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Introducere  

Rugby-ul, în imaginea lui de ansamblu, arată ca o bătălie dar, fiind construit 

din paradoxuri și disciplină, reproduce civilizația. Face parte din categoria 

jocurilor sportive mixte, cu un angajament total al jucătorilor prin aplicarea 

tehnicilor cu sau fără balon. Conținutul motric bogat și caracterul permisiv și 

stimulativ al regulamentului îl face să pară un joc foarte simplu, însă numărul de 

reguli croite împotriva instinctului uman sunt greu de respectat dar, în același 

timp, reprezintă produsul gândirii inteligente.  

Dintre caracteristicile jocului, începem prin a menționa ceea ce îl face 

deosebit de celelalte sporturi: atitudinea și respectul cu care este tratat judecătorul 

de către jucători, indiferent de acțiunile și deciziile acestuia; mingea ovală, o 

formă ce poate fi folosită și cu mâna și cu piciorul; originalitatea acțiunilor 

ofensive și defensive, transmiterea balonului de la un jucător la altul doar spre 

înapoi și atacul direct asupra purtătorului de balon ce creează în același timp un 

adevărat spectacol. Jocul de rugby este un joc ce nu poate fi descompus sau 

simplificat, reușita unui jucător nu poate fi realizată și nici înțeleasă decât în cadrul 

echipei, de altfel nici măiestria unui jucător nu se poate dovedi doar printr-un 

singur gest sau o sclipire individuală, ci în urma unui cumul de acțiuni la care au 

luat parte toți jucătorii.  

Rugby-ul 7s nu are o istorie îndelungată ca alte sporturi, dar prin felul în 

care se manifestă este un sport modern. Dacă rugby-ul clasic este diferit prin 

strategia să, atunci marele avantaj al jocului de rugby 7s este definit prin viteza cu 

care se desfășoară și divertismentul acestuia. Rugby-ul 7s este condus, în mare 

parte, de aceleași reguli ca și rugby-ul clasic, cu excepția numărului de jucători 

aflați în echipă, în câmpul de joc și a timpului efectiv de joc. Jucătorii preferați 

pentru această variantă a jocului de rugby sunt cei mai rapizi și cei mai agili care 

dispun de o viziune periferică excelentă și de un nivel de manipulare a spațiului 

disponibil ce poate duce tactica jocului la cel mai înalt nivel.  

Deși a fost considerat un sport „bărbătesc”, s-a dovedit că poate fi practicat 

cu succes și de reprezentantele sexului frumos. Rugby-ul feminin și-a creat discret 

drumul, lent și sigur, cu dorință evidentă de a exista în lumea rugby-ului dominată 

de bărbați. Marile competiții sunt acum o realitate, iar în țările în care femeile 

domină cele mai importante titluri stimulează și consolidează activitatea 

rugbistică. Dintre toate, cea mai atractivă variantă a jocului de rugby s-a dovedit 

a fi rugby-ul 7s, atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor.  

Din punct de vedere rugbistic, această formă de joc are menirea de a 

promova rugby-ul în general prin prezența sa la Jocurile Olimpice. Toate formele 

de rugby au ocazia să profite de această șansă de popularizare pe care rugby-ul îl 

va avea în urma prezenței sale la cea mai importantă competiție din lumea 

sportului. 
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PARTEA I: Noțiuni și aspecte generale privind pregătirea în jocul de rugby 

7s. 

Rugby 7s feminin în România 

Rugby-ul feminin, la fel ca și cel masculin, se desfășoară sub maniera și 

logica jocului actual, caracterizat prin placaje dure, atacul în axul frontal, luptă 

intensă și circulație spectaculoasă a balonului.  Curajul și talentul tinerelor duc 

jocul la un nivel foarte înalt, având la bază exigențele instruirii și finalizând cu 

cele ale competițiilor. Datorită dorinței și seriozității lor, s-a produs o accelerare 

a dezvoltării rugby-ului feminin pe plan internațional, în ciuda faptului că nu este 

considerat un sport pentru femei. Rugby-ul’7 neavând suport logistic (specialiști, 

materiale) și tehnic (jucători, antrenori, arbitrii) nu se va putea dezvoltă în același 

ritm cu cel din alte țări.  

