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INTRODUCERE 

Tenisul este recunoscut ca fiind ca fiind un joc individual, unde cei doi adversari, ori cele 

două echipe a câte doi jucători, nu se află în contact direct, unul cu celălalt, pe parcursul meciului. 

Tenisul este sportul format din procedee și elemente tehnice, de impulsionare a forței cinetice 

asupra mingii cu racheta care necesită calități motrice și fizice. Pentru lovirea mingii se pun în 

aplicare diferite moduri de execuție, depinzând de specificul contextului. Astfel, antrenorul Florin 

Niță (Ș. Niță. F. Niță, 2014) definește în următorul fel, calitățile necesare unui  jucător de tenis 

bun: “Jucătorul modern de tenis trebuie să arate fizic bine, să alerge ca un atlet, să dețină 

elasticitatea unui gimnast, să dețină jocul de picioare al unui boxer, să aibe forța unui halterofil, să 

aibe inteligența unui șahist și rezistența unui maratonist”. 

Turneele se organizeză încă de la sfârșitul secolului XVIII, unul dintre primele turnee de 

tenis, The Courier pare că s-a desfășurat la data de 23 iulie 1874. În anul 1877 a avut loc pentru 

prima dată turneul de la Wimbledon, Londra. Primele Campionate Naționale ale României se 

desfășoară în anul 1912, atunci când a fost fondată Federația Societăților Sportive din România. 

Aceasta deținea o comisie pentru Lawn-tennis, ce avea menirea să organizeze competițiile de 

profil. 

Creșterea performanței ilustrează unul dintre principalele scopuri ale activității sportive, 

iar obiectivul principal îl reprezintă optimizarea acesteia. Junioratul reprezintă punctul de pornire 

al unui seniorat de succes. Jucătorii de tenis juniori U16 încep prima dată să joace în turnee 

naționale iar apoi și în turnee internaționale. Conform specialiștilor cei mai buni juniori vor putea 

ocupa un clasament onorabil, după trecerea la seniorat. În ceea ce privește tenisul pe plan național 

la această categorie, se pare că există perspective, însă egalând cu junioratul sportivilor ce ocupă 

un loc în cadrul WTA și ATP cu cel al sportivilor juniori actuali, ai generației 14-16 ani, șansele 

par a fi din ce în ce mai mici.  

Jocul modern de tenis a evoluat începând de la un sport tehnic primar, la un sport dinamic, 

dar și exploziv caracterizat prin servicii și lovituri în forță, care cer anumite caracteristici fizice. 

Abilitățile specifice reprezintă factorii predominanți cum ar fi abilitățile legate de manevrarea 

rachetei și a mingiei dar și a loviturii incluzând aici și serviciul. Prin urmare, se acceptă faptul că 

pe scară largă jucătorii de tenis au nevoie de o pregătire fizică bună, pentru a executa lovituri 

avansate și pentru a concura eficient împotriva oponenților de elită. (Fernandez, 2009) 
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PARTEA I – FUNDAMENTELE TEORETICE ALE TEZEI DE 

DOCTORAT 

 

Capitolul 1- Gradul de actualitate al temei privind pregătirea fizică a juniorilor U16 în 

tenis  

1.1 Motivarea alegerii temei 

Am ales această temă, întrucât am practicat teniul din copilărie, iar în adolescență, atletismul. 

Astfel, am dorit să îmbin cele două discipline, și vreau să demonstrez că la nivel de performanță 

nu este suficient să se dețină un joc curat, din punct de vedere tehnico-tactic, ci este necesară o 

foarte buna pregătire fizică, pentru a face față efortului mare la care tenismenii sunt supuși  pe 

parcursul jocului sau al meciului. 

În al doilea rând, ținând cont de faptul că sunt absolventă atât a Licenței cât și a Masterului 

Academiei Naționale de Studii Economice din București, iar mai apoi și ale studiilor de Licență și 

Master din cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București am dorit să îmi 

folosesc cunoștințele acumulate în domeniului statistticii și ale sportului în așa fel încât să analizez 

și să aprofundez mai îndeaproape pregătirea fizică a tenismenilor. Astfel, teza are un puternic 

caracter interdisciplinar în ideea în care ea aduce tehnici adaptate unui alt domeniu, cel al statisticii 

prin metode calitative și cantitative în cel al educației fizice și a sportului. 

Un alt motiv ar fi faptul că la ora actuală Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina- Camelia 

Begu, Ana Bogdan, Sorana Cîrstea și Monica Niculescu fac parte din primele 100 de jucătoare ale 

lumii. Acesta, poate fi unul din motivele pentru care cei mici să aleagă practicarea tenisului. 

Jucătoarele reprezintă un model pentru copii, pe care aceștia să își dorească să îl urmeze. În acest 

fel copiii sunt atrași mai mult către tenis și către sport în general și pot evita sedentarismul, o 

problemă serioasă în zilele noastre. Cei mai talentați și cei muncitori pot urma culmile 

performanței, iar ceilalți îl pot practica ca și sport de loisir, pentru întreținere.  

1.2  Studii și cercetări circumscrise temei  

Privind publicațile din ultimii ani, în ceea ce privește literatura mondială specifică pregătirii 

fizice în sportul alb, se observă că acesta este un subiect de actualitate, întru-cât pentru a putea 

accede în topul jucătorilor, nu mai este de ajuns să dețină o bună pregătire tehnică și tactică de joc, 

ci este deasemenea necesară, o foarte bună pregătire fizică. 

Lucrarea științifică prezentată de Fernandez Jaime, Alexander Ulbricht și Alexander 

Ferrauti1, în care s-au studiat efectele și eficiența unei baze de date individualizate pentru un 

program de antrenament de pregăture fizică dedicat special pentru jucătorii de tenis juniori. Aceștia 

au ajuns la concluzia că metodele realizate pe teren sunt mult mai eficiente, față de cele realizate 

în laborator. Dacă tenismenii sunt testați în diferite perioade ale anului, se poate obține un profil 

indvidual.  

Un studiu realizat tot de către Fernandez et all2, verifică eficiența diferitelor teste de 

evaluare, atât pe teren cât și în laborator, dar și fiabilitatea unui program individualizat ajungând 

 
1 Ulbricht, A.; Fernandez-Fernandez, J.; Mendez-Villanueva, A.; Ferrauti, A. (2016). Impact of fitness characteristics on tennis performance in 

elite junior tennis players, Journal of Strength and Conditioning Research 

2 Fernandez-Fernandez, J.; Sanz-Rivas, D.; Sarabia J. M.; Moya M. (2016). The Effects of Sport-Specific Drills Training or High-Intensity Interval 

Training in Young Tennis Players, International Journal of Sports Physiology and Performance, Human Kinetics 



 

3 

la concluzia că metodele utilizate pe teren sunt mult mai eficiente față de cele din laborator. Astfel, 

Dacă tenismenii sunt testați în diferite perioade ale anului, se poate obține un profil indvidual. 

Un alt studiu realizat3, “Efectele unui antrenament combinat cu sprinturi repetate și forță 

explozivă ale jucătorilor de tenis de elită juniori” a fost publicat la data de 29.02.2015 în revista 

Strengh and Conditioning Research. Cercetătorii și-au propus să investigheze efectul forței 

explozive (ExpS) combinată cu sprinturi repetate (RS), ce s-a desfășurat de două ori pe săptămână, 

asupra performanței neuromusculare. Deși efectele ar putea fi ceva mai vizibile, dacă se lucrează 

separat asupra acestor calități motrice, rezultatele obținute în cadrul acestui studiu, arată faptul că 

includerea unui program combinat, pare a fi un instrument eficient în vederea îmbunătățirii 

performanței neuromusculare, cum sunt săriturile și sprinturile singulare, precum și sprinturile 

repetate, în ceea ce privește jucătorii aparținând unui nivel înalt de pregătire.                             

O altă cercetare, din anul 2016 a utilizat protocolul de testare al fitnessului USTA 

(Bemstein, 2008). În cadrul acesteia au fost utilizate cele cinci stagii de testare ale calităților 

motrice: antropometrice, de rezistență musculară și rezistență generală, forță, flexibilitate și teste 

de viteză și agilitate. Conform manualului USTA de antrenament pentru competiții, există patru 

nivele în care datele normative pentru cele cinci calitățimotrice, ale jucătorilor de elită din SUA. 

Aceștia pot fi clasificați după cum urmează: excellent, bun, mediu sau are nevoie de îmbunătățiri. 

Torres-Luque4, a indicat faptul că 80% din mișcarea unui jucător pe suprafața de joc a avut o rază 

de 2,5 m, 10% 2, 5-4,5m, 5% peste raza de 4,5 m. În medie, un jucător se deplasează câte 3 m la 

fiecare lovitură și între 8-12 m în cadrul fiecărui punct. Într-unul din trei meciuri, jucătorii 

efectuează, în medie, între 300 și 500 de mișcări de o intensitate mare. Potrivit rezultatelor acestui 

studiu, flexibilitatea dar și viteza și agilitatea necesită să fie îmbunătățite. O flexibilitate adecvată 

îi ajută pe jucători să execute acele lovituri largi, să reușească schimbări de direcție rapide și să 

ajungă să loveacă voleuri-le din aproape orice poziție joasă. 

Menționăm cercetarea realizată de către S.  Barber-Wistin5, unde unl dintre obiective a fost 

să se combine componentele unui program de prevenire a lezării ligamentului genunchiului, cu 

alte exerciții pentru îmbunătățirea performanțelor atletice. Cel de-al doilea obiectiv a fost 

reprezentat de îmbunătățirea echilibrului dinamic pe un singur membru, corectarea asimetriei 

membrelor inferioare, sporirea vitezei și agilității, dar și îmbunătățirea anduranței. Au participat la 

programul de șase săptămâni, 42 de jucători cu vârstă cuprinsă între 14 și 16 ani, ce a fost condus 

de antrenori de tenis certificați. Jucătorii ce au participat la studiu, aveau experiență minim doi ani 

în circuitul profesionist. Programul de instruire propus cu o durată de șase săptămâni, a adus 

îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește viteza, agilitatea, echilibru dinamic și rezistența 

abdominală la jucătorii de tenis juniori. 

Un studiu realizat de către Fernandez a fost efectuat cu scopul de a determina stadiile de 

maturizare ale jucătorilor de tenis juniori, în comparație cu vârsta cronologică ale acestora. Astfel 

tinerii atleți pot fi văzuți ca și o populație specială. 6Jucătorii juniori de tenis sunt în mod obișnuit 

expuși la antrenamente specifice și programe competiționale extinse, ceea ce ar putea avea ca 

 
3 Fernandez-Fernandez, J.; Sanz-Rivas, D.; Sarabia J. M.; Moya M. (2016). The Effects of Sport-Specific Drills Training or High-Intensity Interval 

Training in Young Tennis Players, International Journal of Sports Physiology and Performance, Human Kinetics 
4 Torres-Lique, G., Sanchez-Pay, A., Moya M., (2011), Competitive analysis of requirement of young tennis players. 
Journal of Health Research, p.71-78. 
5 Barber-Westin, Sue; Hermeto, Alex; Noyes, Feank. (2015). A six-week neuromuscular and performance training program improves sped, 

agility, dynamic balance, and core endurance in junior tennis players. Journal of Athletic Enhacement. 

 
6 Myer, G., (2016), Sports Specialization, Part2: Alternative Solution to Early Sport Specialization in Youth Athlets, Sports Health. 
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rezultat o pregătire generală inadecvată, și la un mai mare risc de accidentare. (Lloyd, 2016). Astfel 

adaptările fiziologice cauzate de antrenamentul la copii și adolescenți diferă semnificativ față de 

cel al adulților7. Deși competiția sportivă și programele de forță și condiționare au multe beneficii, 

conceperea acestora ar trebui să reflecte numeroasele diferențe ale tenismenului junior în 

comparație cu un atlet adult complet dezvoltat. 

 

1.3 Analiza critică a literaturii de specialitate existentă la nivel național și internațional.  

Toți juniorii încep să joace în circuitul național, continuând cu turneele internaționale, Tenis 

Europe și până la ITF. Pentru a vedea care este drumul spre profesionalism, trebuiesc determinate 

stadiile pre-existente în organismele continentale, dar și internaționale din sportul alb. 

1.3.1 Tenis pe plan național  

Evenimentele din cadrul competițiilor naționale sunt întrebuințate ca și o bază pentru a 

decide, care dintre juniori vor avea șansa să participe la competițiile internaționale. Pentru un 

tenismen, Campionatele Naționale reprezintă începutul de carieră în activitatea de performanță, 

dar și în lotul național. Mersul în cadrul acestei competiții arată valoarea sportivului la momentul 

respectiv, în comparație cu ceilalți colegi de generație. Situația actuală nu este una prea bună, întru-

cât federația nu deține un departament special pentru creșterea și descoperirea noilor talente. 

Aceste datorii, sunt deocamdată preluate de către antrenorii federali, ce sunt coordonatori și sunt 

susținuți de membrii Comitetului Director. Acest comitet este format din foști jucători de tenis, un 

președinte ori Colegiul Antrenorilor. Pentru acest sector nu se cunosc cu exactitate fondurile, 

acestea se constituie din mai multe părți, în funcție de tipurile de acțiuni și anume competiții, salarii 

ori activitatea loturilor naționale. 

1.3.2.:Tenis pe plan internațional  

În cadrul tuturor țărilor ce sunt member ITF, turneele ce sunt organzate pentru jucătorii de 

până în 18 ani, se desfășoară în decursul întregului an. Circuitul ITF este o serie de aproximativ 

300 de turnee, care au loc în peste 100 de țări. Tennis Europe, ce în trecut se numea federația 

Europeană, se află tot în tutela ITF, dar organizează un alt fel de circuit, ce conține în jur de 1000 

de turnee anual, numit Tennis Europe Junior Tour, dar și alte turnee independente de Federația 

Internațională cum ar fi: European Summer Cups, Campionatele Europene de Juniori, Tennis 

Europe Nations Challenge și Tennis Europe Junior Masters. Circuitul European de Junior, include 

în componența sa clasamente săptămânale pentru categoriile de sub 14 dar și sub 16 ani. 

Cele mai numeroase puncte din circuit sunt acordate la cele 8 campionate majore, în care 

sunt incluse deasemea cele patru Grand Slam-uri pentru juniori. Astfel încât să fie eligibili în 

clasamentul de sfârșit de an, jucătorii au obligația să participe la 6 turnee, dintre care este necesar 

ca și trei dintre acestea să facă parte din grupa A, iar celelalte trei din altă categorie. Oricare dintre 

jucătorii care câștigă trei turnee de categorie A, poate fi ales pentru a primi puncte bonus. Aceste 

puncte bonus se pot acorda, deasemenea pentru competițiile pe echipe cât și pentru campionatele 

regionale. Tenismenii sunt înscriși în competiții sub egida ITF de către asociațiile naționale.  

Cele mai numeroase puncte din circuit sunt acordate la cele 8 campionate majore, în care 

sunt incluse deasemea cele patru Grand Slam-uri pentru juniori. Astfel încât să fie eligibili în 

 
7 Naughton, G., (2000), Physiological issues surrounding the performance of adolescent athletes, J. Sports Medicine. 
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clasamentul de sfârșit de an, jucătorii au obligația să participe la 6 turnee, dintre care este necesar 

ca și trei dintre acestea să facă parte din grupa A, iar celelalte trei din altă categorie. Oricare dintre 

jucătorii care câștigă trei turnee de categorie A, poate fi ales pentru a primi puncte bonus. Aceste 

puncte bonus se pot acorda, deasemenea pentru competițiile pe echipe cât și pentru campionatele 

regionale. Tenismenii sunt înscriși în competiții sub egida ITF de către asociațiile naționale.  

Turneele care fac parte din categoria U16/14 & Under Tour se joacă pe trei nivele, în 

funcție de următoarele criterii: Prima categorie, de elită, continându-se cu turneele de actegorie 2 

și 3. În cadrul acestora au loc evenimente de simplu și de dublu. Unele dintre turnee conțin turnee 

suplimentare de consolare pentru cei ieșiți din primele tururi. 

 

Capitolul 2- Performanța, capacitatea de performanță și particularitățile adolescenților cu 

vârsta cuprinsă între 14-16 ani 

➢ 2.1 Conceptul de performanță 

După unii specialiști8, termenul de performanță desemnează nivelul de reușită al unui 

individ, la un anumit test de evaluare (în funcție de domeniu) și nivelul valorilor colective sau 

individuale, în funcție de specificul activității. Performanța poate fi privită din mai multe puncte 

de vedere, ca și rezultat sau diferite tipuri de performanțe cum ar fi performanță motrică, cognitivă, 

sportivă etc. În sport termenul este utilizat pentru a scoate în evidență un rezultat remarcabil obținut 

de către un subiect într-un meci, probă sau încercare.Performanța mai poate fi caracterizată ca fiind 

un rezultat realizat în urma unei sarcini, ce este măsurată și evaluată de un observator.  

 Performanța motrică reprezintă un rezultat motor, realizat datorită activității de tratare a 

informației, și astfel mișcarea reprezintă consecința acesteia. Pe de altă parte, performanța sportivă 

poate fi văzută ca și o sub categorie a performanței motrice și reprezintă rezultatul obținut în 

condiții de competiție, ceea ce duce la constituirea anumitor criterii ce separă activitatea 

competițională de cea necompetițională. În cazul tenisului, performanța sportivă este raportată la 

adversar. Activitatea competițională este o situație de comparare socială, având ca mijloc 

clasamentul național sau internațional. 

➢ 2.2 Suprefețele terenului de tenis 

Există o varietate mare de opțiuni, în ceea ce privește suprafețele de joc, pe care se poate juca tenis. 

Printre acestea numim: zgură, iarbă, plexicushion (Australian Open), DecoTurf (US Open), dar și 

alte materiale sintetice.  

Cele trei mari categorii de suprafețe sunt:  

➢ Suprafețe lente: zgură roșie, 

➢ Suprafețe rapide: iarbă artificială, beton poros, plexicushion 

➢ Suprafețe foarte rapide: DecoTurf, iarbă,  suprafețe sintetice.  

