 

minge și direcțiile de retragere pe faza de repliere. Se observă și în acest model în care mingea 

este pierdută într-o zonă lateral centrală, acțiunile coordonate ale tuturor jucătorilor echipei (în 

roșu). Extrema dreaptă, atacantul central și fundașul lateral dreapta efectuează un presing din 

trei direcții, în timp ce un mijlocaș lateral securizează zona prin blocarea culoarului de pasă 

spre poartă. Ceilalți jucători, comprimă zona pentru a închide culoarele de pasă și marchează 

zonal jucătorii adverși din perimetrul jucătorului cu mingea. 

  
Figura nr. 72 Contrapresing în sistem „1-2-

3-2-3” 

Figura nr. 73 Contrapresing în sistem „1-

2-3-2-3” 

 
Figura nr. 74 Contrapresing în sistem  „1-3-4-3” 
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În modelele următoare prezentăm o serie de modalități de recuperare a mingii după 

pierderea posesiei acesteia, precum și direcțiile de deplasare ale jucătorilor, în figura nr. 72, 

echipa fiind așezată într-un sistem de joc „1-2-3-2-3”, pierde posesia într-o zonă laterală din 

apropierea centrului terenului, iar în figura nr. 73, în zona laterală din apropierea careului 

advers. 

Cu ajutorul liniilor continue de culoare închisă putem analiza structura echipei, în timp 

ce liniile întrerupte redau direcțiile de deplasare ale jucătorilor. 

În figura nr. 74, redăm un model în care echipa fiind așezată într-un sistem de atac „1-

3-4-3”, execută o acțiune colectivă de recuperare a mingii. 

 

13.3. Model de comportament tehnico-tactic vizând indicii de performanță 

 

 

Pe baza analizei desfășurate, putem creiona un model de comportament în ceea ce 

privește indicii de performanță, care pot oferi o evoluție superioară a echipei în plan 

performanțial. 

Indicatorul procentului de posesie, are o medie de: 65, 52% în prima repriză; o valoare 

medie de 58,60%, în repriza a doua; pentru ca la nivelul partidei, media să aibă o valoare de 60, 

20%. 

Media indicatorului numărului de pase are o medie de: 313 pase, în prima repriză; 

294 pase, în repriza a doua; iar la nivel de partidă, o medie de 604 pase. 

În ceea ce privește media indicatorului ponderii ocaziilor de gol, avem următoarele 

valori, situate în prima repriză la: 7,97; în repriza a doua o medie de 8,22; iar valoarea medie la 

nivelul partidelor de 16,05. 

Media ponderii indicatorului de acțiuni inițiate este situată la: 63,50 acțiuni inițiate 

în prima repriză; 61,20, în repriza a doua; 124,70, la nivelul partidelor. 

Modelul privind indicatorul ponderii acțiunilor periculoase este situat la o medie de: 

34,35, în prima repriză; o medie de 33,50, în repriza a doua; pentru ca la nivelul partidelor să 

avem o medie de 67,50. 

În ceea ce privește indicatorul reprezentat de ponderea golurilor marcate, în prima 

repriză modelul optim are valoarea de: 1,15; în repriza a doua valori de: 1,17; pentru ca pe 

ansamblul partidei să avem o medie de 2, 30. 

Media ponderii indicatorului de performanță ce face referire la golurile primite are 

valori cuprinse între: 0, 22, în prima repriză; 0, 55, în repriza a doua și o medie de 0, 80 la 

nivelul partidelor. 

Privind indicele de eficiență dat de raportul mediei numărului de ocazii de gol și 

media numărului de goluri marcate avem următoarele rezultate: în repriza întâi, o medie de 

0,15; în repriza a doua, o medie de: 0,14; iar la nivelul partidei, o medie de 0,14. 

În ceea ce privește modelul indicelui de eficiență dat de raportul între media 

numărului de acțiuni și media numărului de ocazii, avem următoarele valori: în repriza întâi 

o medie de: 0,13, în repriza a doua o medie de: 0,14, iar la nivel de partidă, o medie de: 0,14. 