În România, care are o tradiție bogată în rugby-ul în XV, alte forme ale 

acestui sport (în VII, X, XIII sau feminin, pe plajă, în sală) sunt privite cu 

scepticism. Primele turnee au fost organizate în anii 1972-1973.  

În țara noastră au fost organizate turnee anuale cu scopul de a verifica 

nivelul motric al jucătorilor, înaintea începerii campionatului de seniori de rugby 

XV.  În anul 1996, câțiva antrenori „îndrăzneți” au dat întâlnire unor fete 

curajoase și inimoase în jurul balonului oval. Scopul a fost să le inițieze într-un 

joc în care se voia exclusivitate, joc practicat numai de bărbați. În Moldova, mai 

exact la Piatra Neamț, Eusebiu Popa a construit o echipă de toata frumusețea.   

Din 1991 vorbim de rugby-ul feminin, nu doar de o provocare, ci de o 

realitate care durează de 29 ani. În 2006, rugby-ul marchează aniversarea cu 

promovarea rugby-ului feminin în Campionatul European, o performanță 

marcabilă care onorează rugby-ul românesc. În campionatul intern, primele 

meciuri de rugby 7s s-au disputat pe 22.12.1996 și 12.01.1997 între CSU Cluj și 

Piatra Neamț, ambele fiind câștigate de către Venus Neamț. După apariția primei 

echipe s-au înființat alte echipe precum: RC Laur Iași, Sportul Pamfil Șeicaru 

Ciorogârla, RC Metrorex București, Grupul Școlar CF Unirea Pașcani, RC Litoral 

Mangalia, CSS Progresul București.  

Datorită campionatului inter care a avut loc pentru prima dată în anul 2002 

s-a putut forma echipa de rugby 7s feminin a României, care a participat la 

Campionatul European din 26-27 Mai 2006 la Limoges, Franța, obținând 

calificarea în lumea rugby-ului feminin European. 

Din anul respectiv și până 2019 naționala României activează în a doua 

grupă valorică a Campionatului European de Rugby 7s.  Anul 2019 se remarcă 

prin promovarea echipei naționale în prima grupă valorică a Campionatului 

European de Rugby 7s Feminin. 
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Reflectarea temei în literatura de specialitate 

Investigații și cerințe la nivel național în jocul de rugby 

Abordarea temei cu privire la pregătirea fizică și tehnico-tactică în jocul de 

rugby o putem regăsi în cărțile de specialitate, ce au un caracter general și se pot 

aplica în toate disciplinele sportive.1 Fără pretenții de delimitare fundamentală, se 

regăsesc lucrări în care autorii abordează teme privind pregătirea jucătoarelor în 

rugby2: 

➢ concepte și noțiuni pentru pregătirea fizică generală; 

➢ mijloace și metode de pregătire specifică a jucătoarelor; 

➢ sarcinile jucătoarelor pentru fiecare post de joc în atac și apărare; 

➢ eșalonarea perioadelor de pregătire; 

➢ ponderea componentelor de pregătire a antrenamentului sportiv: 

➢ documente de planificare. 

Pregătirea tehnico-tactică a jucătorilor de rugby ce se regăsește în cărțile și 

articolele de specialitate3 a contribuit la optimizarea programelor de pregătire a 

jucătoarelor de rugby 7s.  

Până în prezent, specialiștii români au fost preocupați de pregătirea sportivilor 

pentru jocul de rugby XV la nivel de juniori și seniori, dar nu și de cea a 

practicanților de rugby 7s, o formă a rugby-ului de mare amploare la nivel mondial 

și care influențează dezvoltarea acestui joc sportiv la toate categoriile de vârstă.  