➢ 2.3. Particularitățile somatice ale categoriei juniorilor sub 16 ani (U16) 

Așa cum reiese din datele tenisului de performanță practice și teoretice, posibilitățile 

psihosomatice ale stadilor de vârstă și performanță sunt conectate cu particularitățile individuale, 

morfofuncționale și de reglare neuromusculară, astfel încât să se evidențieze valoarea respectării 

 
8 P. Popescu-Neveanu (1978), Dicționar de psihologie, Editura Albatros, București. 
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și cunoașterii fazelor de dezvoltare ale organismului sportivului. Se cere, ca și obiectivele și scopul, 

mai cu seamă cele mai importante ce aparțin practicării sportului de performanță, să fie puse în 

corelație, la orice categorie de vârstă, cu specificitatea și complexitatea particularităților 

individuale punându-se accent pe sfera somatică apoi pe cea vegetativă, criterile de mentalitate, 

psihomotricitatea și perspectiva performanțială. Tot sistemul de metodologie și tehnologie utilizat 

în procesul de inițiere, apoi consolidare și perfecționare al tenisului, este trebuincios în asigurarea 

susținerii unui nivel superior al stării de sănătate, putere fizică și psihică a individului, astfel încât 

să ajute la efectuarea și depășirea obiectivelor de performanță și pregătire. În etapele de preparare 

ale tenismenului, ce încep de la 5-6 ani, până se ajunge la un nivel de măiestrie, se pot întâlnii 

progrese ale parametrilor metabolici, cardio-respiratori, neuro-hormonali, dar și demonstrații în 

zonele de pubertate, cum este așa numita “furtună” vegetativă și psihică, ambele reprezentând 

anumite deranjamente în sfera motricității biologice.9 

➢ 2.3.1 Caracteristicile generale ale vârstei de 14 ani 

Perioada pubertară este clasificată ca fiind ultima de la nivelul copiilor. Copiii sunt 

aproximativ în al șase-lea an de pregătire, iar performanțele sportive încep să apară. Se încep 

calificările la campionate Internaționale și Europene. Creșterea calităților motrice face parte din 

cerințele de bază ale antrenamentului și reprezintă preocuparea principală atât al antrenorului, cât 

și al sportivului. Etapă cu multiple transformări caracterizată prin definirea morfofiziologică a 

sportivului.10 

➢ 2.3.2. Caracteristicile generale ale vârstei de 15-16 ani 

 

În planul categoriei sportive această categorie face parte din juniorat, în de-al optulea an de 

pregătire, prelungind performanțele în plan competițional. Lupta  pentru punctele din clasament, 

atât naționale cât și internaționale, vor mări motivația în ceea ce privește marea performanță. 

Selecția în această perioadă joacă un rol important pentru componența loturilor ce vor participa la 

turnee europene și mondiale. În comparație cu pubertatea, care reprezintă o fază de zbucium, dar 

și modificări, adolescența este o etapă de stabilitate și liniște. Vor apărea modificări privind 

proporțile corporale și de perfecționare funcțională. 

Capitolul 3- Capacitatea motrică și capacitatea de efort 

3.1 Caracterizarea fiziologiei efortului ale juniorilor U16 

Programele și tehnicile de antrenament au devenit din ce în ce mai sofisticate în ultimii ani. 

Mulți antrenori și oameni de știință cred cu tărie că “antrenamentul măsurat”, cum ar fi 

monitorizarea ritmului cardiac (FC), poate avea un impact semnificativ asupra performanțelor 

sportivilor11. 

 
9 Șchiopu, U., (1995) Lattices of random sets and progressivity, J. Science Direct. 
10 Myburg, G., Cumming, S., (2016), Maturity associated variation in functional characteristics of Elite Youth Tennis 
Players, J. Human Kinetics. 
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FC, fiind o variabilă ușor de măsurat ca și răspuns cardiovascular la efort, joacă un rol 

important în înțelegerea exigențelor și a solicitărilor fizice și emoționale ale jocului de tenis. Aceste 

cunoștințe, pot influența și schimbă procesul de instruire. Deoarece răspunsurile cardiovasculare 

sunt specifice fiecărui individ, monitorizarea FC va permite individualizarea antrenamentului, prin 

definirea unor zone specifice de antrenament pentru fiecare jucător. Având antrenorul, cunoașterea 

limitelor jucătorilor lor, i-ar putea împiedica să intre într-o stare de supraantrenament cu consecințe 

grave asupra nivelului de randament sportiv. Eforturile pot fi clasificate în două tipuri 

fundamentale: efort continuu (EC) și efort intermitent (EI). EC se caracterizează prin faptul ca nu 

exista întreruperi sau modificări semnificative ale intensității. El se caracterizează prin opriri 

frecvente, cu faze de efort, fie în momente de recuperare, totală sau parțială, și necesită niveluri 

intensitate variabile, fie în fazele de efort sau în momentele de recuperare. EC se caracterizează 

prin faptul ca nu exista întreruperi sau modificări semnificative ale intensității. 

3.1.1 Frecvența cardiacă ca și indicator fiziologic al intensității efortului 

Caracterizarea fiziologică a unui efort detreminat, joacă un rol decisiv în orientarea 

sarcinilor de antrenament. Procesul de pregătire al sportivilor se bazează pe cunoașterea cererilor 

de concurs.  

Soares (1988)12, dezvăluie faptul că măsurarea FC și mijlocul de evaloare de referință în 

literatura de specialitate, este tehnica, care se înțelege a fi mai bine ajustată, în studiul jocurilor 

sportive colective (JSC). Conform aceluiași autor JSC sunt caracterizate printr-un efort tipic 

intermitent. După Gettman și Fox (1991), determinarea FC este un indicator al intensității 

antrenamentului. Selley (1995) sugerează faptul că FC și intensitatea efortului, sunt strâns legate 

în situațiile necompetitive. În schimb, nu același lucru se poate spune despre situațile competitive 

datorită faptului că FC, este influențată de diverși factori. Astfel, autorii afirmă faptul că situațiile 

concurențiale nu ar trebui să fie referință  în baza datelor necompetitive. 

 

3.1.2 Relația dintre frecvența cardiacă și consumul de oxigen 

Consumul maxim de oxigen (VO2max) reprezintă cea mai mare taxă de oxigen consumat 

de către organism, într-o perioadă de timp dată, pe parcursul efortului, care implică o parte 

semnificativă a masei musculare. (Jones & Helms, 1992) 

Segundo Gilman (1996), menționează faptul că există o relație liniară directă între între 

FC și consumul de oxigen (VO2max) cu o măsură a intensității exercițiului între 60 și 90% din 

VO2max. Cu toate acestea, autorul menționează faptul că în anumite condiții FC nu reflectă cu 

acuratețe stresul metabolic pe care îl întâmpină atletul. Astfel, potrivit aceluiași autor este 

necesar să fim atenți atunci când definim profilul de intensitate al unui atlet în sesiuni lungi de 

antrenament. 

Debitul cardiac este rezultatul multiplicării volumului sistolic (VS) și FC. Oricare dintre 

aceste două variabile pot realiza creșterea debitului cardiac. Totuși, creșterea VS se verifică doar 

de la 25% până la 30% din VO2max, în timp ce FC crește până la VO2max.13 

 

 

 

 

 
12 Morais, G., (1998), Alfabetisaçao e letrameto: as praticas de leitura como recurso para a alfabetização.  
13 Silva, E., (1998), Trypansome capping enzymes display a novel two domain structure, Mol Cell Biol 
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3.1.3 Factorii de influență în ceea ce privește frecvența cardiacă pe parcursul efortului 

 

Există mai mulți factori care influențează frecvența cardiacă (FC). Segundo Chicharro & 

Vaquero (1995) dintre care vârsta, nivelul de antrenament, tip de exercițiu, condiții ambiante și 

condițiile patologice. Pentru Soares (1987), Vilas Boas (1988) și de Vries & Housh (1994) la 

utilizarea și interpretarea FC, ar trebui să se ia în considerare următorii factori: gen, vârstă, mediu 

ambiant, temperatura corporală, emoții, tabagism, nivelul aptitudinii fizice, tipul exercițiului, nivel 

de hidratare și medicamente. Durata exercițiului este deasemenea un factor care influențează FC. 

(Gilman). 

Din perspectivă fiziologică, în timpul schimburilor de mingi lungi și rapide, tenisul 

provoacă un FC mediu de 70-80% din valoarea maximă (FCmax), iar valorile maxime în jur de 

100% din HRmax. Valorile medii de absorbție ale oxigenului, corespund aproximativ 50-60% din 

consumul maxim de oxigen (VO2max), cu valori peste 80% din VO2max în timpul schimburilor 

de mingi intensive.14 

 

3.2 Studii privind frecvența cardiacă 

 

Fernandez15, care a efectuat un studiu pe junioare de 14-18 ani, menționează că pentru a 

evalua solicitările fiziologice ale unui meci de tenis, lactatul din sânge și FC au fost calculate ca 

valori medii pentru toate meciurile efectuate. FC a fost semnificativ mai mare (p = 0,004) în timpul 

efectuării serviciului (166,4 (15,4) bătăi/min; n= 38) în comparație cu returul (156,1 (19) 

bătăi/min; n = 38). Variabilele care descriu caracteristicile meciului (de ex, durata schimburilor, 

loviturile și schimburile de direcție au fost corelate semnificativ cu FC și cu lactatul din sânge 

atunci când meciurile au fost analizate împreună. Am constatat, de asemenea, că tensiunea 

cardiovasculară (adică, HR) a fost mai mare în situația de serviciu decât la retur, iar aceasta a fost 

influențată de caracteristicile meciului (durata schimburilor, schimbările de direcție) Frecvența 

cardiacă medie (SD) a jucătorilor implicați în turneu a fost de 161 bpm, care este mai mare decât 

valorile anterioare raportate, în cele două studii, care au investigat jucătoarele de tenis de gen 

feminin, 141 bpm (Fitzgerald, 1997) și 146 bpm (Bergeron, 1995) Diferențele cu privire la 

protocolul de exerciții (de exemplu, meci simulat vs. meci real, competiție) utilizat de Novas pot 

explica valorile mai ridicate ale FC obținute în studiul de față. În plus, aceste diferențe ar putea fi 

legate de vârsta mai înaintată a jucătorilor de tenis, ce au participat în celelalte studii, deoarece FC 

maximă scade odată cu înaintarea în vârstă ori din cauza condițiilor de mediu. (Gonzalez, 1997). 

Rezultatele studiului efectuat de Fernandez, confirmă FC mai ridicat pe timpul meciului. 

Rezultatele băieților au raportat valori medii de 140-150 bpm.16 Faptul că femeile au o FC mai 

mare față de cea a bărbaților, asa cum am menționat anterior legată de diferențele în jocul efectiv 

de tenis (schimburi mai lungi și un timp efectiv al jocului mai îndelungat) pe parcursul derulării 

meciului.17 

 
14 Fernandez-Fernandez J, Sanz-Rivas D, Mendez-Villanueva A., A review of the activity profile and physiological 
demands of tennis match play. Strength Cond;31:15–26., 2009 
15 Fernandez, J. et All, (2007), Match activity and physiological responces during a junior female singles tennis 
tournament, Br. J. Sports Medicine. 
16 Smekal G, Von Duvillard SP, Pokan R, et al. (2003) Changes in blood lactate and respiratory gas exchange 
measures in sports with discontinuous load profiles. Eur J Appl Physiol 2003 
17 The Elliott B, Dawson B, Pyke F. (1985) The energetics of single tennis. J Human Mov Studies. 
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În situații de joc (în situație de primitor respectiv servant), adică serviciu-retur, s-au 

observat diferențe între numărul de bpm, servantul având pulsul semnificativ mai mare (P= 0.004) 

față de jucătorul ce efectuează returul. Servantul având 166 bpm față de retur 156 bpm 18, similar 

cu rezultate obținute de mai mulți autori. 1920Aceste studii au fost efectuate cu jucători de tenis de 

gen masculin de rang regional sau național și în condiții de joc similare. Aceste valori mai ridicate 

ale FC înregistrate la jucătorii ce efectuau serviciul, pot fi atribuite exigenței jocului. În acest sens, 

servele sunt supuse unui efort fizic mai mare reflectate de numărul mare de raliuri scurte (,50% 

din raliuri înregistrate au avut 1-2 lovituri) din cauza că aceste lovituri au fost ași, ori servicii 

câștigătoare. (greșeli de retur). Intensitatea și durata activității servantului, este mai mare 

comparativ cu cea a jucătorului de retur. Aceste valori pot fi datorate și altor factori precum stresul 

psihologic sau emoțiile.  

 

3.3 Capacitatea motrică 

3.3.1 Semnificația capacității motrice 

Omul poate fi definit ca fiind și o ființă ce se caracterizează prin corporalitate, spiritualitate 

și mentalitate. V. Horghidan21 afirmă faptul că ”Abordarea problemelor psihomotricității cere 

înțelegerea ființei umane în unitatea aspectelor ei fizic-motrice și spirituale. Cele două aspecte, 

motrice și psihice, sunt într-o continuă interrelație, discutarea aspectului motric, în afara 

determinării sale psihice, îl golește de semnificații, îl reduce la automatism.” În opinia celor mai 

mulți specialiști, capacitatea motrică înfățișează totalitatea posibilităților motrice, atât naturale cât 

și dobândite, după care se pot efectua eforturi variate ca dozare și structură.  

Factorii esențiali ce marchiază capacitatea motrică sunt: procesele biochimice, procesele 

neuro-psihice,  dar și nivelul indicilor de dezvoltare somatică. Aceasta este formată din două 

tipuri: capacitatea motrică generală, care este alcătuită din calitățile motrice de bază, respectiv 

viteză, forță, rezistență, coordonare și suplețe, dar și din priceperile și deprinderile motrice de bază, 

utilitar-aplicative. Capacitatea motrică specifică, este formată din calități motrice specifice unei 

ramuri sportive. Aici se mai adaugă cu priceperile și deprinderile motrice specifice disciplinei 

sportive, în cazul de față, tenisul.  

Antrenamentul sportiv, după A. Dragnea22, este definit ca și un proces instructiv-educativ 

bilateral, ce are în vedere adaptarea organismului, în ceea ce privește solicitările specifice 

competiției dintr-o ramură de sport. Cele mai importante însemnări asupra antrenamentului sportiv 

ce au o consecință directă asupra dezvoltarii calităților motrice sunt următoarele: conducerea 

structurii de pregătire atletică a sportivilor poate fi organizată de mai mulți specialiști depinzând 

de specificitatea disciplinei. În general, în tenis se recurge la un preparator fizic; metodele și 

exercițiile care se utilizează pentru dezvoltarea calităților motrice sunt potrivite pentru un număr 

mai mic de sportivi în comparație cu elevii ce aparțin unei clase de educație fizică; relația care 

există între antrenor și sportiv este una interdependentă ce analizează depășirea anumitor limite 

psiho-fizice ale sportivului și atingerea obiectivului. 

 
18 Fernandez J., Mendez-Villanueva, (2007), Match activity and physiological responses a junior female singles 
tennis tournament, Br. J. Sports Med. 
19 Reilly T, Palmer J., (1993); Investigation of exercise intensity in male single lawn tennis. J Sports Sci. 
20 Elliott B, Dawson B, Pyke F., (1985) The energetics of single tennis. J Human Mov Studies. 
21 Horghidan, V., (2000) Problematica psihomotricitășii, Editura Globus.  
22  
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În general, în tenis se recurge la un preparator fizic; metodele și exercițiile care se utilizează 

pentru dezvoltarea calităților motrice sunt potrivite pentru un număr mai mic de sportivi în 

comparație cu elevii ce aparțin unei clase de educație fizică; relația care există între antrenor și 

sportiv este una interdependentă ce analizează depășirea anumitor limite psiho-fizice ale 

sportivului și atingerea obiectivului. Exercițiile care sunt întrebuințate în antrenamentul sportiv și 

sunt exersate la un nivel înalt al solicitărilor fizice, a celor tehnico-tactice dar și al volumului. 

Există o legătură între general și specific, între pregătirea fizică și cea tehnico-tactică, care este 

una dinamică și strânsă. 

Performanța reprezintă rezultatul mai multor aptitudini, dintre care numim cele somatice, 

greutate sau talie, funcționale, unde se vorbește despre capacitate vitală și tip de activitate 

nervoasă, biochimice, respectiv metabolism și capacitate de refacere, intelectuale,  atenție, 

imaginație, gândire, psiho-motrice respectiv, viteză, rezistență, echilibru și îndemânare,  și cele 

afective conținând rezistența la stres și echilibrul afetiv.23  

 

3.3.2 Capacitatea motrică la tenismenii juniori U16 

Atleții tineri pot fi considerați o populație "specială"24. Performanța fizică pe parcursul 

copilăriei, pare să se îmbunătățească într-o manieră inconstantă, ca urmare a creșterii și maturizării 

și uneori este difícil pentru antrenori să facă diferența între schimbările ce sunt atribuite  

performanței sau dacă acestea, sunt o urmare a proceselor fiziologice (dezvoltare, maturizare 

cerebrală, sistemul nervos celular, modificări etc.) sau a instruirii. Odată ce sportivii ajung la 

începutul pubertății, aceștia vor experimenta, ceea ce este definit ca o creștere a adolescenței, o 

fază de dezvoltare fizică în timpul căreia concentrațiile hormonale (adică hormonul de creștere și 

hormonul sexual) sunt semnificativ mai mari.25 Acest "mediu" va conduce la adaptări naturale ale 

componentelor fizice, cum ar fi viteza, rezistența, rezistența aerobă și puterea musculară, iar 

împreună cu programele de formare suplimentare, sportivii juniori vor putea atinge niveluri de 

performanță ridicată. 

Planificarea pregătirii directe a competiției, respectiv la turneul principal al sezonului din 

categoria juniori cu vârsta de 14 ani pare a fi pe deplin justificată și, în prezent, nu ridică îndoieli 

în rândul profesioniștilor din domeniul tenisului.  

Mulți autori26 subliniază faptul că fetele în vârstă de 14 ani, încep să concureze în turnee 

profesioniste, iar la vârsta de 17-18 ani și uneori, la vârsta de 16 ani, ating deja cel mai înalt nivel 

de competențe și sunt câștigătoare de turnee de cel mai înalt rang.  

Puține studii au abordat nevoile de performanță ale adolescenților competitivi (12-16 ani). 

Modificările vizibile ale atributelor fiziologice apar în mod obișnuit la vârsta de aproximativ 12-

15 ani, dar există o variabilitate mare între subiecți în momentul maturizării. De exemplu, se știe 

că vârsta la care se crește cel mai mult în înălțime, influențează într-o mare măsură factorii fizici. 