Aceste detalii pot fi analizate prin intermediul tabelului nr. 33. 
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                                         Tabel nr. 33 Modelul indicilor de performanță 

 

 
 

       

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 14 

CONCLUZII FINALE 

 

14.1. Concluzii teoretice și practice desprinse din cercetare 

 

1. Analiza comparativă, a relevat atât diferențele cât și cauzele ce concură la un nivel 

valoric mai scăzut al echipei românești de fotbal. Aceste diferențe constatate, se observă 

atât la nivelul indicatorilor de performanță selectați, cât și la nivelul comportamentului 

tehnico-tactic studiat și expus prin intermediul cercetării exploratorii desfășurate. 

2. Indicatorii de performanță nu au putut fi corelați cu rezultatele înregistrate, sau cu modul 

de organizare în planul comportamentului tehnico-tactic, aceste concluzii, regăsindu-se 

în mod similar în majoritatea studiilor și cercetărilor efectuate  anterior.  

3. Indicii de performanță, în mod singular, nu ne pot oferi  date concludente despre nivelul 

valoric al unei echipe de fotbal. 

4. Studiul a evidențiat faptul că modalitatea de organizare a echipelor, comportamentul 

tehnico-tactic colectiv, influențează performanța, jucând un rol decisiv în obținerea unor 

rezultate pozitive. 

5. O abordare mixtă în ceea ce privește studierea comportamentului tehnico-tactic din 

jocul de fotbal, ce îmbină o cercetare cantitativă cu una calitativă, reprezintă o 

modalitate eficientă de analiză, evaluare, diagnoză, oferind premisele optimizării 

jocului de fotbal. 

6. Tehnicile și metodele de analiză a comportamentului tehnico-tactic se pot constitui într-

un ghid care să orienteze și să îmbunătățească activitatea celor implicați în domeniu în 

vederea optimizării jocului echipelor românești de fotbal. 

7. Prima ipoteză formulată, ce enunță că: „Analiza descriptivă îmbinată cu o analiză 

cantitativă, oferă soluții eficiente de studiere a comportamentului tehnico-tactic, 

MODELUL INDICILOR DE PERFORMANȚĂ 

Indicatori (pondere/procent) Repriza 1 Repriza 2 Partidă 

Procent posesie 65,52% 58,60% 60,20% 

Pase 313 294 604 

Ocazii de gol 7,97 8,22 16, 05 

Acțiuni 63,50 61,20 124,70 

Acțiuni periculoase 34,35 33,50 67,50 

Goluri marcate 1,15 1,17 2,30 

Goluri primite 0,22 0,55 0,80 

Ocazii de gol/goluri marcate 0,15 0,14 0,14 

Acțiuni/ocazii de gol 0,13 0,14 0,14 
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explică fenomenele de cauzalitate dintre variabile și relevă în mod fidel, nivelul 

valoric al echipelor de fotbal”, se confirmă. 

8. În baza ipotezelor subordonate (H.S) și a ipotezelor subordonate adiacente (H.S.A) 

(aspecte relevate în anexele nr. 30 și nr. 31), a doua ipoteza principală (H.P) formulată, 

având enunțul: „Indicii de performanță tehnico-tactici ai echipelor de fotbal Real 

Madrid și F.C.S.B sunt semnificativ superiori indicilor oponenților, se confirmă. 

 

14.2. Propuneri și recomandări privind modelarea jocului echipelor românești de fotbal 

 

Studiul a evidențiat faptul că modalitatea de organizare a echipelor, comportamentul 

tehnico-tactic colectiv, influențează performanța, jucând un rol decisiv în obținerea unor 

rezultate pozitive, ca urmare, este necesar a se acorda din partea specialiștilor o mai mare atenție 

privind pregătirea tehnico-tactică. 

  Deși jocul de fotbal implică modalități de abordare mixtă a acțiunilor, (euristică și 

standardizată), utilizarea modelelor, conferă prin exersare, formarea de automatisme ce pot 

conduce la indici ridicați de eficiență și pot preîntâmpina o posibilă exprimare dezorganizată a 

echipei în fazele de joc. 

 Analiza tehnico-tactică, stabilirea strategiei, a tacticii de joc privind contracararea 

acțiunilor adversarilor și eficientizarea propriilor acțiuni este fundamentală pentru creșterea 

nivelului valoric.  