Prin această lucrare putem aprecia importanța implementării unei strategii de 

pregătire pentru jocul de rugby 7s la nivel juvenil și contribuția lor în vederea 

obținerii performanțelor pe plan  național și internațional.  

Analizând atât profilul jucătorului de performanță, cât și al juniorului (vezi 

tabel Strategia națională de selecție elaborată de Federația Română de Rugby), în 

 
1 Bompa, T., O., 2002, Periodizarea: Teoria şi metodologia antrenamentului, Editura EX Ponto C.N.F.P.A. 

Bucureşti 

Colibaba-Evuleţ, D., Bota I., 1998, Jocuri sportive – teorie şi metodică, Editura Aladin, Bucureşti 

Dragnea, A., 1996, Antrenamentul sportiv, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti 

Teodorescu L., 1967, Despre tactică sportivă, Editura UCFS, Bucureşti 
2 Badea, D., (2001), RUGBY – Fundamente teoretice şi metodice, Editura FEST București, 

Badea, D., (2003), RUGBY – Strategia formativă a jucătorului, Editura FEST Bucureşti 

Badea, D. (2000), Ameliorarea formei părții fundamentale a lecţiei de antrenament în jocurile sportive, Conferinţa 

Ştiinţifică Naţională, Bucureşti 

Constantin, V., (2002), RUGBY – Specializarea posturilor, Editura FEST Bucureşti 

Constantin V., (2004), RUGBY – Tehnică şi tactică”, Editura FEST Bucureşti 

Ianusevici, P., (1991), Manual pentru perfecţionarea elementelor tehnice. Traducere după Coaching Publication, 

New Zeeland Rugby Union 
3 Badea, D. (2000), Trecut, prezent şi viitor în modelul somatic al jucătorului de rugby, Sesiune de Comunicări 

Ştiinţifice, Bucureşti, Editura ANEFS 

Badea, D. (1999), Studiu privind evoluţia jocului de rugby de înalt nivel şi relaţia cu rugby-ul românesc, Sesiune 

de Comunicări Ştiinţifice, Bucureşti, Editura ANEFS 

Bragarenco, N. (2018), Metodologia pregătirii sportive a rugbyștilor junior, Lucrare metodică 

Chihaia O., Pop, S., (2012), Metodica antrenamentului de rugby la copii și juniori, suport de curs an III, Cluj-

Napoca: Editura F.E.F.S. 

Chiriac, R. (1997), Dezvoltarea calităţilor motrice în rugby-ul de performanţă. Bucureşti, Editura ANEFS – F.R.R. 

Cojocaru, V. (2000), Strategia pregătirii juniorilor, Axis Mundi, București 

F.R.R. (2012), Modele de joc și pregătire. București 
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ceea ce privește selecția jucătoarelor în jocul de rugby 7s, pentru lucrarea de față 

s-au stabilit obiective de instruire și performanță, care să facă legătura în mod 

organic între calitățile existente şi cele spre care tindem, în conformitate cu 

particularitățile vârstei4: 

Investigații și cerințe la nivel internațional în jocul de rugby 7s 

Cuantificarea antrenamentelor și a competițiilor 

Autori ai domeniului utilizează în mod constant pentru obținerea datelor cu 

privire la volumul de muncă intern metoda Foster.5 Aceasta presupune ca, la 30 

de minute după finalizarea fiecărei sesiuni de antrenament sau meci, jucătorii să 

ofere un rating asupra efortului perceput utilizând o aplicație dedicată folosită prin 

intermediul smartphone-urilor. Această metodă ajută la minimizarea factorilor 

care pot să influențeze evaluările din partea jucătorilor, de exemplu stresul sau 

dorința de a replica răspunsurile celorlalți jucători.6 

 