Cu toate acestea, este încă neclar modul în care stadiul maturizării influențează dobândirea 

competențelor specifice, respectiv tehnice. Prin urmare, influența abilităților fizice asupra jocului 

de tenis, poate fi mai evidentă în această perioadă de dezvoltare datorită creșterii dramatice a forței 

 
23 Bocioacă L., Dezvoltarea calităților motrice, pg. 3-6, 2008 
24 Malina RM., Early sport specialization: roots, effectiveness, risks., Curr Sports Med Rep.; 64–71, 2010 
25 Naughton G, Farpour-Lambert NJ, Carlson J, et  al. Physiological issues surrounding the performance of 
adolescent athletes., Sports Med; 30(5):309–25., 2000 
26 Crespo M., Granitto G., Miley D. ITF developing young tennis players. ITF Development Department,  200 p. 2., 
2002  
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și a rezistenței.27 Cunoașterea relației dintre diferitele atribute fizice (de exemplu, viteza, puterea 

explozivă, rigiditatea piciorului, rezistența musculară a membrelor superioare și inferioare) și 

clasarea jucătorilor de tenis adolescenți, ar putea ajuta la determinarea importanței relative a 

acestor măsuri, și la asigurarea programelor optime de instruire. În plus, este puțin cunoscută 

natura relațiilor dintre astfel de variabile fizice, la această grupă de vârstă ale jucătorilor de tenis.  

Capacitatea motrică la vârsta adolescenței, se poate caracteriza printr-o intensă dezvoltare 

a personalității, astfel procesul de educație va fi influențat de interesele și curiozitățile personale. 

Copilul începe să își schimbe schema corporală și încep să se amplifice componentele specifice 

propriei identități. În această perioadă, în plan somatic, creșterea în înălțime va scădea, în special 

la fete, și se vor produce creșteri ale diametrelor segmentare și ale perimetrelor. Calitățile motrice 

se vor dezvolta în special, la băieți. Motricitatea, este o modalitate complexă prin care adolescentul 

se adaptează în situații diferite, de coordonare a propriului corp, construirea de structuri motrice 

complexe, de sinteză a informaților și de însușire a propriei mișcări.  

Stadiul de măiestrie sportivă în raport cu vârsta, ale categoriei 14-16 ani se derulează după 

cum urmează:. Până la vârsta de 14 ani inclusiv, viteza se dezvoltă 20% iar raportul dintre forță și 

viteză 15%. Rezistența se dezvoltă în jur de 15%, în timp ce abilitatea ia o mare amploare și se 

poate dezvolta cu pâna la 40%. Acest lucru semnifică faptul că, în această perioadă se poate lucra 

intens, mai ales la tehnică. Același procentaj este valabil și pentru mobilitate și suplețe. Începând 

cu vârsta de 15 ani, urmează stadiul de dezvoltare-menținere unde componentele motrice, o parte 

trebuie menținute, iar celelalte se dezvoltă după cum urmează: forța în raport cu viteza 30%, viteză-

forță 20%, agilitate-viteză 10%, mobilitate-suplețe 10%, rezistență-viteză 30%.   

Nu există o limită inferioară de vârstă pentru inițierea dezvoltării calităților motrice, ci 

există numai metode și mijloace adecvate și recomandate acesteia, atât în perioade de dezvoltare, 

cât și în cele de relativă stagnare.  

 

3.3.3. Semnificația psihomotricității 

Activitatea motrică cât și cea psihică, fiind considerate adaptări ale organismului la mediu, nu 

pot fi despărțite una de cealaltă, numai dacă se efectuează o delimitare strict teoretică, însă fără a 

avea o corespondență cu realitatea obiectivă. J. Pailard sublizează faptul că există o asemănare 

puternică din punct de vedere motric-psihic, și o consideră a fi ce cea a unei ”mașini informaționale 

organizate și organizatoare” 28 

M. Epuran (1994), este de părere că psihomotricitatea „include participarea diferitelor procese 

și funcții psihice care, asigură atât recepția informaților, cât și execuția adecvată a actului de 

răspuns, ea apare atât ca aptitudine, cât și ca funcție complexă de reglare a comportamentului.” În 

această sferă M. Epuran cuprinde: coordonarea dinamică, schema corporală, lateralitatea, 

coordonarea perceptiv-motrică, care se referă la ritmul și mișcările proprii și percepția spațiului, 

coordonarea statică (echilibru), ideomotricitatea, care este o sinteză energică a coordonărilor 

perceptiv-motrice, ce includ o sarcină motrică și schemă corporală și nu în ultimul rând, rapiditatea 

mișcărilor.  

 

3.3.4 Psihomotricitarea văzută ca și metodă de cunoaștere 

 

 
27 Ulbricht A, Fernandez-Fernandez J, Ferrauti A.  Conception for fitness testing and individualized training 
programs in the German Tennis Federation. Sports Orthopaed Traumatol.;29(3):180–92., 2013 
28 J. Paillard, citat de M. Reuciin, în: ”Psychologie”, Paris, PUF, 1988 
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Atunci când ne referim la pregătirea fizică, ne referim la raportul dintre fondul genetic 

aptitudinal, ce cuprinde aptitudinile motrice și psihomotrice împreună cu efectele exersării asupra 

acestuia. Acestea se dezvoltă cel mai mult la vârstele fragede între 6 și 10 ani, care reprezintă etapa 

decisivă în ceea ce privește evoluția viitorilor performeri. Din această cauză, este nevoie ca aceștia 

să fie înstruiți, încă de la vârsta școlară mică de profesori calificați. Atunci când facem referire la 

pregătirea fizică, aceasta stă la baza dezvoltării aptitudinilor, aparținând calităților motrice clasice 

ale forței, vitezei, rezistenței ori a capacității coordinative. Atât în instruirea copiiilor, cât și a 

adolescenților, trebuie luat în considerare un întreg complex aptitudinal psihomotric, unde se 

găsesc schema corporală, chinestezia, lateralitatea, orientarea corporală în spațiu, echilibrul static 

și dinamic, coordonarea generală și segmentară, viteza de reacție, simțul ritmului, percepțile 

spațio-temporale în mișcare. În cazul în care, la vârstele fragede s-ar pune mai mult accent asupra 

aptitudinilor motrice, acestea s-ar dezvolta la un cu totul alt nivel cantitativ și calitativ. 

Componentele principale, care compun psihomotricitatea sunt:  

-schema corporală, formată din sistemul central de control și comandă al motricității, structură 

ce este una automatizată, care a fost câștigată prin activitatea motrică și având localizarea corticală 

chiar în homolusculul motor. 

-coordonările ce pot fi perceptiv-motrice, statice sau dinamice și care se întâmplă la nivelul 

efectorilor sistemului osteomuscular. 

-ideomotricitatea, care reprezintă reflectarea conștientă ori inconștientă a potențialului motric, 

care este stabil în schema corporală și care se evidențiază concret în sistemul coordonărilor.   

-lateralitatea, care se evidențiază în planul motricității asupra asimetriei funcționale a 

emisferelor cerebrale. 

-inteligența motrică, care reprezintă evidențierea ideomotricității 

-rapiditatea mișcărilor, la care se adaugă și viteza de reacție  

-lateralitatea, care evidențiază în planul motricității, asimetria funcțională ce aparține 

emisferelor cerebrale.  

Psihomotricitatea este cea care explică atât locul, cât și rolul motricității în somatopsihogeneză. 

Această noțiune își explică valențele în perioada de creștere, ca fiind cel mai important mijloc de 

manifestare al activismului. La începutul vieții, mișcarea reprezintă un scop în sine. Aceasta are 

ca și efect, evoluția sistemului somatic și osteomuscular, respectiv a funcților vitale ale 

organismului împreună cu cele psihice. Psihomotricitatea susține spațiul concret, personal, susține 

controlul asupra propriului corp și ajută la dezvoltarea comportamentului motor și astfel ale tuturor 

celorlalte funcții și procese.29 

 

3.4 Efortul în tenis la jucătorii juniori U16 
În urma solicitărilor, dar și a efortului sistemului musculo-ligamentar, a aparatelor 

respirator și cardiovascular, au loc transformări biochimice în întregul organism. Astfel, se impun 

o serie de reguli metodice, în diferitele etape ale stadiilor de pregătire ce trebuie conduse de către 

echipa de specialiști, astfel încât să sa poată realiza performațe de excepție 

Principiul fundamental care se află la baza pregătirii atletice a tenismenilor, este adaptarea 

treptată la efort. Se pot folosi mijloace specializate de pregătire atletică, care să aducă anumite 

efecte diferențiate cu scopul de a dezvolta, în special, o anumită calitate motrică, ori mai multe, 

lucru care ne justifică abordarea execițiului fizic la nivelul cuvenit, fapt ce are ca și scop, creșterea 

capacității motrice a organismului uman. 

 
29 Tudos S., Perspective actuale în psihologia sportului. Modele și strategii, Editura Fest, București, 2003 



 

13 

Tenisul este caracterizat ca fiind un sport, care implică eforturi de intensitate ridicată: 

accelerații, decelerații, lovituri repetitive și schimbări de direcție, pe perioade variabile de timp, 

depinzând de durata meciului, ea fiind în medie cu o durată de 90 de minute.30 După Fernendez, 

tenisul este un sport cu un efort  care implică etape de activitate de intensitate ridicată cu cele de o 

intensitate mai scăzută. Acestea au loc între puncte, recuperare activă și de asemenea, perioade 

pasive care intervin în pauze de schimbare, și ce pot dura uneori până la 5 ore. Pentru a obține 

succesul, jucătorii de tenis au nevoie de o combinație de calități fizice, cum ar fi agilitatea, viteza, 

puterea și sprinturile repetate, precum și de o bună condiție fizică aerobă generală, astfel încât să 

poată obține performanțe ridicate.31 

Localizarea efortului în timpul exersării înfățișează esența antrenamentului atletic. Acesta 

se clasifică după caracterul continuu al pregătirii atletice, care se orientează către toate stadiile, de 

pregătire în tenis, care este percepută sub aspectul introducerii lecților de pregătire fizică, atât la 

nivelul juniorilor indiferent de categorie, cât și la nivelul copiiilor, pe tot parcursul anului 

competițional, de minim 2-3 ori pe săptămână, cu o durată, ce variază între 30 și 90 de minute, în 

cadrul microciclurilor de bază, ce nu conțin concursuri și compensare. În ceea ce privește regimul 

de solicitare, acesta reprezintă o socoteală de profesionalism a preparatorului fizic. 

În concluzie, efortul fizic în tenis, ca urmare a folosirii exercițiilor din școala atletismului, 

au ca și scop dezvoltarea calităților motrice, de menținere al unui grad de pregătire superior de 

înlăturare a oboselii acumulate pe parcurul competițiilor de tenis, și de acumulare în plan fiziologic 

și a metabolismului energetic.  

 

3.5 Revizuirea literaturii de specialitate -problemele existente legate de 

motricitate 

Din studiile revizuite, reiese faptul că atât viteza, cât și agilitatea reprezintă una din cele mai 

mari probleme ale jucătorilor de tenis, și în special ale jucătorilor juniori. O cercetare amănunțită 

despre tenis este necesară, întru-cât cerințele fizice legate de performanță nu sunt foarte clar 

înțelese.32 

Studii precetente au ararat faptul că agilitatea, viteza și forța verticală sunt corelate cu 

performanța în tenis. Jucătorii de tenis necesită performanțe superioare în majoritatea 

componentelor fizice (viteză, mobilitate, forță, putere, rezistență aerobă și anaerobă, flexibilitate 

și echilibru)33. 

O flexibilitate adecvată, va ajuta jucătorul de tenis să efectueze mișcări largi, schimbări rapide 

de direcție, dar și aplecări pentru a ajunge la voleuri-le joase, pe parcursul jocului. Jucătorului i se 

va  cere, să sprinteze pe toată suprafața de joc, în orice direcţie. Prin urmare, viteza excelentă și 

agilitatea sunt indispensabile în jocul de tenis.34 

O flexibilitate adecvată, va ajuta jucătorul de tenis să efectueze mișcări largi, schimbări 

rapide de direcție, dar și aplecări pentru a ajunge la voleuri-le joase, pe parcursul jocului. 

Jucătorului i se va  cere, să sprinteze pe toată suprafața de joc, în orice direcţie. Prin urmare, viteza 

 
30 KraemerW,Ratamess, N., (2000), Influence of resistance training volume and periodization on physical and 
performance adaptations in collage women tennis players, J. Sports Med. 
31 Fernandez-Fernandez, J.; Mark, Kovacs. (2018). Strength and Conditioning in Developmental Tennis Players. Tennis Medicine. 
32 Ulbricht, A.; Fernandez-Fernandez, J.; Mendez-Villanueva, A.; Ferrauti, A. (2016). Impact of fitness characteristics on tennis performance in elite 
junior tennis players, Journal of Strength and Conditioning Research 
33 Kovacs, M.; Chandler, W. B.; Chandler, T.J. (2007). Tennis training: enhancing on-court performance. Vista, CA: Racquet Tech Publishing. 
34 Chiang, C., (2016) An analysis of specific fitness testing in female junior tennis players, International Conference of Biomechanics Sports 
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excelentă și agilitatea sunt indispensabile în jocul de tenis.35 Torres-Luque, G36 a arătat faptul că 

80% din totalul mișcării unui jucător pe suprafața terenului, a fost de: 2,5 m, cu o rază de 10% și 

4,5 m cu o rază de 5%. În medie, un jucător se deplasează câte 3 m la fiecare lovitură și 8-12 m la 

fiecare punct. Într-un meci, cel mai bun de trei jucători efectuează, în medie, 300-500 de mișcări 

având un interval de intensitate mare. Jucătorii pot exersa mai mult rapiditatea și agilitatea, pentru 

a spori capacitatea de accelerare și decelerare. Conform rezultatelor obținute, după testarea 

diferitelor calități motrice, jucătorii juniori ar trebui să ia în considerare exersarea suplimentară a 

flexibilității, a vitezei și a agilității.  

Capitolul 4. Tehnica și tactica jocului de tenis 

4.1 Tactica jocului de tenis 

Factorul principal în determinarea tacticii jucătorului este tehnica. Nivelul 

elementelor și procedeelor tehnice determină capacitățile tactice ale jucătorului. Ele 

sunt influențate în special de capacitățile tactice ale jucătorului, care la rândul lor, 

vor fi influențate de nivelul dezvoltării calităților motrice.  

Perfecţionarea acestor factori, specifice tenisului conferă jucătorilor de tenis 

posibilităţi multiple pentru rezolvarea situaţiilor de joc.  

4.2 Tehnica jocului de tenis 

Tehnica jocului de tenis cuprinde:  

➢ Serviciul 

➢ Returul 

➢ Loviturile de pe fundul terenului 

➢ Lovitura de atac 

➢ Voleul 

➢ Smeciul 

➢ Demi-voleul 

➢ Lovitura scurtă 

➢ Lobul  

➢ Passingul 

➢ Perfecționarea în acțiuni de joc 

 

 

Capitolul 5. Metodologia pregătirii fizice în tenis: 

 

5.1 Viteza în jocul de tenis 

Viteza poate fi definită ca și o calitate motrică de bază, ce este caracteristică tenisului și 

arată capacitatea omului de a desfășura o anumită mișcare sau o suită de mișcări într-un timp cât 

mai scurt. Din literatura de specialitate, se poate afla faptul că din punct de vedere cinematic, viteza 

reprezintă o dimensiune a relațiilor spațio-temporale (v= s/t). Cu această formulă se calculează 

 
35 Chiang, C., (2016) An analysis of specific fitness testing in female junior tennis players, International Conference of Biomechanics Sports 
36 Torres Luque, G., (2011), Functional aspects of competitive tennis , Journal of Human Sport and Exercise. 



 

15 

oricare mișcare, ce se desfășoară într-un spațiu, dar și timp determinat, incluzând aici deasemenea 

și mișcările umane. Viteza este un model de efort calitativ, întru-cât are o dominantă neuro-

musculară, calitate ce se datorează rapidității contracției musculare. 

 

❖ Viteza de reacție 

Viteza de reacție motrică, numită și stare de latență, poate fi măsurată prin timpul trecut dintre 

momentul aplicării stimulului și acel momentul al declanșării răspunsului motor adaptat. V.M. 

Zațiorski 1968, prezintă componentele perioadei latente a reacției motrice: transmiterea aferentă; 

durata recepției stimulului; elaborarea comenzii care este adecvată stimulului respectiv; 

retransmiterea eferentă și timpul necesar. Intervalul de timp necesar durează 25-30 miimi de 

secundă, care este compus din trei momente importante: excitarea plăcii neuro-musculare, care să 

aibe o durată cuprinsă între 2-5 miimi de secundă; generalizarea excitației musculare, având ca 

timp 10-15 miimi de secundă și apariția unui raspuns motor de 10-15 miimi de secundă. 

Una dintre componentele principale ale timpului de reacție, pare a fi timpul care se consumă 

pentru analiza, recepționarea și sinteza corticală, ea fiind cea mai dinamică, dar și perfectibilă 

componentă a acestei latențe a reacției motrice simple. Acest timp de reacție, poate fi scurtat, avand 

în vedere atitudinea rațională care apare înaintea începerii acțiunii. Sportivul trebuie să fie atent 

nu numai asupra semnalului, dar și la mișcarile pe care le face ulterior. Musculatura trebuie să fie 

optim mobilizată, prin poziția specifică pe care o are jucătorul în teren – returul serviciului, 

alternarea loviturilor, dar și acțiunile de voleu pe care le întreprinde la fileu. De mare însemnatate 

este puterea de anticipare a direcției mingii în zbor. 

❖ Viteza de execuție 

Aceasta este deasemenea, numită de către diferiți autori, ca și viteza mișcărilor singulare, 

viteza mișcărilor separate, iuțeala de executare a unei acțiuni motrice singulare ori viteza propriu-

zisă a mișcărilor. Aceasta este măsurată prin timpul ce a trecut între momentul de declanșare și cel 

al încheierii unei mișcări singulare. Viteza de execuție conține cele 4 faze și anume: faza aferentă, 

unde se recepționează și se transmite stimulul; faza centrală, care se realizează prin sinteza și 

analiza mesajului de elaborare a comenzii; faza eferentă, în cadrul căreia se transmite spre mușchi 

răspunsul motor; și faza de răspuns efectiv, ce se materializează prin execuția mișcării comandate. 