O bună analiză solicită o bună cunoaștere a structurii și dinamicii jucătorilor, a stilului 

și sistemelor de joc, precum și a principiilor, procedeelor, formelor, acțiunilor ce intră în 

conținutul componentei tehnico-tactice. 

Analiza comparativă efectuată ne-a oferit oportunitatea de a releva nu numai cauzele 

organizării mai slabe a echipei românești de fotbal, ci și de a cunoaște tendințele la nivelul 

comportamentului tehnico-tactic, aspecte ce au constituit baza în vederea generării și formulării 

unor propuneri și recomandări. 

Principalele propuneri și recomandări privind aplicarea procedeelor și acțiunilor 

tehnico-tactice, în fazele de atac și apărare: 

      * Orice demers tehnico-tactic să aibă un scop bine definit și să fie aplicate acțiuni, procedee, 

forme, principii în concordanță cu contextul situațional al jocului. 

      * Pentru preîntâmpinarea în faza de pierdere a posesiei mingii, a unui eventual contraatac 

al adversarilor, exersarea structurii poziționale reprezintă o prioritate. În această configurare, 

fundașii și mijlocașii de acoperire au sarcina să stea aproape de adversarul direct, dar, în același 

timp, această dispunere trebuie să ofere și soluții de „ecranare” a spațiului din spatele liniei de 

fund în cazul unei pase lungi a adversarului. 

       * A se evita în faza de construcție orientarea paselor pe direcție verticală, ca modalitate de 

progresie, fiind recomandată utilizarea paselor oblice și a celor diagonale. De asemenea, se 

recomandă limitarea numărului de atingeri ale mingii în această fază și creșterea vitezei de 

transmisie a paselor. 

       * Orientarea pasei se va face întotdeauna spre jucătorul liber de marcaj, evitându-se jocul 

din mai multe atingeri, iar exploatarea avantajului numeric va trebui să aibă ca obiectiv clar, 

depășirea adversarului, crearea de spații, asigurarea progresiei. 

      * Propunem ca pe durata antrenamentelor, antrenorii să exerseze cu jucătorii atât situațiile 

de superioritate numerică („3 contra 2”; „4 contra 3”), cât și de egalitate și inferioritate 

numerică, toate cu intensitate ridicată. 
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       *  Se recomandă ca portarul să aibă un rol mai activ în inițierea acțiunilor, prin 

îmbunătățirea „jocului de picior al acestuia”. 

       *  Propunem ca modelele de joc elaborate să conțină algoritmi în vederea exersării 

acțiunilor în criză de „spațiu și timp”. 

       *  Alegerea unui sistem/sisteme de joc raționale și variate, care să mențină și să asigure 

distanțe optime între jucători atât în faza de atac, cât și în cea de apărare. 

       *  Promovarea unui joc colectiv în detrimentul unuia individual, sprijinirea jucătorului cu 

mingea și oferirea mai multor opțiuni de pasă din partea coechipierilor.  

       *  Alternarea jocului de posesie cu acțiuni directe. 

       *  Alternarea acțiunilor și procedeelor de atac, în vederea generării spațiilor libere, crearea 

superiorității numerice și finalizării acțiunilor care să conțină: „demarcări false”, schimbul de 

locuri, schimbarea direcției de joc, „jocul între linii”, „tehnici de fixare a adversarului”. 

       * Specularea promptă a oportunităților în faza de tranziție pozitivă și organizarea acțiunilor 

sub forma contraatacurilor și a atacurilor rapide, în detrimentul comutării acestora  în atacuri 

poziționale. 

       * După pierderea posesiei, se recomandă ca jucătorii să acționeze în vederea izolării 

jucătorului cu mingea advers, prin acțiuni colective coordonate și nu individuale, iar alegerea 

tipului de presing să aibă concordanță cu aspectele situaționale. 

       * Recomandăm ca în faza de  recuperare a mingii, să se evite „duelurile 1 la 1”, recuperarea 

realizându-se ca urmare a intercepției dată de obligarea adversarului să greșească, ca efect al 

selectării și aplicării unor forme eficiente de presing colectiv. 