Monitorizarea nivelului de bunăstare 

Percepțiile subiective ale jucătorilor asupra stării de bine poate fi măsurată, 

în opinia unor autori, prin utilizarea unui chestionar bazat pe recomandările unor 

specialiști ai domeniului ca Hooper et all.7 Prin intermediul chestionarului se pot 

obține rating-uri asupra sentimentelor de oboseală, calitatea somnului, dureri 

generale musculare, nivelul de stres și starea de moment pe o scară de la 1 la 5 (1 

- foarte slab, 5- foarte bun).8  

Autori ai domeniului s-au concentrat asupra perioadei competiționale 

observând încărcături de lucru crescute în perioada săptămânilor competiționale, 

comparativ cu vârfurile perioadelor de antrenament. Această descoperire arată că 

scăderea încărcăturii de lucru pe durata sezonului a  fost datorată în mare parte 
 

4 Bompa, T., O. (2003), Totul despre pregătirea tinerilor campioni. București: Cameea Edit SRL 

Drăgan, I. (1989), Evaluarea funcţională şi a capacităţii de efort. În: Practica medicinii sportive. Bucureşti: 

Editura medicală 

Drăgan, I. şi colaboratorii (1989), Selecţia şi orientarea medico-sportivă, Bucureşti, Editura 

Sport-Turism 

Mihalache, D. Cojocaru, M. (coord.) (1988), Rugby - modelul de pregătire şi concurs. Sistemul 

unitar de norme şi cerinţe privind activitatea rugbystică de performanţă, FRR 

Stoica, M., (2000), Capacităţile motrice în atletism, Editura Printech, Bucureşti 

Grigore, G., (2011), Fotbal. Strategia formativă a jucătorului, Editura Printech, Bucureşti 
 
5 Foster C, Florhaug JA, Franklin J, Gottschall L, Hrovatin LA, Parker S, Doleshal P, Dodge C., (2001), A new 

approach to monitoring exercise training. J Strength Cond Res., 15:109-15 
6 Haddad M, Stylianides G, Djaoui L, Dellal A, Chamari K.,(2017),  Session-RPE Method for Training Load 

Monitoring: Validity, Ecological Usefulness, and Influencing Factors. Front Neurosci., 11:612. 
7 Hooper SL, Mackinnon LT., (1995), Monitoring overtraining in athletes. Recommendations. Sports Med., 

20:321-7. 
8 McLean BD, Coutts AJ, Kelly V, McGuigan MR, Cormack SJ., (2010), Neuromuscular, endocrine, and 

perceptual fatigue responses during different length between match microcycles in professional rugby league 

players. Int J Sports Physiol Perform.;5:367-83. 

Thorpe RT, Atkinson G, Drust B, Gregson W., (2017), Monitoring Fatigue Status in Elite Team-Sport Athletes: 

Implications for Practice. Int J Sports Physiol Perform.;12:S227-S34. 
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descreșterii intensității în care nu se disputau meciuri oficiale.9 A fost demonstrat 

într-un studiu recent faptul că programul de antrenament este bazat pe o rutină în 

jocul de rugby 7s, în special în săptămânile competiționale.10  

 

Managementul încărcăturii de lucru pe durata mezociclurilor 

Autori ai domeniului au arătat faptul că fiecare mezociclu utilizează un tipar 

similar de periodizare caracterizat printr-o fază de regenerare, o fază de încărcare 

a antrenamentelor, o fază în care intensitatea se dispersează, toate acestea fiind 

urmate de 2 săptămâni competiționale.11 Scopul fazei de regenerare, după opiniile 

specialiștilor domeniului este de a promova recuperarea după multiplele efecte 

cumulative reprezentate de competiții, călătorii și diferența de fus orar.12 

Distanțele lungi de parcurs de-a lungul diferitelor zone de fus orar expun jucătorii 

la acumularea oboselii generale13 și imposibilitatea de a-și reveni complet în 

privința diferențelor de fus orar.14 Chiar dacă autori ca Fuller et all. (2015), 

sugerează faptul că jucătorii de rugby 7s nu sunt expuși unui risc crescut de 

accidentare în urma călătorii extensive, alți autori susțin faptul că aceste expuneri 

repetate pot duce la apariția unor stări de somnolență, pierderea concentrării, a 

motivației și scăderea performanțelor mentale și fizice.15 

În evoluția sa pe plan mondial, în etapa actuală, rugby-ul duce o luptă spre 

satisfacerea exigențelor, aflate într-o continua creștere în toate structurile sportive, 

în vederea menținerii efortului pe toată durata unei partide și obținerea victoriei. 