❖ Viteza de repetiție 

Reprezintă capacitatea de a realiza un număt maxim de acțiuni simple ori complexe, care se 

desfășoară într-o unitate de timp prestabilită. Aceasta se măsoară prin numărul de mișcări 

executate. În tenisul de performanță, s-a observat mărirea evidentă a acțiunilor de joc efectiv. Acest 

fapt, ne arată că în jocul tenismenilor au apărut câteva situații standard, în ceea ce privește jocul, 

unde repetarea anumitor acțiuni tehnico-tactice trebuie să fie automatizate. Factorii care 

condiționează viteza de repetiție sunt: izocronismul neuro-muscular, mobilitatea scoarței 

cerebrale, coordonarea neuro-musculară, prezența stereotipului dinamic fixat, măiestria tehnico-

tactică și rezistența fizică specifică, tenacitatea respectiv rezistența scoarței cerebrale și alternarea 

rapidă a inhibiției și a excitației la nivelul scoarței cerebrale.  

❖ Viteza de deplasare 

Reprezintă o formă combinată prin care se poate manifesta viteza ce implică elemente de 

manifestare a acesteia și alți factori. 

Printre factorii condiționali specificați, ca având adaptări în tenis enumerăm: viteza de 

deplasare condiționată de o forță explozivă, care se poate manifesta în regim de rezistență; 

raportarea vitezei de deplasare și eficiența acesteia în raport cu schimbările de direcție, fandări, 

opriri, sărituri și frânări; adaptarea și frecvența lungimii pasului în alergare; proiectarea activă a 
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centrului de greutate a corpului în mișcare; contracția și relaxarea musculară; raportarea optimă a 

formelor de deplasare în teren urmată de procedeul tehnic, care trebuie executat; adaptarea optimă 

a plasamentului la minge și nivelul tehnic al diferitelor forme de alergare și replasamentul spre 

zonele strategice ale terenului; viteza cu care se deplasează jucătorul este în strâsă iterdependență 

cu alte forme de manifestare ale acesteia, viteza de accelerare, de execuție și cea de reacție. 

❖ Viteza de accelerare 

În ceea ce privește viteza de accelerare, aceasta reprezintă capacitatea sportivului de a-și 

dezvolta viteza  la un nivel limită, al acesteia, care reprezintă specificul manifestării în tenis, în cât 

mai scurt timp.  

După părerea multor autori, aceasta reprezintă o formă combinată de manifestare a vitezei. În 

tenis, după fiecare două game-uri (minim de opt puncte), tenismenul are o pauză de 90 de secunde 

înainte ca următorul punct să fie jucat. Deși fiecare punct în tenis este foarte diferit, jucătorii fac 

în medie patru schimburi de direcție pe punct37, dar pot varia de la o singură mișcare până la mai 

mult de 15 schimbări de direcție pe parcursul unui punct foarte lung. 

❖ Viteza în regimul celorlalte calități motrice 

La această categorie enumerăm viteza în regim de forță și viteza în regim de rezistență. Prima 

categorie, viteza în regim de rezistență, reprezintă o calitate motrică combinată pe care o întâlnim 

în toate alergările de viteză, respectiv în toate jocurile sportive, inclusiv în tenis. Pe de altă parte, 

viteza în regim de forță reprezintă calitatea sistemului muscular de a realiza mișcări rapide în 

conițiile învingerii unei împotriviri relativ mici, ce poate varia între 30 și 65% din posibilitășile 

maxime. 

➢ Orientări metodice cu privire la antrenamentul de viteză și agilitate în tenis 

Desfașurarea de antrenamente specializate pentru dezvoltarea vitezei în tenis, implică 

cunoștințe teoretice, dar și o experiență practică, la care se pot adăuga preocupările pentru 

actualizarea problematicii  la specificul grupelor sau a sportivului care a fost vizat. În ceea ce 

privește viteza și agilitetea, în tenisul competitiv, media duratei unui punct este semnificativ mai 

mică de 10 secunde38 cu o durată de odihnnă cuprinsă între 20 și 25 de secunde, depinzând de 

regulile competiției. Deși fiecare punct în tenis este foarte diferit, jucătorii de tenis fac în medie, 

patru modificări direcționale în cadrul unui singur punct39, dar pot varia de la o singură mișcare 

până la mai mult de 15 direcții, care se pot schimba pe parcursul unui punct foarte lung. Într-un 

meci competițional, nu este neobișnuit pentru jucători să aibă mai mult de 1000 de modificări ale 

direcției. 

 

5.2 Forța în jocul de tenis 

Forța în jocul de tenis se întâlnește în toate actele motrice. Totalul acțiunilor unui jucător de 

tenis, pe durata unui meci de cinci seturi, unde forța are rol hotărâtor poate fi evaluată astfel: 120-

180 de servicii realizate în forță maximă; 1800-2000 loviri de minge realizate tot în forță maximă; 

7500-8000 m de deplasări pe tot terenul, atunci când sunt realizate, în momentele active ale jocului. 

Poziția de așteptare, care se realizează între acțiuni, este un element ce declanșează forța de acțiune 

la minge, iar derularea acesteia, de zeci și sute de ori solicită foarte multă forță, dar și rezistență 

specifică. 

 
37 Kovacs M, Chandler WB, Chandler TJ., Tennis training: enhancing on-court performance. Vista, CA: Racquet Tech 
Publishing; 2007 
38 Kovacs MS.  Applied physiology of tennis performance. Br J Sports Med.;p. 381–6., 2006  
39 Kovacs M, Chandler WB, Chandler TJ. Tennis training: enhancing on-court performance. Vista, CA: Racquet Tech 
Publishing; 2007. 



 

17 

 

➢ Factorii condiționali de natură fiziologică, biochimică și psihologică: 

Având în vedere categoriile de efort, toate grupele musculare pot acționa în două direcții opuse: 

a direcției mișcării inițiale-AGONISTE; și a direcției opuse-ANTAGONISTE. Pentru a avea un 

efort eficient al forței, e nevoie de o coordonare armonioasă a acestei activități musculare. Din 

unele cercetări efectuate, rezultă faptul că la o contracție musculară nu au luat parte toate fibrele 

musculare simultan. Grosimea mușchiului este reprezentată prin suprafața de acțiune transversală 

ce are o deosebită importanță în dezvoltarea forței musculare. Forța mușchiului depinde de 

grosimea lui pe secțiune transversală. În tenis, fibra musculară alungită, bine vascularizată și 

inervată, este de calitate pentru joc. 

 

În ceea ce privește  procedeele metodice de dezvoltare a forței menționăm:  

❖ Metoda cu greutăți, unde intră și propriul corp 

❖ Metoda în circuit 

❖ Metoda izometriei 

❖ Metoda power-training  

❖ Metoda contracțiilor musculare rapide și intense 

❖ Metoda eforturilor repetate până la refuz 

 

5.3 Rezistența în jocul de tenis 

Jocul actual, pe care tenismenii îl practică în prezent este total diferit de cel de acum 

câteva decenii, în sensul că tehnica s-a perfecționat continuu, modul de realizare a punctului este 

diversificat, gândirea și acțiunea jucătorului este mereu în planul ofensivei de joc, fiind urmată și 

de o motricitate de excepție. În marea performanță a tenisului, durata fazelor de joc a crescut și o 

dată cu acestea și timpul de joc s-a prelungit. Atunci când jocul se desfășoară pe zgură, durata 

acestuia este de aproximativ 4-5 ore, care include jocul efectiv de 70-80 min., iar restul timpului 

cuprinde: 20 sec. dintre puncte, și 1,30 min, între game-uri impare, și se mai pot adăuga timpi 

pentru greșelile de arbitraj, și intervenții medicale.  

➢ Aspecte metodice  

Se poate utiliza dezvoltarea rezistenței în regim mixt, aerob-anaerob, apreciat ca și 

specific caracteristicilor jocului de tenis. Referitor la acest tip de efort literatura recomandă: 

alergări repetate și accelerate în tempo până la 90% din viteza maximă. Distanțele se vor situa de 

la 60 m până la 80 m, de la 80 la 200 m alergare repetată cu tempo variat și 20 până la 50 m cu 

alternarea tempourilor 

 

 

5.4 Coordonarea în jocul de tenis 

După mulți autori, care au studiat și analizat această calitate motrică a jucătorului, 

coordonarea, este considerată una dintre cele mai complexe calități motrice, stând și la baza 

celorlalte calități (forță, viteză, rezistență) Coordonarea este strâns legată cu deprinderile tehico-

tactice ale jocului. Această calitate îl ajută pe jucător la coordonarea acțiunilor complexe ale 

jocului și la însușirea cât mai eficientă a deprinderilor motrice specifice.40 Se poate trage concluzia, 

 
40 Abernethy, B.; Wann, J.; Parks, S. (1998). Training perceptual-motor skills for sport. Ed. B. Elliot. 
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că fără coordonare, nu există act motric. Jucătorul de tenis, care posedă o coordonare foarte bună, 

este sigur în acțiunile de lovire a mingii și are un randament mult mai mare în a-și perfecționa și 

însuși tactica și tehnica jocului. 

➢ Formele de manifestare în tenis ale coordonării: 

-Modul în care se manifestă-coordonarea specifică și coordonarea generală;  

- după regimul de manifestare: forță-de viteză- de rezistență;  

-indici valorici ai cordonării: de viteză-precizia încadrării mișcării în spațiul de forță;  

-modul de complexitate: coordonrea specifică, în care sunt efectuate repetări ale tuturor 

deprinderilor motrice specifice având maximum de eficiență și precizie. Acțiunea jucătorului de 

a lovi mingea de tenis, are o pondere mare în coordonare, ceea ce asigură finalități eficiente. 

- coordonarea generală- îi asigură jucătorului posibilitatea de a efectua rațional, dar și 

creator de acțiuni motrice, fiind legată de pregătirea fizică, dar și de complexitatea  efortului; 

după regimul utilizării- coordonare în regim de viteză- însușirea rapidă a deprinderilor specifice 

noi. 

- capacitatea de restructurarea activității motrice, este atunci când se produc schimbări 

bruște de situații;  

❖ coordonarea în regim de forță- este o calitate motrică combinată care ne arată capacitatea 

tenismenului de a putea executa un procedeu tehnic cu forță și maximă precizie și 

coordonare; 

❖  coordonarea în regim de rezistență- este o calitate motrică combinată ce reprezintă 

capacitatea tenismenului în a executa corect și în situații noi deprinderi tehnico-tactice, 

într-o periodă relativ mare. 

 

5.5 Mobilitatea articulară în jocul de tenis 

Mobilitatea articulara, dacă e bine dezvoltată, poate fi regăsită în toate deprinderile 

motrice contribuind astfel la micșorarea timpului de învațare, dar și de perfecționare a tehnicii 

jocului. Mobilitatea articulară poate fi asociată cu dezvoltarea fizică, cu un aparat locomotor 

îmbunătățit și cu acțiuni bine coordonate. Suplețea musculară și mobilitatea articulară reprezintă 

funcțiile organismului necesare deplasării segmentelor și a corpului în spațiu.  

Articulațiile cel mai mult solicitate in desfașurarea acului motric sunt- articulațiile: coxo-

femurală, scapulo-humerală, ale genunchilor, gleznelor și pumnului. Modul în care sunt solicitate 

toate aceste articulații este diferit, datorită structurii biochimice pentru fiecare procedeu în parte. 

Aceste planuri în funcție de mișcările efectuate, ar putea fi grupate după cum urmează: abducție, 

adducție, anteducție, retroducție, circumducție, dar și combinarea lor după procedeul tehnic, care 

urmează a fi efectuat. 

 

5.6 Actualități privind pregărirea fizică în tenis 

În funcție de cerințele sportului individual sportivii necesită diferite cunoștiințe și abilități 

psihologice.  Sportivii pot utiliza o varietate de metode de antrenament pentru a-și îmbunătății 

forța, viteza și abilitatea și pentru a-și îmbunătății deplasearea pe teren în timpul unui meci.  

Accelerația este o componentă importantă în mai multe sporturi.  

În special în tenis, timpul de reacție, rapiditatea primului pas, viteza pe distanțe scurte, 

capacitatea de a schimba direcția rapid și mișcarea laterală sunt factori determinanți, importanți 
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ai performanței.41 “Jucătorii de tenis petrec aproximativ 48% din timp deplasându-se lateral. 

Rapiditatea și viteza pașilor laterali și viteza în care se parcurg 4-5 m sunt esențiali pentru a 

returna mingile, nu foarte departe de corp, sau pentru a ajunge rapid în poziția inițială și a se 

pregăti pentru returnarea următoarei mingi. Potrivit lui Parsons și Jones, mișcarea laterală rapidă 

este esențială atunci când trebuie să reacționăm imediat și să schimbăm direcția42”.  

Antrenamentul pliometric, inclusiv antrenamentul de viteză în regim de deplasare și 

repetiție și agilitatea, au primit o atenție considerabilă ca metodologie de antrenament. Această 

formă de antrenament reprezintă un interes deosebit, deoarece, pe lângă îmbunătățirea 

performanței, sportivul poate reduce și riscurile de accidentare.43 

 

5.7 Probe și norme de control de apreciere în ténis 

1. Sprint 5-10 m 

2. Alergare de viteză pe distanța de 30 m cu start din picioare 

3. Testul 6x 20 metri 

4. Săritura în lungime de pe loc 

5. Sărituri efectuate succesiv în lateral pe ambele picioare peste banca de gimnastică 

6. Aruncarea mingii medicinale de pe loc cu o singură mână 

7. Aruncarea mingii medicinale susținută cu ambele mâini 

8. Test Index -Sol (Sol (Stând pe banca de gimnastică, îndoirea trunchiului spre înainte) 

9. Test Pas adăugat 

10. Testul Hexagon 

11. Evantaiul (Testul Evantai) 

12. Flexii și extensii din articulația cotului din culcat facial 

13. Testul de agilitate Illinoise  

14. Testul pașilor adăugați Edgren 

15. Testul “T” 

 

 

Capitolul 6. Concluziile teoretice 

În urma revizuirii literaturii de specialitate, începând cu U16 există o schimbare 

semnificativă, în ceea ce privește înălțimea medie și greutatea (14- 15 ani), ceea ce poate duce la 

o scădere a performanței jucătorilor, urmând o reechilibrare după vârsta de 16 ani.  

În România există un deficit cu privire la descoperirea noilor talente. În momentul de față 

federația nu deține un departament special pentru creșterea și descoperirea noilor talente. 

Deasemenea, nu există sponsori pentru jucătorii juniori, iar aceștia necesită o susținere financiară 

constantă din partea părinților. Există un număr mic de copii și juniori legitimați în România.  

 
41 Muller E., Benko U., Raschner C., Schwander H., Specific fitness trainning and testing in competitive sports., 
MedSciSportsExerc pg. 216–220, 2000. 
42 Parsons L., Jones M., Development of speed, agility, and quickness for tennis athletes. Strength and Conditioning 
p. 14–19, 1998. 
43 Myer, G. Neuromuscular training improves performance and lower-extremity biomechanics in female athletes. 
Journal of Strength and Conditioning Research, p. 51-60., 2005. 
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În primii ani ai junioratului, ar trebui deja să se ia în considerare planificarea turneelor pe 

un an. În cazul jucătorilor de 15 ani, se pot planifica deja 2-3 vârfuri de formă, iar în ceea ce 

privește jucătorii de tenis de 16 ani, planificarea se apropie de cea a adulților, diferența fiind 

mijloacele și metodele adoptate.S-a demonstrat faptul că femeile au o frecvență cardiacă mai mare 

față de cea a bărbaților (acest lucru se datorează schimburilor mai lungi și timpului efectiv al 

jocului mai îndelungat). 

În situații de joc (în situație de primitor respectiv servant), adică serviciu-retur, s-au 

observat diferențe între numărul bpm, servantul având pulsul semnificativ mai mare față de 

primitor.  

Sportivii tineri pot fi considerați o populație "specială". Performanța fizică pe parcursul 

adolescenței pare să se îmbunătățească într-o manieră inconstantă, ca urmare a creșterii și 

maturizării și deseori este difícil pentru antrenori să facă diferența între schimbările, ce sunt 

atribuite  performanței sau acelora ce sunt o urmare a proceselor fiziologice.  

Accelerația este o componentă importantă în mai multe sporturi  

în special în tenis, timpul de reacție, rapiditatea primului pas, viteza pe distanțe scurte, capacitatea 

de a schimba direcția rapid și mișcarea laterală sunt factori determinanți, importanți a-i 

performanței. Jucătorii de tenis petrec aproximativ 48% din timp deplasându-se lateral, rapiditatea 

și viteza pașilor laterali și viteza în care se parcurg cei 4-5 m sunt esențiali pentru a returna mingile, 

nu foarte departe de corp, sau pentru a ajunge rapid în poziția inițială și a se pregăti pentru 

returnarea următoarei mingi. 

Nu există o limită inferioară de vârstă pentru inițierea dezvoltării calităților motrice, ci 

există numai metode și mijloace adecvate și recomandate, pentru fiecare perioadă de dezvoltare, 

astfel jucătorii de tenis, necesită performanțe superioare în majoritatea componentelor fizice 

(viteză, mobilitate, forță, putere, rezistență aerobă și anaerobă, flexibilitate și echilibru) 

 

PARTEA a II-a: CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND  PREGĂTIREA FIZICĂ A 

JUNIORILOR U16 ÎN TENISUL DE PERFORMANȚĂ 

Capitolul 7- Cadrul general de organizare și designul  cercetării preliminare 

 

7.1 Scopul cercetării preliminare 

          Scopul acestei cercetări preliminare a constat în determinarea nivelului de pregătire fizică 

cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani participanți în competițiile din cadrul calendarului 

competițional intern, ce vor face parte dintr-un eșantion test (anexa 1), prin măsurarea parametrilor 

antropometrici, studierea mijloacelor specifice, ce au fost utilizate în vederea obținerii obiectivelor 

și aplicarea unor teste specifice pentru verificarea nivelului calităților motrice. 

7.2 Obiectivele cercetării preliminare 

➢ cunoașterea valorii indicilor motrici, ce sunt în conformitate cu vârsta, dar și cu nivelul de 

pregătire al subiecților, atât în plan teoretic cât și practic în special; 

➢ accentuarea dezvoltării calităților motrice astfel încât, să se aibe în vedere ameliorarea 

jocului la această categorie de vârstă; 
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➢ notarea cuprinsului tematic al lecților de pregătire fizică, astfel încât să se poată determina 

intensitatea antrenamentului, numărul de repetări, frecvența acestora, durata și componența 

ciclurilor de pregătire; 

➢ stabilirea condițiilor pentru verificarea adaptării subiecților la densitatea efortului specific; 

➢ testarea în vederea cunoașterii nivelului de pregătire fizică a subiecților implicați în 

cercetare. 