       * Se recomandă perfecționarea „jocului la offside” și asigurarea unui echilibru între fazele 

de atac și apărare, între acțiunile ce implică atât jocul cu minge cât și jocul fără minge. 
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LIMITELE CERCETĂRII 

 

Analiza tehnico- tactică în jocul de fotbal are un cadru limitat de acțiune, fiind 

dependentă în mare măsură de experiența acumulată, nivelul intelectual, capacitatea de 

abstractizare și generalizare, spiritul de observație, capacitatea de organizare etc. 

Deoarece indicatorii de performanță și diferitele corelații între aceștia nu pot oferi de 

multe ori date concludente care să ne poată confirma cauzalitatea cu rezultatul, singura opțiune 

acceptabilă o reprezintă îmbinarea analizei modului de organizare comportamentală la nivel 

colectiv al echipei, cu o analiză a indicilor de performanță tehnico-tactici. 

Dacă  sub raportul înregistrării parametrilor de ordin fizic, tehnic și tactic tehnologia a 

avansat, ea oferind date certe, obiective, cu privire la modul de analiză și interpretare al 

potențialului unei echipe, analiza „pur tactică”, a comportamentului unei echipe a rămas la un 

nivel subiectiv. 

Noile tehnologii, ce se bazează pe înregistrarea activității jucătorilor  cu ajutorul 

sistemului de poziționare globală (GPS), oferă o serie de date care au o utilizare limitată asupra 

aspectelor comportamentale tehnico-tactice, ce țin de analiza tactică a echipei, a strategiei, 

stilului său de joc, și nu oferă răspunsuri clare care să conducă la evaluarea acestui aspect. 

Independent de progresul tehnologiei moderne modelarea tactică rămâne deocamdată, 

în multe privințe, la stadiul de abordare teoretică, cercetările desfășurate în direcția identificării 

caracteristicilor tactice care determină performanța în jocul de fotbal, fiind limitate. 

În aceste sens, considerăm că promovarea unei metodologii de analiză și interpretare a 

componentei tehnico-tactice ar putea fi o soluție care să optimizeze atât la nivel teoretic cât și 

practic, jocul echipelor românești de fotbal și implicit creșterea nivelului lor de competitivitate. 

Astfel, analiza cantitativă, deși are un caracter obiectiv, nu oferă de cele mai multe ori 

o corelație semnificativă cu rezultatul, de aceea, aceste date au o slabă putere explicativă. 

Pe de altă parte, o analiză calitativă, este o descriere subiectivă a unor evenimente și 

depinde foarte mult de valoarea observatorului, aspecte care în mod teoretic ne conduc la 

concluzia că fiecare analist poate obține rezultate diferite.  

 

ELEMENTE DE NOUTATE ȘI ORIGINALITATE 

 

Analiza tehnico-tactică a unor echipe de „top” din fotbalul european, vizând optimizarea 

antrenamentelor echipelor românești de fotbal din liga I, realizată prin îmbinarea unei cercetări 

de tip explorator cu o cercetare cantitativă, se poate constitui, în contextul actual, al penuriei de 

informații pe plan intern într-un prim element de noutate și îmbogățire a cunoștințelor. 

Alte elemente, care din perspectiva noastră pot întruni caracterul de noutate și 

originalitate sunt: 

• Elementele de conținut ce se regăsesc în modelul fișelor de observație și înregistrare, 

modalitățile de concepere și selectare a itemilor privind comportamentul tehnico-

tactic, necesari rezolvării obiectivelor propuse. 
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• Alegerea metodelor, a testelor, care să poată conduce la verificarea statistică a 

ipotezelor formulate. 

• Alegerea indicilor de performanță care să ofere posibilitatea de a determina și 

analiza comparativ diferențele privind nivelul valoric, aspecte legate de cauza- efect, 

stabilirea unor  corelații care să explice fenomenele specifice studiate. 

• Promovarea unei metodologii de analiză a comportamentului tehnico tactic. 

• Modalitățile de interpretare a rezultatelor care au fost redate sub formă descriptivă, 

grafică, schematică. 

• Aspectele esențiale privind comportamentul tehnico-tactic la nivel colectiv, care 

pentru o mai bună înțelegere au fost analizate și redate cu ajutorul unor capturi de 

ecran și redate schematic. 

• Aplicabilitatea cercetării promovată prin elaborarea unor modele de joc, 

identificarea tendințelor, formularea de recomandări privind comportamentul 

tehnico-tactic. 
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