În această luptă sportivă, oricine dorește să își dovedească eficacitatea, adoptă și 

aplică o tactică ce trebuie să prezinte trei caracteristici esențiale: accesibilitate, 

elasticitate și creativitate. La nivel internațional există publicații cu referire la 

pregătirea jucătorilor pentru fiecare componentă în parte, fizică și tehnico-tactică, 

precum și cercetări care evidențiază condiționarea dintre aceste două componente. 

Modul în care autorii tratează fundamentele rugby-ului face ca acestea să fie în 

conformitate cu rugby-ul actual, chiar dacă jocul este în continuă dezvoltare.16 

 
9 Marrier, B. Meur, Y., Leduc, C., et. al. (2018). Training Periodization Over an Elite Rugby Sevens Season: 

From Theory to Practice. International Journal of Sports Physiology and Performance. 14. 1-24. 

10.1123/ijspp.2017-0839. 
10 Schuster J, Howells D, Robineau J, Couderc A, Natera A, Lumley N, Gabbett TJ, Winkelman N., (2017), 

Physical Preparation Recommendations for Elite Rugby Sevens Performance. Int J Sports Physiol Perform., :1-

42. 
11 Marrier, B. Meur, Y., Leduc, C., et. al. (2018). Training Periodization Over an Elite Rugby Sevens Season: 

From Theory to Practice. International Journal of Sports Physiology and Performance. 14. 1-24. 

10.1123/ijspp.2017-0839 
12 Mitchell JA, Pumpa KL, Williams KJ, Pyne DB., (2016), Variable Changes in Body Composition, Strength and 

Lower-Body Power During an International Rugby Sevens Season. J Strength Cond Res., 30:1127-36. 
13 Waterhouse J, Reilly T, Edwards B. The stress of travel. J Sports Sci., (2004), 22:946-65; discussion 65-6. 
14 Samuels CH., (2012), Jet lag and travel fatigue: a comprehensive management plan for sport medicine physicians 

and high-performance support teams. Clin J Sport Med., 22:268-73. 
15 Waterhouse J, Reilly T, Edwards B. The stress of travel. J Sports Sci., (2004), 22:946-65; discussion 65-6. 

Samuels CH., (2012), Jet lag and travel fatigue: a comprehensive management plan for sport medicine physicians 

and high-performance support teams. Clin J Sport Med., 22:268-73 
16 Conquet, P. (1995), „Les Fondamenteaux du Rugby’’, Paris, Editura Vigot Collinet, S. (2000), Fundamentaux 

du rugby, Paris, Amphora Conquet, P. (1976), Contribution a l’etude techique du rugby, Paris, Editure Vigot  
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În opinia mea, printre marile principii care fac jocul de rugby să prospere 

sunt: posesie balonului, păstrarea și fructificarea acesteia, avansare în situații 

ofensive și defensive (pressing), acțiunile din atac şi apărare, fie individuale sau 

colective, trebuie executate în regim de viteză. Toate acestea principii au trecut 

printr-o serie de cercetări și lucrări scrise de către specialiștii internaționali.17 

Referitor la atribuțiile lor, jucătorii de rugby 7s au acțiuni tehnic-tactice 

similare în comparație cu jucătorii de rugby XV, în care înaintașii beneficiază de 

o pregătire specifică pentru a menține efortul unui joc oficial, spre deosebire de 

jucătorii din linia de trei-sferturi.18 

Investigațiile asupra articolelor publicate oferă informații cu privire la 

metodele de aplicare și îmbunătățire a procesului de pregătire cu referire la : 