 

7.3 Sarcinile cercetării preliminare 

În vederea realizării obiectivele menționate, s-au luat în calcul următoarele sarcini:   

➢ cunoașterea informațiilor cu privire la locurile în care subiecții cercetării și-au desfășurat 

activitatea;  

➢ determinarea eșantionului cercetării preliminare; 

➢ determinarea constatativă a nivelului de dezvoltare biologică dar și motrică al 

adolescenților ce participă la cercetarea preliminar; 

➢ organizarea și programarea demersului preliminar, luând în considerare și planul de 

pregătire annual; 

➢ monitorizarea îndeaproape a programelor de pregătire fizică prin asistare la acestea, ce sunt 

efectuate în vederea ameliorării calităților motrice; 

➢ analiza și interpretarea datelor obținute. 

 

7.4 Ipotezele cercetării preliminare 

Evaluarea și ameliorarea rezultatelor la testele fizice pot contribui la ameliorarea pregătirii 

generale în jocul de tenis. 

Utilizarea unui program de pregătire adecvat în conformitate cu necesitățile vârstei de 14-16 

ani la fete cât și la băieți pot crește nivelul performanțial în tenis. 

7.5 Metodele cercetării preliminare 

➢ Metoda studiului bibliografic  

➢ Metoda convorbirii 

➢ Metoda protocoalelor 

➢ Metoda înregistrării 

➢ Metoda testelor 

➢ Metoda experimentului preliminar 

➢ Metoda statistico-matematică 

➢ Metoda grafică   

 

Capitolul 8 - Demersul operațional al cercetării preliminare 

 

8.1 Organizarea și desfășurarea cercetării preliminare 

Cercetarea preliminară, pentru strângerea datelor s-a desfășurat atât în Brașov, pe terenurile 

din incinta Carpatex Arena și pe stadionul de atletism Ion Țiriac din cadrul Liceului J. Honterus, 

cât și în București, pe terenurile de tenis din cadrul clubului Tenis Club Arcul de Triumf și pe 

stadionul Iolanda Balaș Soter localizat în apropierea clubului. 
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8.2 Subiecții cercetării preliminare 

Subiecții cercetării preliminare sunt sportivii legitimați la cluburile A.C.S. Brașov și 

A.S.-București. Aceștia au fost împărțiți în două grupe: 16 fete și 16 băieți. 

 

8.3 Etapele cercetării preliminare 

Alcătuirea demersului preliminar a fost efectuat după următorul plan:  

➢ în perioada mai 2019 – iunie 2019 a avut loc structurarea și alcătuirea planului cercetării 

preliminare 

➢ în perioada iulie-octombrie 2019 s-au efectuat testele de evaluare 

➢ 20 iunie- 19 iulie 2019 s-au urmărit antrenamentele efectuate de către subiecți; 

➢ octombrie 2019 analizarea și interpretarea datelor din punct de vedere statistico-

matematic; 

➢ concluziile cercetării preliminare. 

 

8.4 Conținutul cercetării preliminare 

În cadrul cercetării preliminare s-au aplicat un număr de 12 probe, dintre care 10 sunt 

utilizate și impuse de către Federația Română de Tenis în cadrul testării pregătirii fizice ale 

loturilor naționale. Testele au un fond științific deoarece au fost utilizate în diferite lucrări 

științifice. 

S-au aplicat un număr de 12 teste după cum urmează: 

➢  sprint 5-10 m 

➢  alergare 30 m  

➢  testul 6x 20 m 

➢ săritura în lungime de pe loc 

➢ sărituri efectuate succesiv în lateral pe ambele picioare peste banca de 

gimnastică 

➢ aruncarea mingii medicinale de pe loc cu o singură mână  

➢ aruncarea mingii medicinale de pe loc susținută cu ambele mâini 

➢ stând pe banca de gimnastică se efectuează îndoirea trunchiului spre înainte 

(testul index-sol) 

➢ testul pas adăugat, 

➢ testul Hexagon, 

➢ testul Evantai 

➢ flexii și extensii din articulația cotului efectuate din culcat facial 

 

Capitolul 9- Rezultate obținute și interpretarea lor 

 

9.1 Analiză statistică 

În ceea ce privește analiza statistică a datelor obținute în cercetarea preliminară, a fost 

utilizat programul SPSS 24.  

Variabilele au fost exprimate prin medie și deviație standard. Astfel s-a efectat o analiză 

descriptivă a testelor fizice efectuate. S-a realizat o corelație între clasament și parametri 
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morfologici și de performanță prin corelația Pearson. Normalitatea varianței și covarianței a fost 

certificată prin testul Shapirow-Wills. Pentru a identifica dacă au existat diferențe semnificative 

între genuri, s-a utilizat testul T pentru mostre independente. Pentru a determina gradul de 

relevanță, s-a utilizat P< 0.05%. 

Alergare 5 m varianta 1, masculin 

Alergare 5 m varianta 1, masculin  

Tabelul nr. 1 
Nr. Subiecti Genul Media Mediana Modul Abatere standard Varianță Minimum Maximum 

11 Masculin 0.5664 0.56 0.53 0.04342 0.002 0.51 0.66 

 
 

 

Figura  -Alergare 5 m varianta 1, masculin 

 

 

 

 

La prima încercare a băieților, în ceea ce privește alergarea de 5 m, se arată faptul că 

valoarea minimă înregistrată a fost de 0.51 secunde, iar maxima de 0.66. Diferența dintre acestea 

a fost de 0.15 secunde. Media aritmetică s-a situat la 0.5664, iar abaterea standard la 0. 04342. De 

asemenea s-a întâmplat ca de două ori doi subiecți să înregistreze același timp cu valorile 0.53 și 

0.56. 

Alergare 5 m varianta 2, masculin  

Tabelul nr. 2 

Nr. 

Subiecti 

Genul Medi

a 

Media

na 

Mod

ul 

Abatere 

standard 

Varian

ță 

Minimu

m 

Maximu

m 

11 Mascul

in 

0.559

1 

0.55 0.53 0.04415 0.002 0.49 0.64 

 
 
 

Timp 

(secunde) 

N
u

m
ă
r
 s

u
b

ie
cț

i 
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Figura nr. 2- Alergare 5 m varianta 2, masculin 

 

 

 
La cea de a doua alergare de 5 m, valoarea minimă înregistrată a fost de 0.49 iar maxima 

de 0.64, ambele reprezentând un timp mai bun în comparație cu prima încercare. Diferența dintre 

cele două fiind de 0.15 secunde. Media aritmetică s-a situat la 0.5591, iar abaterea standard a avut 

o valoare de 0.04415. Ca și la prima încercare s-au înregistrat de două ori doi timpi identici cu 

valorile 0.53 și 0.59. 

 

Alergare 10 m varianta 1, masculin 
Alergare 10 m varianta 1, masculin  

Tabelul nr. 3 
Nr. Subiecti Genul Media Mediana Modul Abatere standard Varianță Minimum Maximum 

11 Masculin 1.3618 1.33 1.22 0.1075 0.012 1.22 1.6 

 

 
Figura nr. 7- Alergare 10 m varianta 1, masculin 

 

Trecând la alergarea de 10 m, prima încercare, observăm faptul că cel mai 

bun timp, este de 1.22 secunde, iar cel mai slab timp s-a situat la 1.6 secunde. 

Diferența dintre acestea fiind de 0.38 secunde. Media aritmetică a fost de 1.3618. Nu au fost 

înregistați doi timpi identici la prima încercare. Abaterea standard a fost de 0.1075. 
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9.1.1.A.d Alergare 10 m varianta 2, masculin 

Alergare 10 m varianta 2, masculin  

Tabelul nr. 4 

Nr. 

Subiecti 

Genul Medi

a 

Media

na 

Mod

ul 

Abatere 

standard 

Varian

ță 

Minimu

m 

Maximu

m 

11 Mascul

in 

1.36 1.35 1.14 0.1272 0.16 1.14 1.61 

 

 
 

 

La cea de a doua încercare, ca și la prima, nu s-au înregistrat doi timpi identici. Valoarea 

minimă situându-se la 1.14, iar valoarea maximă 1.61 ambii reprezentând un timp mai bun față de 

prima încercare. Diferența dintre cele două fiind de 0.47 secunde. Media aritmetică fiind egală cu 

1.36 iar, abaterea standard 0.1272 

9.2 Corelație între clasament și paramentrii morfologici 

Prima dată s-a realizat corelația Pearson între poziția în clasament și parametrii morfologici 

de performanță. Se observă următoarele: cu cât clasamentul național scade, respectiv este mai slab, 

cu atât înălțimea participanților este mai mică. De aici putem afirma faptul că, dacă sportivii au o 

talie mai mare, au mai multe șanse să ocupe un loc mai bun în clasamentul național. Semnificația 

în acest caz este de P> 0.006. Această corelație este cu atât mai puternică cu cât conține două 

semne asterix, valoarea acesteia este de 0.570, fiind clasificată ca și o corelație moderată. 

Deasemenea, se mai observă o altă corelație notată cu două semne de asterix, și anume cu 

cât clasamentul național scade, cu cât greutatea corporală participanților este mai mică, corelația 

este de 0.620, însemnând că reprezintă o corelație moderată. O altă corelație legată de clasamentul 

jucătorilor, este cu cât clasamentul scade, cu atât lungimea plantei este mai mică, însemnând faptul 

că jucătorii clasați mai slab în clasament au o lungimea a plantei mai mică,  corelația este notată 

cu un singur semn de asterix.  

O altă corelație notată cu un singur semn de asterix, este referitoare la fapul că, cu cât 

clasamentul scade, cu atât timpul la alergarea pe distanța de 5 m va fi mai slab. Această corelație 

este notată cu un singur semn de asterix. Ea se explică prin faptul că un jucător mai slab cotat în 

clasamentul național va avea deasemenea un timp mai slab la proba alergării de viteză pe distanța 
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de 5/10 m. Corelațiile la această probă 5m-10 m au avut o valoare între 0.426- 0.522 reprezentând 

o corelație mică.  

În ceea ce privește corelația dintre clasament și alergarea pe distanța de 20 m, se poate 

observa că aceasta este notată cu două semne de asterix. Cu cât clasamentul scade, cu atât timpul 

la alergarea pe 20 m este mai slab. Astfel, jucătorii mai slab cotați au timpi mai mari, în comparație 

cu cei mai bine cotați în clasament. Corelația în acest caz are valori și peste 0.760, ceea ce arată 

faptul că acestă corelație este mare.  

Referitor la corelația dintre clasament și alergarea pe distanța de 30 m, există în prima serie 

o corelație notată cu două semne de asterix, iar la celelalte două serii cu unul. În același fel, cu cât 

poziția în clasament scade cu atât timpul este mai mare, respectiv mai slab. Corelațile la aceste trei 

serii se situează între 0.603 și 0.462. 

În ceea ce privește testul Evantai, se poate observa o corelație slabă, referindu-ne doar cea 

de a doua serie. Cea de a doua corelație are o valoare de 0.438. Cu cât poziția în clasament scade 

cu atât timpul la testul eventai este mai slab respectiv mare, acest lucru însemnând faptul că un 

sportiv cu o poziție mai bună în clasament va avea un timp mai scăzut, respectiv mai bun la acest 

test. 

 

9.3 Verificarea normalității prin testul Levene 

În urma verificării varianțelor prin testul Levene, s-a observat că există diferențe semnificative în 

ceea ce privește înălțimea participanților, lungimea tălpii, anvergura brațelor, alergare 5 m 

varianta 1 și varianta 2,  alergare 10 m varianta 1 și varianta 2, alergare 20 m varianta 2, varianta 

3, varianta 5 și sărituri efectuate succesiv în lateral varianta 2, ceea ce înseamnă că la aceste 

variabile, rezultatele fetelor nu pot fi comparate cu rezultatele băieților. La variabilele vârsta, 

greutatea, circumferința taliei participanților, alergarea 20 m varianta 1, alergare 20 m varianta 4,  

alergare 20 m varianta 6, alergare 30 m varianta 1, alergare 30 m varianta 2, alergare 30 m 

varianta 3, evantai varianta 1, evantai varianta 2,  hexagon varianta 1, hexagon varianta 2, pas 

adăugat varianta 1 și pas adăugat varianta 2,  săritura în lungime de pe loc varianta 1, săritura în 

lungime de pe loc varianta 2, sărituri efectuate succesiv peste banca de gimnastică varianta 1, 

aruncarea mingii medicinale susținută cu o mână varianta 1, aruncarea mingii medicinale 

susținută cu o mână varianta 2, aruncarea mingii medicinale de pe loc cu ambele mâini varianta 

1, aruncarea mingii medicinale susținută cu o mână varianta 2, flexii și extensii din articulația 

cotului varianta 1, flexii și extensii din articulația cotului varianta 2, testare mobilitate varianta 1, 

testare mobilitate varianta 2 rezultatele fetelor pot fi comparate cu rezultatele băieților deoarece 

sunt omogene. 

9.4 Concluziile părții a II-a  

   În urma realizării cercetării preliminare s-au desprins concluzii semnificative privind relația 

dintre pregătire,  rezultatele  testelor fizice și poziția jucătorilor în clasamentul  pe plan național. 

Analiza și interpretarea statistico-matematică  efectuată  prin corelația Pearson între 

clasament (performanță/poziție) și parametrii morfologici arată că dacă sportivii au o talie mai 

mare (în acest caz valoarea este de P> 0.006), și greutate corporală mai mică au mai multe șanse 

să ocupe un loc mai bun în clasamentul național considerată ca și o corelație moderată.  

        Interpretarea rezultatelor obținute la viteza de deplasare ne-au arătat că: 
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- un jucător mai slab cotat în clasamentul național va avea de asemenea un timp mai slab la 

proba alergării de viteză pe distanța de 5m-10 m, media corelațiilor la această probă (0.426- 

0.522) au o valoare mică . 

- la alergarea pe distanța de 20 m se poate observa că jucătorii mai slab cotați au timpi mai 

mari (peste 0.760), în comparație cu cei mai bine cotați în clasament media corelației  arată 

faptul că această corelație este mare. 

- referitor la media corelației dintre poziția în  clasament și alergarea pe distanța de 30 m, 

aceasta arată că cu cât poziția în clasament crește cu atât timpul obținut este mai mare, (mai 

slab între 0.603 și 0.462).  

         La testul pasului adăugat, cu cât jucătorii sunt mai bine poziționați în clasament, cu atât 

timpul acestora la testul pasului adăugat va scădea (va fi mai bun 0.549). 

          În ceea ce privește media corelației dintre poziția în clasament și săriturile efectuate succesiv 

peste banca de gimnastică, ea este negativă de grad moderat, cu cât poziția în clasament este mai 

slabă cu atât sportivii vor face mai puține sărituri pe parcursul timpului predefinit. 

          În ceea ce privește testul Evantai, se poate observa o corelație slabă, referindu-ne doar cea 

de a doua serie. Cea de a doua corelație are o valoare de 0.438. Cu cât poziția în clasament este 

mai joasă cu atât timpul la” testul evantai” este mai slab respectiv mare. Acest lucru însemnând 

faptul că un sportiv cu un clasament mai bun va avea un timp mai scăzut (mai bun) la acest test. 

La testul hexagon  media corelației este una moderată (0.699) cu cât timpul pentru efectuarea 

testului Hexagon crește cu atât poziția în clasament este slabă.  

La testarea săriturii în lungime de pe loc media corelației este una negativă, asta însemnând că cu 

cât poziția în clasamentul este mai jos, cu atât lungimea săriturii de pe loc scade, corelație este 

semnificativă una moderată.  

La aruncarea mingii medicinale susținută cu o singură mână și aruncarea mingii medicinale de pe 

loc susținută cu ambele mâini rezultă o medie acorelației negativă și moderată cu valori între -

645 și -670 si  respectiv -571 și -572, acest lucru se traduce : cu cât poziționarea în  clasament este 

mai jos, cu atâta sportivii vor efectua aruncări mai slabe.  

Cu privire la prima corelația dintre poziția în clasament și efectuarea flexilor și extensilor din 

articulația cotului, aceasta are valoarea de -0.688, corelație negativă moderată, iar cea de a doua 

fiind o corelație negativă mare cu valoarea de -0.705. Cu cât numărul din clasament este mai mare, 

respectiv mai slab, cu atât vor efectua mai puține flexii și extensii din articulația cotului. 

 Cu privire la corelația dintre clasament și mobilitate, aceasta nu este relevantă. 

În urma datelor cercetării preliminare, prin mijloacele statistico-matematice care au fost utilizate, 

s-a observat influențele asupra testelor efectuate: S-a observat că media la alergarea de 5m este de 

0.5664 secunde iar la cea de 10 m de media este de 1.36 ceea ce încadrează sportivii în medie la 

foarte bine după baremurile Federației Române de Tenis. 

 Referitor la alergarea pe distanța de 30 m media la fete a fost de 4.9 secunde, rezultatul fiind 

categorizat ca și slab iar la băieți de 4.6 s fiind mediu.  
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În ceea ce privește media rezultatelor la aruncări, la aruncarea cu o singură mână a fost de 9,69 m 

la fete și 13.029 m la băieți rezultat mediu, iar la cea cu 2 mâini media la băieți a fost de 15.34 m 

și la fete de 11.61 m fiind clasificat ca și excelent conform Federației Române de Tenis.  

Referitor la testele specifice, rezultatele la testul Evantai în medie sunt de 18.09 secunde pentru 

băieți și 18.6 secunde pentru fete, rezultat slab; la Hexagon media băieților este de 8.08 m si la fete 

de 8.8 m, încadrându-se ca rezultat  mediu. La pas adăugat băieții au un rezultat (satisfăcător) ca  

medie 6.1 secunde, iar fetele cu media 6.7 secunde unul excelent .  

Referitor la testul index-sol media rezultatului la băieți este de 26.45 iar la fete de 17.45 

încadrându-se ca mediu. 

Corelații medii au fost observate în ceea ce privește: înălțimea participanților, greutatea corporală 

a participanților, testul Hexagon, pas adăugat, săritura în lungime și aruncările cu mingea 

medicinală.  

Corelații mari au fost observate la alergarea de viteză pe 20 m și la flexii și extensii în articulația 

cotului. 

În urma comparării rezultatelor, obținute de subiecți în funcție de genul acestora, s-a observat 

faptul că dezvoltarea calităților motrice la nivel U16 a băieților este superioară în comparație cu 

cea a fetelor, la toate testele efectuate, existând doar la anumite probe diferențe semnificative din 

punct de vedere statistic.  

A fost evidențiat faptul că jucătorii ce ocupă un loc mai bun în clasament, au rezultate superioare 

la testele fizice.  

PARTEA a III-a - Cercetarea experimentală privind pregătirea fizică a juniorilor u16 

în tenisul de performanță 

 

Capitolul 10- Designul cercetării 

10.1 Scopul cercetării finale 

Scopul cercetării experimentale în cea de a treia parte si-a propus îmbunătățirea pregătirii 

fizică a juniorilor categoria U16 ani prin programul de pregătire fizică numit Pliospecific, adaptat 

pentru categoria de vârstă 14-16 ani în vederea eficientizării mișcarii în teren, pe parcursul unui 

meci și astfel sportivul va returna mai multe mingi, în situații dificile de joc și atingerii obiectivelor 

propuse. 

 

10.2 Obiectivele cercetării finale 

Acest program va putea duce la îmbunătățirea considerabilă a performanței. 

     Principalele obiective specifice cercetării vizează: 

✓ Îmbunătățirea agilității jucătorilor de tenis categoria U16 ani; 

✓ Îmbunătățirea vitezei de deplasare a jucătorilor de tenis categoria U16 ani; 

✓ Creșterea capacității vitezei în regim de rezistență musculară la categoria U16 ani; 

✓ Îmbunătățirea mobilității articulațiilor coloanei vertebrale și a articulației coxo-femurale în 

plan anterior al corpului, pentru jucătorii de tenis categoria U16 ani; 

✓ Optimizarea forței membrelor inferioare ale jucătorilor de tenis U16 
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✓ Îmbunătățirea vitezei pe direcții diferite specifice jocului de tenis; 

✓ Îmbunătățirea vitezei lineare pe distanțe scurte,  

✓ Optimizarea performanțelor jucătorilor de tenis categoria sub16 ani; 

✓ Îmbunătățirea poziției jucătorilor U16 în clasamentul general. 
 

 10.3 Sarcinile cercetării finale experimentale 

Principalele sarcini ale cercetării finale vizează: 

-  Stabilirea obiectivelor cercetării experimentale. 

- Identificarea sistemului ce va fi utilizat, în ceea ce privește evaluarea subiecților cercetării finale. 

- Identificarea subiecților participanți,  cercetare experimentală. 

- Etapizarea perioadei necesare pentru efectuarea cercetării finale. 

- Programarea și planificarea experimentului în concordanță cu etapele de pregătire și calendarul 

competițional. 

- Evaluarea inițială și finală a subiecților angrenați în cercetare. 

- Aplicarea programului de pregătire.  

- înregistrarea, tabelarea, analiza și interpretarea rezultatelor obținute. 

- analiza rezultatelor comparative între grupul de experiment și grupul de control.  

- analiza rezultatelor analizei de impact contrafactual. 

- formularea concluziilor rezultate din urma cercetării finale. 

 

 

 

 10.4 Ipotezele cercetării finale experimentale 

Prin programul de pregătire propus, am dorit să argumentăm practico-metodic următoarele 

ipoteze 

Ipoteze principale (I.P):  

1.Antrenamentul Pliospecific poate  contribui la îmbunătățirea agilității jucătorilor juniori U16.  

2.Ameliorarea nivelului pregătirii fizice prin antrenamentul Pliospecific poate conduce la 

îmbunătățirea performanțelor generale si a poziționării în clasamentul național/internațional al 

jucătorilor de tenis U16 

Ipotezele secundare ale cercetării: 

I.P. 1.1 Antrenamentul Pliospecific poate duce la creșterea ponderii meciurilor câștigate. 

I.P.1.2.: Antrenamentul Pliospecific ar putea conduce la îmbunătățirea locului în clasamentul 

național. 

I.P.2.1: Antrenamentul Pliospecific ar putea conduce la îmbunătățirea timpului aferent testului Pas 

adăugat DR prin scăderea acestuia, contribuind la îmbunătățirea agilității. 

I.P.2.2: Antrenamentul Pliospecific poate duce la îmbunătățirea timpului aferent testului Pas 

adăugat STG, prin scăderea acestuia, contribuind la îmbunătățirea agilității jucătorului de tenis. 

I.P.2.3: Antrenamentul Pliospecific poate duce la îmbunătățirea timpului aferent testului Evantai 

DR, prin scăderea acestuia, ajutând la îmbunătățirea agilității jucătorilor. 

I.P.2.4: Antrenamentul Pliospecific ar putea rezulta îmbunătățirea timpului aferent testului Evantai 

STG, prin scăderea acestuia, ajutând la îmbunătățirea agilității jucătorilor. 

I.P.2.5: Antrenamentul Pliospecific ar putea îmbunătății timpul aferent testului de agilitate 

Illinoise, contribuind la îmbunătățirea agilității sportivilor. 
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I.P.2.6: Antrenamentul Pliospecific ar putea ameliora numărul de deplasări laterale din cadrul 

testului Edgren DR, contribuind la îmbunătățirea agilității sportivilor.  

I.P.2.7: Antrenamentul Pliospecific ar putea optimiza numărul de deplasări laterale din cadrul 

testului Edgren STG, contribuind la îmbunătățirea agilității sportivilor. 

I.P. 2.8: Prin efectuarea antrenamentul Pliospecific s-ar putea îndrepta timpul în cadrul testului T 

DR, ajutând la îmbunătățirea agilității sportivului. 

I.P. 2.9: Prin efectuarea antrenamentul Pliospecific se poate optimiza timpul din cadrul testului T 

DR, ajutând la îmbunătățirea agilității sportivului. 

I.P.2.10: Antrenamentul Pliospecific ar putea conduce la creșterea numărului mediu de mișcări 

laterale pe parcursul unui meci contribuind la îmbunătățirea agilității jucătorului.  

I.P. 2.11: Antrenamentul Pliospecific ar putea ameliora numărul mediu de mișcări spre înainte pe 

parcursul unui meci, contribuind la îmbunătățirea agilității jucătorului 

I.P.3: Antrenamentul Pliospecific poate optimiza îmbunătățirea vitezei jucătorilor juniori U16  

I.P.3.1: Efectuarea Antrenamentului Pliospecific, poate avea ca și urmare, îmbunătățirea 

performanței alergării pe distanța de 5 m, având efecte benefice asupra vitezei de deplasare 

specifice (pe distanțe scurte).  

I.P.3.2: Prin efectuarea antrenamentului Pliospecific, se poate ameliora timpul de alergare pe 

distanța de 10 m, având efecte benefice asupra vitezei de deplasare.  

IP4: Antrenamentul Pliospecific poate contribui la îmbunătățirea vitezei în regim de rezistență a 

jucătorilor juniori U16. 

IP4.1: Antrenamentul Pliospecific poate ameliora timpului aferent testării 6x20 m contribuind la 

îmbunătățirea vitezei în regim de rezistență. 

I.P.5.1 Antrenamentul Pliospecific poate conduce la ameliorarea testului îndoirea trunchiului spre 

înainte contribuind la creșterea mobilitătii jucătorilor  U16 

I.P. 6: Antrenamentul Pliospecific poate optimiza forța jucătorilor juniori U16. 

I.P. 6.1: Antrenamentul Pliospecific poate conduce la îmbunătățitea performanței săriturii în 

lungime de pe loc, contribuind la ameliorarea forței membrelor inferioare. 

I.P. 6.2: Antrenamentul Pliospecific poate optimiza numărul de sărituri efectuate succesiv peste 

banca de gimnastică, contribuind la dezvoltarea forței membrelor inferioare 

 

Capitolul 11- Demersul operațional al cercetării experimentale 

 

11.1  Instrumentul de studiu 

Cercetarea finală s-a desfășurat pe parcursul a 12 săptămâni, dintre care în prima și în ultima 

săptămână s-au efectuat testările fizice.  

➢ Pentru grupul de experiment, au fost considerați subiecți din cluburile Guimaraes Tenis 

Club (Porto) și  Școala de Tenis Da Maia (Porto). 

➢ Pentru grupul de control, au fost considerați subiecții din clubul Porto Tenis Club 

(Porto). 

 

11.2  Eșantionul de lucru 

Patruzeci și opt de subiecți, de gen masculin, cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani au 

participat la acestă cercetare, grupul de control fiind format din 23 de subiecti, iar grupul de 

experiment din 25 de subiecti. 
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Grupul de control, format din subiecții de la Clubul Sportiv Porto, au efectuat pe parcursul 

celor 10 săptămâni, în care s-a desfășurat experimentul, doar antrenament specific de tenis, 

respectiv joc efectiv de cinci ori pe săptămână. Referitor la grupul experimental, în afară de 

antrenamentul propriu-zis de tenis, aceștia au efectuat între 60-90 de minute de antrenament 

Pliospecific, în funcție de săptămână, ce a constat într-un antrenament combinat (AC) format dintr-

un antrenament pliometric (AP) și un antrenament specific cu sprinturi repetate (ASR). Au fost 

aleși participanții din zona de nord a Portugaliei, întru-cât aceștia erau mai bine cotați în clasament 

în comparație cu cei care făceau parte din cluburile din zona de sud a Portugaliei, și de asemnea 

numărul acestora era mai mare. Sportivii din grupul de control, erau legitimați la Clubul Sportiv 

Porto. Grupului experimental, sportivii ce făceau parte din Școala de tenis Da Maia și Clubului 

Sportiv Guimareas, în afară de cele cinci sesiuni de antrenament specific, vor efectua  între 60 și 

90 de minute de pregătire fizică în funcție de săptămână, luni, miercuri și vineri, între orele 12:00- 

13:30. 

 

 

11.3 Metodele cercetării experimentale 

Ca și principale metode de cercetare utilizate în analiza performanțelor jucătorilor de tenis 

cateoria sub 16 ani se pot menționa: 

❖ Metoda observației dirijate 

❖ Metoda înregistării 

❖ Metoda convorbirii 

❖ Metoda protocolului 

❖ Metoda testelor 

❖ Metoda experimentului 

❖ Metoda testării 

❖ Tehnici de evaluare contrafactuală de impact 

 

Evaluarea contrafactuală de impact ilustrează o familie de metode, care ţine de aplicarea 

instrumentelor econometrice asupra unor serii de modele, având ca finalitate obținerea unor 

statistici valide în legătură cu existenţa, structura și mărimea impactului pe care îl are tipul acesta 

de intervenţie asupra unui indicator observabil ori a unei caracteristici, numită rezultat. Astfel, prin 

evaluările contrafactuale de impact se măsoară și se verifică efectul net al unei intervenţii. Acesta 

reprezintă diferenţa între rezultatul observat, după o intervenţie, care a avut loc şi rezultatul ce ar 

fi fost observat, în cazul în care intervenţia n-ar fi avut loc.  

Rezultatul din urmă a fost numit „contrafactual”. Efectul poate fi prezumat în măsura în 

care evaluatorul descoperă un mod plauzibil de a relata aproximativ, ce s-ar fi întâmplat în cazul 

în care intervenţia nu ar fi avut loc.  

Analiza de impact contrafactuală răspunde la întrebarea: Care este efectul net al 

interventiei? Scenariul metodei estimează, ce s-ar fi întâmplat în cazul absenței intervenției (în 

cazul de față antrenamentul propus) și constă în alcătuirea a două grupuri cu unități asemănătoare 

în caracteristici observabile. Singura diferență este că cele, care fac parte din grupul de experiment 

au avut acces la intervenție, pe când subiecții din grupul de control nu au beneficiat de antrenament, 

care reprezintă intervenția în cazul de față. Astfel, în urma aplicării anumitor tehnici statistice 

specifice, se va deduce impactul net al intervenției. Interventia în acest caz este antrenamentul 

PLIOSPECIFIC. 



 

32 

            În cadrul metodei diferențe în diferențe (DID), efectul va fi calculat prin măsurarea 

schimbării în timp a grupului de experiment, dar și a celui de control și apoi luând în considerare, 

diferența între acestea două diferențe. 

Tipul de metodă diferențe în diferențe presupune: compararea rezultatelor de interes: 

➢ înainte și după intervenție (Posta = 0 și, respectiv, Posta = 1) 

➢ între grupul de experiment și cel de control (Ti = 1 și respectiv Ti = 0) 

Modificarea rezultatelor în grupul de control (ce nu ar trebui să fie afectați de antrenament) 

oferă un contrafactual pentru schimbarea în rezultatele sportivilor antrenați în absența 

antrenamentului 

În cadrul cercetării, principalii indicatori de rezultat vizați au fost considerați: 

 

❖ indicatorii de agilitate: 

➢ Test pas adăugat 

➢ Test Evantai 

➢ Test de agilitate Illinoise 

➢ Testul pașilor laterali Egdren 

➢ Testul T 

➢ Numarul mediu de mișcări laterale  

➢ Numarul mediu de mișcări spre înainte 

 

 

 

❖ Indicatori de viteza: 

➢ Sprint 5 m 

➢ Sprint 10 m 

❖ Indicatori de viteza în regim de rezistență: 

➢ Test alergare 6X20 m 

❖ Indicatori de mobilitate: 

➢ Test de mobilitate: Stând pe banca de gimnastică, îndoirea trunchiului spre 

înainte 

❖ Indicatori de forță: 

➢ Săritura în lungime de pe loc (cm) 

➢ Numărul de sărituri efectuate succesiv în lateral peste banca de gimnastică 

❖ Indicatori de  performanță: 

➢ Locul în clasament raportat la 10 meciuri 

➢ Ponderea meciurilor castigate 

 

Analiza primară a informațiilor a fost realizată în cadrul programului SPSS versiunea 20, 

în timp ce pentru evaluarea impactului antrenamentului PLIOSPECIFIC, folosind tehnici de 

evaluare de impact contrafactual, a fost utilizat programul STATA versiunea 15. 

În cadrul cercetării experimentale s-au aplicat un nr de  11 teste de evaluare și anume: 

➢ Sprint 5-10 m 
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➢ Test 6x20 m 

➢ Săritura în lungime de pe loc 

➢ Sărituri efectuate succesiv în lateral pe ambele picioare peste banca de gimnastică 

➢ Stând pe banca de gimnastică, îndoirea trunchiului spre înainte (testul Index-sol) 

➢ Test Pas adăugat 

➢ Evantaiul 

➢ Testul de agilitate Illinoise 

➢ Testul pașilor laterali Edgren 

➢ Testul “T” 

 

11.4 Plan de Pregătire Fizică Pliospecific 

 

Plan de pregătire pe mezociclu 

Etapa precompetițională 

Număr de sportivi: 25 

Numărul de antrenamente: 30  

Am aplicat pe cei 25 de atleți de gen masculin cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani, au urmat 

programul de antrenament numit PLIOSPECIFIC pe o perioadă determinată de 10 săptămâni, 

alocând o săptămână înainte și una după, pentru efectuarea testărilor. 

Tipul antrenamentului propus: PLIOSPECIFIC = antrenament cu implementarea exerciților 

pliometrice (pentru viteză, agilitate și forță) combinat cu antrenament specific de pregătire fizică 

în tenis (alergări cu sprinturi repetate și cu schimbări de direcție și alergări laterale) 

Durată: 10 săptămâni  

Frecvență: de 3 ori/ săptămână a câte 60-90 min 

Intensitate: Antrenament de intensitate medie și mare 

Odihnă: În funcție de exercițiu 

Obiective de instruire din cadrul pregătirii fizice:  

- dezvoltarea vitezei sub toate formele acesteia (viteză de repetiție, execuție, reacție, deplasare) 

- dezvoltarea vitezei în regim de rezistență 

- dezvoltarea agilității  

- dezvoltarea mobilității 

- dezvoltarea forței 

 

11.5 Organizarea și desfășurarea cercetării de bază 

 

- Experimentul s-a desfășurat, în zona Porto în cadrul a trei cluburi sportive și anume: Școala 

de tenis Da Maia, Clubul Sportiv Guimaraes și Clubul Sportiv Porto. Pentru experiment, 

subiecții (n= 48 subiecți) au fost împărțiți în două grupuri, EXPERIMENT (n=25 subiecți) 

și CONTROL (n= 23 subiecți). 

- Astfel grupul de experiment a efectuat antrenament PLIOSPECIFIC, format dintr-un 

antrenament Pliometric (compus din exerciții la scăriță, sărituri pliometrice) și unul cu 

sprinturi repetate specifice tenisului, în timp ce subiecții făcând parte din grupul de control 

pe parcursul experimentului, au jucat tenis timp de 90 minute efectiv, fără a face pregătire 

fizică. 
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Capitolul 12- Prezentarea, analiza și interpretarea datelor obținute 

 

12.1 Profilul grupului de experiment 

 

Variabilă Obs Media Std. Dev. Min Max 

Club_sportiv 25 1.8 .4082483 1 2 

Varsta_age 25 14.88 .8326664 14 16 

Clasement_t 25 62.08 68.32698 1 288 

Greutate_kg 25 59.36 7.894513 45 72 

Inaltime_h 25 1.6836 .0722196 1.54 1.81 

 

12.2 Profilul grupului de control 

 

Variabilă Obs Media Std. Dev. Min Max 

Club_sportiv 23 3 0 3 3 

Varsta_age 23 14.52174 .8458221 14 16 

Clasement_t 23 96.21739 67.1003 7 250 

Greutate_kg 23 57.6087 3.997034 48 65 

Inaltime_h 23 1.662174 .0857563 1.41 1.77 

 

 

 

 

12.3. Analiza rezultatelor pe indicatorii de agilitate 

Analiza indicatorilor de agilitate au vizat următoarele: testul Pas adăugat, testul Evantai, 

testul de agilitate Illinoise, testul pasilor laterali Egdren, testul T, numărul mediu de mișcări laterale 

și numarul mediu de mișcări spre înainte.                                 