➢ pregătirea componentei fizice individual și colectiv; 

➢ pregătirea tehnico-tactică și implementarea acesteia în cadrul pregătirii 

sportive; 

➢ mijloace de îmbunătățire pentru fiecare fază a jocului și a relațiilor 

dintre jucătoare; 

➢ înregistrarea și analiza jucătoarelor în timpul antrenamentelor și a 

competițiilor; 

➢ metode pentru predarea tacticii în jocul rugby 7s ce pot fi adaptate 

pentru diferite vârste şi nivele de pregătire.19 
Rezultatele studiilor scot în evidență frecvența acțiunilor tehnico-tactice, 

diferite de cele care investigau doar alergarea.  
Rugby-ul este un sport dinamic, modern, caracterizat prin abilități motorii 

foarte bine dezvoltate: viteză de deplasare, viteză de execuție, viteză de reacție, 

forță explozivă, rezistență în regim de forță şi coordonare. Numeroase publicații 

au avut ca scop principal analiza potențialului motric individual al jucătorilor de 
 

17 Gabbett TJ, Jenkins DG, Abernethy B (2011), Relationships between physiological, anthropometric, and skill 

qualities and playing performance in professional rugby league players, Journal of Sports Sciences 29:1655–1664  

Ross A, Gill N, Cronin J (2014), Defensive and attacking performance indicators in rugby sevens, AUT University  

Wheeler K, Sayers M (2009), Contact skills predicting tackle-breaks in rugby union, International Journal of 

Sports Science and Coaching 4:535–544 
18 Quarrie KL, Hopkins WG, Anthony MJ, Gill ND (2013), Positional demands of international rugby union: 

Evaluation of player actions and movements, Journal of Science and Medicine in Sport 16:353–359 

Cahill N, Lamb K, Worsfold P, Headey R, Murray S., (2013), The movement characteristics of English 

Premiership rugby union players, Journal of Sports Sciences 31:229–237. 

Austin D, Gabbett T, Jenkins D (2011), The Physical Demands of Super 14 rugby Union, Journal of Science and 

Medicine in Sport 14:259–263 

19 Argus CK, Gill ND, Keogh JWL (2012), Characterization of the differences in strength and power between 

different levels of competition in rugby union athletes, The Journal of Strength & Conditioning Research 26:2698–

2704  

Arsac LM, Locatelli E (2002), Modeling the energetics of 100-m running by using speed curves of world 

champions, Journal of applied physiology 92:1781–1788 

Austin DJ, Gabbett TJ, Jenkins DG (2013), Reliability and sensitivity of a repeated highintensity exercise 

performance test for rugby league and rugby union, Journal of Strength and Conditioning Research 27:1128–1135  

Blackburn, M., (2006), Coaching rugby 7s. Londra, A&C Black 

Brack, R. (1993), Teoria practică de acţionare a coach-ului de jocuri sportive, În: „Leistungsport”, nr. 23. 

Bucureşti, Editura CCPS 

Bruce, W. (1990), Strength training for rugby, League & union, Kangaroo Pres Pty Ltd. 
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rugby 7s.20 În ceea ce privește analiza mișcării jucătorilor de rugby 7s, 

investigațiile sunt insuficiente, drept dovadă  nu toate investigațiile pun accentul 

pe calitățile fizice necesare menținerii efortului în acțiunile tehnico-tactice. 