 

Tabelul nr.123 

 

Rezultatele testului t pentru eșantioane perechi (T-Paired Samples Test ) pentru indicatorii de 

agilitate 

 

 

 

Diferente Perechi 

t df 

Sig. (2-
tailed)- 

Test 

bilateral Media 

Abatere 

standard 

Media erorii 

standard 

95% Interval de 

incredere pentru 
diferenta a doua medii 

Inferioara Superioara 

Perechea 
1 

T1_pas_adaugat_IP_DR - 
T2_pas_adaugat_DP_DR 

.02813 .10504 .01516 -.00237 .05862 1.855 47 .070 

Perechea 

2 

T1_pas_adaugat_IP_STG - 

T2_pas_adaugat_DP_STG 

.02458 .10835 .01564 -.00688 .05605 1.572 47 .123 

Perechea 
3 

T1_evantai_IP_DR - 
T2_evantai_DP_DR 

.18458 .35013 .05054 .08292 .28625 3.652 47 .001 
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• Analiza rezultatelor pe grupul de experiment 

Rezultatele testului T pentru eșantioane perechi-Eșantion pe perechi pentru indicatorii de 

agilitate pentru grupul de experiment  

Tabelul nr. 124 

 

Diferente perechi 

t df 

Sig. (2-

tailed)- 
Test 

bilateral Media Abatere standard 

Media 
erorii 

standard 

95% Interval de 

incredere pentru 
diferenta a doua medii 

Inferioara Superioara 

Perechea 1 T1_pas_adaugat_IP_DR - 

T2_pas_adaugat_DP_DR 

.09720 .08862 .01772 .06062 .13378 5.484 24 .000 

Perechea 2 T1_pas_adaugat_IP_STG - 

T2_pas_adaugat_DP_STG 

.09400 .09336 .01867 .05546 .13254 5.034 24 .000 

Perechea 3 T1_evantai_IP_DR - 

T2_evantai_DP_DR 

.40960 .34131 .06826 .26871 .55049 6.000 24 .000 

Perechea 4 T1_evantai_IP_STG - 

T2_evantai_DP_STG 

.43800 .33624 .06725 .29921 .57679 6.513 24 .000 

Perechea 5 T1_Illinoise_test_IP - 

T2_Illinoise_test_DP 

.21680 .16339 .03268 .14935 .28425 6.634 24 .000 

Perechea 6 T1_T_Test_IP_DR - 

T2_T_Test_DP_DR 

.66240 .70501 .14100 .37139 .95341 4.698 24 .000 

Perechea 7 T1_T_Test_IP_STG - 

T2_T_Test_DP_STG 

.53600 .62763 .12553 .27693 .79507 4.270 24 .000 

Perechea 8 T1_Pas_Lateral_Edgren_IP_DR - 

T2_Pas_Lateral_Edgren_DP_DR 

-.96000 .35119 .07024 -1.10496 -.81504 -

13.668 

24 .000 

Perechea 9 T1_Pas_Lateral_Edgren_IP_STG 

T2_Pas_Lateral_Edgren_DP_STG 

-.92000 .49329 .09866 -1.12362 -.71638 -9.325 24 .000 

Perechea 10 Numar_mediu_miscari laterale_IP 

- Numar_mediu_miscari 

laterale_DP 

-

10.59200 

3.85853 .77171 -

12.18472 

-8.99928 -

13.725 

24 .000 

Perechea 11 Numar_mediu_miscari spre 

inainte_IP - Numar_mediu_miscari 

spre inainte_DP 

-3.68800 1.48333 .29667 -4.30029 -3.07571 -

12.431 

24 .000 

 

 

 

 

Perechea 

4 

T1_evantai_IP_STG - 

T2_evantai_DP_STG 

.22083 .33221 .04795 .12437 .31730 4.606 47 .000 

Perechea 

5 

T1_Illinoise_test_IP - 

T2_Illinoise_test_DP 

.07208 .24629 .03555 .00057 .14360 2.028 47 .048 

Perechea 
6 

T1_T_Test_IP_DR - 
T2_T_Test_DP_DR 

.31958 .62537 .09027 .13799 .50117 3.540 47 .001 

Perechea 

7 

T1_T_Test_IP_STG - 

T2_T_Test_DP_STG 

.27458 .52661 .07601 .12167 .42750 3.612 47 .001 

Perechea 
8 

T1_Pas_Lateral_Edgren_IP_DR - 
T2_Pas_Lateral_Edgren_DP_DR 

-.50000 .54578 .07878 -.65848 -.34152 -6.347 47 .000 

Perechea 

9 

T1_Pas_Lateral_Edgren_IP_STG - 

T2_Pas_Lateral_Edgren_DP_STG 

-.66667 .59549 .08595 -.83958 -.49375 -7.756 47 .000 

Perechea 
10 

Numar_mediu_miscarilaterale_IP - 
Numar_mediu_miscarilaterale_DP 

-
1.91667 

9.89974 1.42890 -4.79125 .95792 -1.341 47 .186 

Perechea 

11 

Numar_mediu_miscarispreinainte_IP - 

Numar_mediu_miscarispreinainte_DP 

-.72500 3.44455 .49718 -1.72519 .27519 -1.458 47 .151 
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• Analiza rezultatelor pe grupul de control   

 

 

Rezultatele testului T-Eșantion pe perechi pentru indicatorii de agilitate pentru grupul de 

control 

 

 

Diferenta a doua medii pentru esantioane perechi 

t df 

Sig. (2-

tailed)- 

Test 
bilateral Media 

Abatere 
standard 

Media 

erorii 
standard 

95% Interval de 

incredere pentru 
diferenta a doua medii 

Inferioara Superioara 

Perechea 1 T1_pas_adaugat_IP_DR - 

T2_pas_adaugat_DP_DR 

-.04696 .06071 .01266 -.07321 -.02070 -3.709 22 .001 

Perechea 2 T1_pas_adaugat_IP_STG - 
T2_pas_adaugat_DP_STG 

-.05087 .06438 .01342 -.07871 -.02303 -3.789 22 .001 

Perechea 3 T1_evantai_IP_DR - 

T2_evantai_DP_DR 

-.06000 .12139 .02531 -.11249 -.00751 -2.370 22 .027 

Perechea 4 T1_evantai_IP_STG - 
T2_evantai_DP_STG 

-.01522 .02428 .00506 -.02572 -.00472 -3.005 22 .007 

Perechea 5 T1_Illinoise_test_IP - 

T2_Illinoise_test_DP 

-.08522 .22539 .04700 -.18268 .01225 -1.813 22 .083 

Perechea 6 T1_T_Test_IP_DR - 
T2_T_Test_DP_DR 

-.05304 .12077 .02518 -.10527 -.00082 -2.106 22 .047 

Perechea 7 T1_T_Test_IP_STG - 

T2_T_Test_DP_STG 

-.00957 .02567 .00535 -.02067 .00153 -1.787 22 .088 

Perechea 9 T1_Pas_Lateral_Edgren_IP_STG - 

T2_Pas_Lateral_Edgren_DP_STG 

-.39130 .58303 .12157 -.64342 -.13918 -3.219 22 .004 

Perechea 

10 

Numar_mediu_miscarilaterale_IP - 

Numar_mediu_miscarilaterale_DP 

7.51304 3.82709 .79800 5.85808 9.16800 9.415 22 .000 

Perechea 

11 

Numar_mediu_miscarispreinainte_IP - 

Numar_mediu_miscarispreinainte_DP 

2.49565 1.45835 .30409 1.86501 3.12629 8.207 22 .000 

 

• Analiza comparativă a rezultatelor: grupul de experiment vs.grupul de control 

 

Rezultatele testului T-Independent Samples Test pentru indicatorii de agilitate pentru 

grupul de experiment vs. grupul de control  

Tabelul nr. 126 

 

Testul 
Levene 

privind 

egalitatea 
dispersiilor  

F 

 

 

Sig. t 

Sig. (2-tailed)- 

Test bilateral   

 

Media 

difference 

Eroarea 

standard a 

dif. 

95% Interval de 

incredere pentru 

diferenta a doua medii 

Inferioara Superioara 

T2_pas_adaugat_DP_DR Dispersii egale .377 .542 -1.611 .114 -.28506 .17693 -.64120 .07107 

Dispersii neegale   -1.605 .115 -.28506 .17757 -.64278 .07266 

T2_pas_adaugat_DP_STG Dispersii egale .413 .524 -1.568 .124 -.27659 .17639 -.63164 .07846 

Dispersii inegale   -1.562 .125 -.27659 .17712 -.63344 .08026 

T2_evantai_DP_DR Dispersii egale .815 .371 -1.365 .179 -.39492 .28923 -.97711 .18727 

Dispersii inegale   -1.349 .185 -.39492 .29271 -.98622 .19638 

T2_evantai_DP_STG Dispersii egale .500 .483 -1.192 .239 -.33268 .27902 -.89431 .22896 

Dispersii inegale   -1.181 .244 -.33268 .28163 -.90098 .23562 

T2_Illinoise_test_DP Dispersii egale .299 .587 -2.979 .005 -.98638 .33108 -1.65281 -.31995 

Dispersii inegale   -2.981 .005 -.98638 .33092 -1.65259 -.32017 

T2_T_Test_DP_DR Dispersii egale .342 .561 -2.553 .014 -.67995 .26635 -1.21609 -.14381 
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Aceelași tip de analiză s-a realizat și pentru următorii indicatori: 

 de viteză, viteză în regim de rezistență, mobilitate, forță și performanță.  

12.4 Analiza rezultatelor pe indicatorii de viteză 

12.5 Analiza rezultatelor pe indicatorii de viteză în regim de rezistență 

12.6 Analiza rezultatelor pe indicatorii de mobilitate 

12.7 Analiza rezultatelor pe indicatorii de forță 

12.8 Analiza rezultatelor pe indicatorii de performanță 

12.9 Rezultatele analizei contrafactuale de impact 

Impactul antrenamentului PLIOSPECIFIC asupra indicatorilor de agilitate 

Analiza rezultatelor empirice pentru indicatorii de agilitate au evidențiat existența unor 

diferențe semnificative, ca urmare a semnificației statistice a estimatorului diferenței în diferențe 

(inter.) la un prag de semnificatie de 10%, pentru indicatori precum :Testul T DR si STG, Testul 

Edgren DR si STG, numărul mediu de mișcări laterale și numărul mediu de mișcări spre înainte. 

Pentru ceilalti indicatori de agilitate, ipotezele au fost infirmate ca urmare a lipsei de semnificație 

statistică a estimatorului DID. Asfel se remarcă că după intervenție (antrenament) jucătorii au 

înregistrat un timp mai mic( respectiv mai bun) la testul T DR si STG , în timp ce la testul Edgren 

STG si DR, respectiv numărul mediu de mișcări laterale și numărul mediu de mișcări spre înainte, 

s-au efectuat un număr mai mare de mișcări. Dintre covariate, vârsta jucătorului și apartenența la 

Clubul Sportiv  impacteaza de o manieră semnificativă statistic indicatorii de agilitate la pragul de 

până la 10%.  

In concluzie, antrenamentul pliospecific și-a dovedit contribuția parțială asupra 

indicatorilor de agilitate prin rezultate semnificative ale testului T DR și STG , testului 

Edgren STG si DR, dar și prin intermediul numărului mediu de mișcări laterale și a 

numărului mediu de mișcări spre înainte 

 

 

 

 

Dispersii inegale   -2.555 .014 -.67995 .26610 -1.21565 -.14425 

T2_T_Test_DP_STG Dispersii egale .002 .964 -2.001 .051 -.52148 .26059 -1.04602 .00307 

Dispersii inegale   -2.004 .051 -.52148 .26017 -1.04521 .00226 

T2_Pas_Lateral_Edgren_DP_DR Dispersii egale .167 .684 6.336 .000 1.33739 .21109 .91250 1.76229 

Dispersii inegale   6.332 .000 1.33739 .21121 .91213 1.76265 

T2_Pas_Lateral_Edgren_DP_STG Dispersii egale .427 .517 3.849 .000 .78087 .20285 .37255 1.18919 

Dispersii inegale   3.827 .000 .78087 .20406 .36956 1.19218 

Numar_mediu_miscarilaterale_DP Dispersii egale .310 .580 5.789 .000 28.97391 5.00500 18.89936 39.04846 

Dispersii inegale   5.849 .000 28.97391 4.95399 18.99535 38.95248 

Numar_mediu_miscarispreinainte_DP Dispersii egale 6.432 .015 6.593 .000 12.77287 1.93722 8.87345 16.67229 

Dispersii inegale   6.750 .000 12.77287 1.89240 8.94011 16.60563 
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➢ Rezultatele analizei de impact asupra indicatorului de agilitate pas adăugat STG 

(**T1-pas-agaug G=T1 pas adăugat stânga) 

Tabelul nr. 5 

 
Rezultatele analizei de impact asupra indicatorului de agilitate pas adăugat R 

(**T1-pas-agaug R=T1 pas adăugat dreapta) 

Tabelul nr. 6 

 
 
 

 

 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 4.84 

Prob > F = 0.0003 
R-pătrat = 0.2414 

Abatere medie pătratică = .54412 

T1_pas_adăuga~G Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P > I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament -.517382 .2059745 -2.51 0.014 -.9266489 -.1081151 

PRE_POST .0508696 .1814833 0.28 0.780 -.3097339 .411473 

inter -
.1448696 

.2247977 -0.64 0.521 -.5915378 .3017987 

IVârstă_ag_15 -
.5750201 

.1551999 -3.71 0.000 -.883399 -.2666711 

IVârstă_ag_16 -
.4169653 

.1195043 -3.49 0.001 -.6544177 -.1795129 

IClub_spor_2 .6822132 .0666236 4.09 0.000 .3511357 1.013291 

IClub_sport_3 0      

_cons 6.027168 .1350497 44.63 0.000 5.578827 6.295509 

 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 4.95 

Prob > F = 0.0002 
R-pătrat = 0.2441 

Abatere medie pătratică = .54679 

T1_pas_adăuga~R Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P > I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament -.5343939 .2056608 -2.60 0.011 -.9430376 -.1257502 

PRE_POST .0469565 .1813391 0.26 0.796 -.3133604 .4072734 

inter -.1441565 .2257744 -0.64 0.525 -.5927655 .3044524 

IVârstă_ag_15 -.5842142 .15764 -3.71 0.000 -.8974416 -.2709868 

IVârstă_ag_16 -.4113257 .1186779 -3.47 0.001 -.6471361 -.1755153 

IClub_spor_2 .6942368 .1656628 4.19 0.000 .3650683 1.023405 

IClub_sport_3 0      

_cons 6.011524 .1354239 44.39 0.000 5.74244 6.280609 
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Rezultatele analizei de impact asupra indicatorului de agilitate Evantai G (**T1-evantai_I G=T1 

evantai stânga) 

Tabelul nr 7 

 
 

 

 

Rezultatele analizei de impact asupra indicatorului de agilitate Evantai R 

(**T1-evantai_I R=T1 evantai dreapta) 

Tabelul nr. 8 

 
 

 
 

 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 4.57 

Prob > F = 0.0004 
R-pătrat = 0.1572 

Abatere medie pătratică = .92838 

T1_evantai_I~G Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P > I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament -.7297695 .323324 -2.26 0.026 -1.372207 -.0873315 

PRE_POST .0152174 .310108 0.05 0.961 -.6009607 .6313955 

inter -.4532174 .3836127 -1.18 0.241 -1.215448 .3090129 

IVârstă_ag_15 -.5953582 .2568591 -1.93 0.057 -1.005732 -.0150154 

IVârstă_ag_16 -.1509569 .1987249 -0.76 0.449 -.5458191 -.1755153 

IClub_spor_2 1.219 .2676229 4.55 0.000 .6872388 1.750761 

IClub_sport_3 0      

_cons 19.06415 .2369446 80.46 0.000 18.59335 19.53496 

 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 4.34 

Prob > F = 0.0007 
R-pătrat = 0.1504 

Abatere medie pătratică = .95389 

T1_evantai_I~R Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P > I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament -.77 .3208789 -2.41 0.018 -1.410644 -.1345851 

PRE_POST .06 .3207343 0.19 0.852 -.5772922 .6972922 

inter -.4696 .3944138 -1.19 0.237 -1.253292 .3140918 

IVârstă_ag_15 -.5035618 .2700376 -1.86 0.066 -1.040121 -.0329972 

IVârstă_ag_16 -.1283895 .2004052 -0.64 0.523 -.5265905 2698114 

IClub_spor_2 1.216416 .2688793 4.52 0.000 .6821589 1.750674 

IClub_sport_3 0      

_cons 19.00822 .2387804 79.61 0.000 18.53377 19.48267 
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Rezultatele analizei de impact asupra indicatorului de agilitate Test-T G 

(**T1-T Test G=Test T stânga) 

Tabelul nr. 9 

 

 
 

Rezultatele analizei de impact asupra indicatorului de agilitate Test-T R 

(**T1-T Test R=Test T dreapta) 

Tabelul nr. 10 

  

 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 1.70 

Prob > F = 0.1301 
R-pătrat = 0.0941 

Abatere medie pătratică = .84012 

T1_T_Test_IP~G Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P > I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament -.3507791 .3253659 1.08 0.284 -.295716 -.9972742 

PRE_POST .0095652 .2651049 0.04 0.971 -.5171925 .5363229 

inter -.5455652 .3452619 -1.58 0.118 -1.231593 .1404628 

IVârstă_ag_15 -.0635451 .2202827 0.29 0.774 -.3741519 .5012421 

IVârstă_ag_16 -.1049594 .2080976 -0.50 0.615 -.5184449 .3085261 

IClub_spor_2 .418662 .2711683 -1.54 0.126 .9574675 .1201436 

IClub_sport_3 0      

_cons 11.0712 .1967969 56.26 0.000 10.68017 11.46224 

 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 2.18 

Prob > F = 0.0518 
R-pătrat = 0.1197 

Abatere medie pătratică = .85251 

T1_T_Test_IP~R Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P> I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament .2329528 .3039103 1.08 0.445 -.3709104 -.8368161 

PRE_POST .0530435 .2701496 0.20 0.845 -.483738 .589825 

inter -.7154435 .3504877 -2.04 0.044 -1.411855 .0190319 

IVârstă_ag_15 -.0171803 .2324345 0.07 0.941 -.4446622 .4790228 

IVârstă_ag_16 -.1509414 .2005228 -0.75 0.454 -.5493758 .2474931 

IClub_spor_2 .2400133 .24405576 -1.00 0.321 -.7179901 .2379634 

IClub_sport_3 0      

_cons 11.00262 .1990251 55.28 0.000 10.60717 11.39808 
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Rezultatele analizei de impact asupra indicatorului de agilitate Edgren G 

(**T1-Edgren G= Test Edgren stânga) 

Tabelul nr. 11 

 
 
 

 

 

Rezultatele analizei de impact de tip contrafactual asupra indicatorului de agilitate Edgren R 

(**T1-Edgren R= Test Edgren dreapta) 

 Tabelul nr 12 

 
 

 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 8.23 

Prob > F = 0.0000 
R-pătrat = 0.3092 

Abatere medie pătratică = .72983 

T1_Edgren_si~G Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P> I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament .4409174 .2960652 1.49 0.140 -.1473578 1.029193 

PRE_POST .3913043 .2093548 1.87 0.065 -.0246792 .8072879 

inter -.5286957 .2975706 1.78 0.079 -.0625707 1.119962 

IVârstă_ag_15 .1091092 .1747503 0.62 0.534 -.238116 .4563343 

IVârstă_ag_16 .3326471 .1939735 1.71 0.090 -.0527741 .7180684 

IClub_spor_2 .2937466 .2664852 -1.10 0.273 -.823847 .2357538 

IClub_sport_3 0      

_cons 6.266024 .148436 42.21 0.000 5.971085 6.560963 

 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 10.38 

Prob > F = 0.0000 
R-pătrat = 0.3897 

Abatere medie pătratică = .73583 

T1_Edgren_si~R Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P> I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament .3015264 .2191328 1.38 0.172 -.1338859 .7369386 

PRE_POST 3.90e-15 .2217346 0.00 1.000 -.4405819 .4405819 

inter .96 .3011953 3.19 0.002 .3615314 1.558469 

IVârstă_ag_15 .2218869 .2075775 1.07 0.288 -.1905652 .634339 

IVârstă_ag_16 .3020636 .1738637 1.74 0.086 -.0433999 .6475271 

IClub_spor_2 .0065548 .1766313 0.04 0.970 -.344078 .3575174 

IClub_sport_3 0      

_cons 6.697648 .165558 40.45 0.000 6.368688 7.026608 
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Rezultatele analizei de impact de tip contrafactual asupra indicatorului de agilitate Illinoise 

Tabelul nr. 13 

 
 

Rezultatele analizei de impact de tip contrafactual asupra indicatorului de agilitate numărului 

mediu~t 

 Tabelul nr. 14 

 
 

 

 

 

 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 7.10 

Prob > F = 0.0000 
R-pătrat = 0.3234 

Abatere medie pătratică = 1.0121 

T1_Illinoise_~P Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P> I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament -.429074 .3776532 -3.78 0.000 -2.179463 .6786851 

PRE_POST .0852174 .2815334 0.30 0.763 -.4741836 .6446183 

inter -.3020174 .4117145 -0.73 0.465 -1.120085 .5160505 

IVârstă_ag_15 -1.071445 .2807201 3.82 0.000 -1.62923 -.51366 

IVârstă_ag_16 -.80095 .2421038 3.31 0.001 -1.282005 -.319895 

IClub_spor_2 1.305685 .3570965 3.66 0.000 .5961423 .2.015229 

IClub_sport_3 0      

_cons 19.20685 .209952 91.48 0.000 18.78968 19.62402 

 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 8.74 

Prob > F = 0.0000 
R-pătrat = 0.3870 

Abatere medie pătratică = 16.912 

Numarulmediu~t Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P> I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament 7.16987 7.279609 0.98 0.327 -7.294559 21.6343 

PRE_POST -7.513043 4.61558 -1.63 0.107 -.16.6841 1.658015 

inter 18.10504 6.870659 2.64 0.010 4.453191 31.7569 

IVârstă_ag_15 7.396606 3.629447 2.04 0.045 .1849722 14.60824 

IVârstă_ag_16 16.74719 4.638665 3.61 0.001 7.530262 25.96412 

IClub_spor_2 1.158436 7.181771 0.16 0.872 -13.11159 15.42846 

IClub_sport_3 0      

_cons 85.05525 3.910304 21.75 0.000 77.28556 92.82494 
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Rezultatele analizei de impact de tip contrafactual asupra indicatorului de agilitate 

numarulmediu~e Tabelul  15 

 

 
 

➢ Impactul antrenamentului PLIOSPECIFIC asupra indicatorilor de viteză 

➢ Impactul antrenamentului PLIOSPECIFIC asupra indicatorilor de viteză in regim de 

rezistență 

➢ Impactul antrenamentului PLIOSPECIFIC asupra indicatorilor de viteză in regim de 

rezistență 

➢ Impactul antrenamentului PLIOSPECIFIC asupra indicatorilor de mobilitate 

➢ Impactul antrenamentului PLIOSPECIFIC asupra indicatorilor de forță 

➢ Impactul antrenamentului PLIOSPECIFIC asupra indicatorilor de performanță 

 

 

Capitolul 13- Concluzii partea a -III-a  

          Acest experiment se adresează antrenorilor, specialiștilor și tuturor celor interesați de 

problematica pregătirii fizice la tenismenii juniori. S-a urmărit să se evalueze eficiența 

antrenamentul Pliospecific (antrenament Pliometric în combinație cu antrenamant specific 

tenisului). În acest fel s-a dorit să se urmărească evoluția sportivilor după efectuarea experimentul 

propus și să se observe dacă acesta are o influență asupra performanțelor acestora. Astfel   

informațiile/rezultatele experimentale obținute ar putea fi utilizate pentru antrenarea agilității 

sportivilor, dar și în antrenarea calităților fizice specifice luând în considerare rezultatele obținute. 

 

 

       În acest context, obiectivul general al tezei a fost determinarea și analiza efectelor 

programului PLIOSPECIFIC care cuprinde sprinturile specifice tenisului (spre înainte, înapoi 

și lateral) efectuate în combinație cu antrenamentul Pliometric (de viteză, forță și agilitate) 

asupra calităților motrice ale jucătorilor de tenis categoria sub16 ani cuantificate prin indicatori 

Regresie liniară Număr de obs = 96 
F(6, 89) = 14.76 

Prob > F = 0.0000 
R-pătrat = 0.4148 

Abatere medie pătratică = 6.6551 

Numarulmediu~e Coef. Eroare 
standard 
robustă 

t P> I t I [%95 interval de 
încredere] 

Antrenament 3.152578 2.624311 1.20 0.233 -2.061871 8.367028 

PRE_POST -2.495652 1.332541 -1.87 0.064 -.5.143383 .1520791 

inter 6.183652 2.660045 2.32 0.022 .8982003 11.4691 

IVârstă_ag_15 -1.857084 2.205203 -0.84 0.402 -6.238776 2.524608 

IVârstă_ag_16 2.558221 1.493043 1.71 0.090 -.4084247 5.524866 

IClub_spor_2 4.636567 2.649447 1.75 0.084 -.6278273 9.900961 

IClub_sport_3 0      

_cons 15.24013 1.166833 13.06 0.000 12.92166 17.55861 
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de agilitate, de viteza, de viteza in regim de rezistență, de mobilitate și forță dar și asupra 

performanței generale a jucătorilor de tenis. 

Prin urmare, rezultatele empirice ale cercetării validate exclusiv pe grupul de experiment au 

condus la urmatoarele: 

➢ se validează parțial ipoteza IP2 potrivit căreia antrenamentul Pliospecific a condus la 

îmbunătățitea agilității jucătorilor juniori U16 prin îmbunătățirea majorității testelor de 

agilitate: testului T DR și STG , testului Edgren STG si DR, dar și prin intermediul 

numărului mediu de mișcări laterale și a numărului mediu de mișcări spre înainte 

➢ Se valideaza parțial ipoteza IP3 potrivit căreia antrenamentul Pliospecific a condus la 

îmbunătățirea vitezei jucătorilor juniori U16. Antrenamentul Pliospecific a condus la 

îmbunătățitea vitezei jucătorilor juniori U16 prin îmbunătățirea testului de alergare de 10 

m.  

➢ Se validează total IP4 potrivit careia antrenamentul Pliospecific contribuie la 

îmbunătățirea vitezei în regim de rezistență a jucătorilor juniori U16. 

➢ Se validează total IP5 potrivit căreia antrenamentul Pliospecific ajută la îmbunătățirea 

mobilității jucătorilor juniori U16 prin îmbunătățirea testului îndoirea trunchiului spre 

înainte. 

➢ Se validează total IP6 potrivit căreia antrenamentul Pliospecific a contribuit la 

ameliorarea forței jucătorilor juniori U16 prin îmbunătățitea performanței săriturii în 

lungime de pe loc, contribuind la ameliorarea forței membrelor inferioare si prin mărirea 

numărului de sărituri efectuate succesiv peste banca de gimnastică, și astfel contribuind la 

mărirea forței membrelor inferioare. 

➢ Se validează partial IP1 potrivit căreia antrenamentul Pliospecific a condus la 

îmbunătățirea performanțelor generale ale jucătorilor prin creșterea ponderii meciurilor 

câștigate. 

Rezultatele empirice ale cercetarii validate exclusiv pe grupul de control au condus la 

urmatoarele: 

➢ pentru indicatorii de agilitate au fost probate diferente semnificative si negative pentru 

testului pas adăugat, ale testului Evantai, testului Illinoise, testului Edgren și ale testului T, 

astfel că timpul înainte de pregătire era mai bun, în comparație cu cel de după perioada în 

care aceștia au efectuat doar antrenament de tenis, fără a se pregăti separat și fizic. În 

schimb, la indicatorii numărului mediu de mișcări laterale și ale numarului mediu de 

mișcări spre înainte, diferența mediilor dintre cele două eșantioane perechi este pozitivă și 

semnificativă din punct de vedere statistic, probând faptul că jucătorii au avut performanțe 

mai bune în termenii numărului mediu de mișcări, înainte de pregătire în comparație cu 

același număr de după pregătire, ceea ce înseamnă că sportivii nu mai sunt la fel de agili 

după această perioadă în care au efectuat doar antrenament specific de tenis.  Prin urmare, 

pentru grupul de control se invalideaza total ipoteza IP2. 

➢ Pentru indicatorii de viteză, diferențele sunt negative și semnificative statistic la pragul de 

1%, în ceea ce privește timpii medii de alergare pe distanța de 5 și 10 m, ceea ce ne 

sugerează faptul că jucătorii au timpi mai buni (mai mici) înainte de pregătire, în 

comparație cu momentul de după pregătire, infirmându-se ipoteza îmbunătățirii 

indicatorilor de viteză, pentru acești jucători, astfel că se invalidează total ipoteza IP3. 

➢ Și pentru indicatorii de viteză în regim de rezistență se invalidează total ipoteza IP4, 

deoarece există diferențe semnificative, dar și negative între timpul mediu înainte și după 

antrenament evidențiând faptul că timpul mediu înainte de pregătire este mai mic față de 
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cel de după pregătire probând scăderea performanței la testul fizic, pentru jucătorii din 

grupul de control.   

➢ În cazul indicatorilor de mobilitate, nu se constată diferențe semnificative între cele două 

momente de timp, înainte și după pregatire, astfel că se invalidează total ipoteza IP5. 

➢ În cazul indicatorilor de forță, s-au evidențiat diferențe semnificative înainte și după 

pregătire, diferențele fiind pozitive ceea ce se poate traduce printr-o scădere a forței după 

pregatire, invalidandu-se total ipoteza IP6. 

➢ Pentru indicatorii de performanță, s-au înregistrat diferențe negative, astfel că jucatorii se 

poziționeaza pe trepte inferioare ale clasamentului după pregatire în comparație cu 

momentul inițial, dar diferențele nu sunt semnificative statistic, invalidandu-se total 

ipoteza IP1. Prin urmare, pentru grupul de control se invalidează toate ipotezele IP1-IP 

Rezultatele analizei contrafactuale de impact au evidentiat impactul net semnificativ statistic al 

antrenamentului pliospecific asupra agilitatii, vitezei în regim de rezistență dar și asupra 

performanței jucătorilor, îmbunătățind rezultatele testelor T, Edgren atât STG cat si DR, dar și 

numărul mediu de mișcări laterale si numărul mediu de mișcări spre înainte, cât și rezultatele 

testului 6x20m precum și ponderea meciurilor câștigate. Totodată este important a se menționa, 

faptul că a fost invalidat un potențial impact al antrenamentului pliospecific asupra indicatorilor 

de viteză, mobilitate și de forță. 

 
Capitolul 14 - Concluzii generale 

 

Conform ultimelor publicații din literatura de specialitate, în cadrul vârstei de 14-15 ani au 

loc schimbări semnificative în ceea ce privește înălțimea și greutatea corporală medie a subiecților. 

Din această cauză există mici dezechilibre și o scădere în performanțele jucătorilor.  

 După 16 ani are loc o reechilibrare, astfel încât o pregătire fizică adecvată este esențială în 

aceasta perioadă în care au loc schimbări majore, în special la subiecții de gen masculin.. 

Conform cercetării pilot efectuată, majoritatea rezultatele fetelor la testele fizice, ce fac 

parte din această categorie de vârstă, sunt net inferioare față de cele ale băieților. Conform studiului 

pilot, jucătorii ce ocupă un loc bun în clasament au rezultate superioare la testele fizice, fapt ce a 

fost confirmat și pe alte eșantioane din studii recente.  

Ipotezele principale din cercetarea principală au fost confirmate parțial, probând faptul că 

antrenamentul Pliospecific și-a dovedit parțial contribuția la dezvoltarea performanțelor generale 

ale jucătorilor de tenis, dar și la  îmbunătățirea agilității și vitezei jucătorilor juniori U16.  

Și-a probat contribuția din punct de vedere total asupra îmbunătățirii vitezei în regim de 

rezistență, mobilității și forței jucătorilor juniori U16. 

        O agilitate mai bună în teren, înseamnă o deplasare mai bună în timpul jocului, contribuind 

la îmbunătățirea agilității și a performanței dar și la îmbunătățirea calităților motrice specifice, ce 

contribuie per total la un joc de tenis mai eficient. 

Analiza contrafactuală de impact a evidențiat impactul semnificativ statistic al 

antrenamentului Pliospecific asupra agilității, vitezei în regim de rezistență dar și asupra 

performanței jucătorilor.   

Pentru jocul de tenis al participanților din cadrul experimentului, conținutul și evaluarea 

planului de intervenție a dus la o deplasare efientă specifică și o viteză în regim de rezistență  mai 

bună în teren, astfel încât jucătorii  să poată face față numeroaselor schimbări de direcție din cadrul 

unui meci.  
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O pregătire fizică, tehnică și psihologică adecvată contribuie pozitiv la procesul de 

creștere și dezvoltare ale adolescenților 

Testele, probele de control specifice și nespecifice joacă un rol important în stabilirea 

conținutului și periodizării, astfel încât să se eficientizeze pregătirea.  

O diagnoză precisă a capacităților fizice și a nivelul de pregătire aparținând juniorilor, 

reprezintă primul pas în vederea îmbunătățirii mijloacelor de pregătire.  

 

 

Capitolul 15-Limitele cercetării, elemente de originalitate și noutate și  diseminarea 

rezultatelor 

 

 

15.1 Limitele cercetării și deschideri pentru noi investigații 

 

     Direcții viitoare de cercetare: se poate extinde studiul ce a vizat doar cluburile sporitve din 

partea de nord a Portugaliei și în general juniorilor sub 16ani practicanți ai tenisului de 

performanță, luându-se în calcul acum un eșantion mai reprezentativ de cluburi sportive la nivel 

național. Practic se impune repetarea studiului pe un eșantion mult mai mare și comprehensiv. 

 

 

15.2. Elemente de originalitate și noutate 

 
Elementul principal de originalitate vizeaza aplicarea metodelor si tehnicilor statistice de evaluare 

de impact dar si a testelor statistice specifice menite să ofere informații cât mai comprehensive 

asupra analizei performanțelor jucătorilor de tenis. Astfel au fost utilziate testele t pentru 

esantioane perechi dar și pentru eșantioane independente pentru a surprinde diferențele dintre cele 

două grupuri analizate. 

    Analiza contrafactuală de impact încununează efortul depus prin considerarea simultană a 

ambelor grupuri: de experiment si control în cele două perioade înainte și după antrenament și 

evaluarea impactului antrenamentului prin evaluarea performnațelor jucătorilor în cele două 

perioade. Practic, inovarea adusă în cadrul lucrării a vizat transferul unei metode eminamente 

economice, utilizată pe scala largă în evaluarea impactului unui program și politici publice către 

un domeniu de nișă cu anumite specificați, pentru care metoda și-a dovedit cu adevarat utilitatea. 

 

 
15.3 Recunoaștere 

Teza de doctorat intitulată Contribuții privind pregătirea fizică a juniorilor U16 în 

tenisul de performanță, s-a elaborat cu sprijinul Universității Naționale de Educație Fizică și 

Sport, în cadrul Școlii Doctorale U.N.E.F.S., pe parcursul anilor de studiu. 
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15.4 Diseminarea rezultatelor 

Cercetările efectuate de-a lungul studiilor doctorale au fost prezentate la diferite conferințe 

științifice naționale și internaționale ce au fost publicate în reviste de specialitate: 

• Țifrea Corina, Roșculeț Ioana, (2018), Sports Management Planning in performance 

tennis, SEA-Practical Application of Science, Volume VI, Issue 18 (3/2018) 

https://seaopenresearch.eu/Journals/articles/SPAS_18_13.pdf 

 

• Roșculeț Ioana, Țifrea Corina, (2021), Preliminary Research on Physical Performance in 

U16 Junior Tennis Players, Ovidius University Constanța, mai 20-21 2021 (în curs de 

publicare) 

 

• Roșculeț Ioana, Țifrea Corina, (2021), Preliminary Research on Physical Performance in 

Junior Tennis Players U16, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

”SPORTS, EDUCATION, CULTURE – INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN 

SCIENTIFIC RESEARCH” The 5th Edition of the International Conference Galati, 

Romania, 28-29 of May 2021., (în curs de publicare) 

 

• Roșculeț Ioana, Țifrea Corina, Vasiliu Ana-Maria, (2021), Study on Physical Training in 

Tennis Performance (U16), Paper 1527, Editura Discobolul (în curs de publicare) 

 

• Roșculeț Ioana, Țifrea Corina, Vasiliu Ana-Maria, Vilaça Jose Manuel, (2021), The Effects 

of Ten Weeks of Plyometric Training and Specific Lateral Movement Training on U16 

Portuguese Masculine Tennis, PlayersWorld Research Society International Conference. 

https://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/4391-162920006855-60.pdf 
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