Dintre cercetările realizate cu accent pe reacții și stimuli, constatarea cheie 

a acestora sunt programele de pregătire și  testele de agilitate, care nu indică 

adevărata performanță a unui sportiv într-un cadru de sport de echipă, ci acțiunile 

executate de un jucător ca reacție optimă la un adversar. Jucătoarele de rugby 7s 

au avea nevoie de o capacitate de rezistență aerobă și anaerobă superioară 

jucătoarelor de orice altă formă de rugby. Pentru a optimiza pregătirea fizică a 

jucătoarelor, antrenamentul trebuie să fie specific nivelului turneului 

competițional (intern sau internațional). Modelele de mișcare ale jucătoarelor 

trebuie raportate pe minut de joc și pe nivel fizic individual pentru a ține cont de 

efortul din timpul meciului și de variabilitatea între jucători.21
 Un singur turneu 

reduce semnificativ funcția neuromusculară pentru următoarele 120 de ore după 

turneu. În scopul performanței și al bunăstării jucătoarelor, includerea în strategia 

de pregătire și metodele de refacere post efort sunt necesare pentru competițiile 

care se desfășoară la un interval de minim 5 zile. Evaluarea încărcării externe 

(cerințele de alergare) și internă (ritmul cardiac) impuse în timpul competiției 

reale poate fi primul pas care precedă proiectarea programelor specifice de 

condiționare și a protocoalelor de testare a aptitudinii fizice în rugby-ul 7s. 

Antrenamentele în regim de forță și rezistentă trebuie să îndeplinească cerințele 

generale impuse de doza efortului depus observat în jocurile de rugby 7s în 

comparație cu alte forme de practicare.22  Există aplicații practice care au 

relevanță pentru pregătirea fizică a jucătoarelor și, în același timp, demonstrează 

natura extrem de intensă, glicolică a unui meci de rugby 7s. Analizele efectuate 

minut cu minut au relevat reduceri semnificative ale performanțelor fizice, 

indicative ale oboselii,  sau al ritmului de joc pe parcursul jocurilor din cadrul 

unui turneu. Aceste descoperiri ar putea fi utilizate atât de cercetări ai domeniului 

cât și de antrenorii de rugby 7s  pentru a efectua schimburi strategice pe parcursul 

meciului sau turneului. 

 
20 Argus CK, Gill ND, Keogh JWL, Hopkins WG (2011), Assessing lower-body peak power in elite rugby-union 

players, The Journal of Strength & Conditioning Research 25:1616–1621 

Argus CK, Gill ND, Keogh JWL, McGuigan MR, Hopkins WG (2012), Effects of two contrast training programs 

on jump performance in rugby union players during a competition phase, International Journal of Sports 

Physiology and Performance 7:68–75 

Atkins SJ (2006), Performance of the yo-yo intermittent recovery test by elite professional and semiprofessional 

rugby league players, Journal of Strength and Conditioning Research 20:222 

Austin DJ, Gabbett TJ, Jenkins DJ (2011), Repeated high-intensity exercise in a 144 professional rugby league, 

Journal of Strength and Conditioning Research 25:1898– 1904  

Farrow, D, Young, W, and Bruce, L. (2005), The development of a test of reactive agility for netball: A new 

methodology, J Sci Med Sport 8: 52–60 

Conquet, P. (1976), Contribution a l’etude techique du rugby, Paris, Editure Vigot 
21 Higham DG, Pyne DB, Anson JM, Eddy A (2012), Movement patterns in rugby sevens: effects of tournament 

level, fatigue and substitute players, Journal of Science and Medicine in Sport 15:277–282  
22 Suarez-Arrones LJ, Nuñez FJ, Portillo J, Mendez-Villanueva A (2012), Running demands and heart rate 

responses in men Rugby Sevens. Journal of Strength and Conditioning Research 26:3155–3159 
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Concluziile cercetării teoretice 

Practicarea jocului de rugby 7s în rândul femeilor, în toate statele lumii, în 

ultimii ani influențează evoluția acestuia și contribuie la creșterea nivelului 

competițional, dar și de pregătire, în același timp.  

Bagajul de cunoștințe pe care jucătoarele trebuie să îl aibă este cuprinzător, 

de aceea se recomandă începerea pregătirii timpuriu până la atingerea înaltei 

performanței. Aceasta recomandare a fost susținută și de specialiști ai domeniului, 

parteneri la proiectul Erasmus ”Coaching Rugby 7s to girls”. 

Specialiștii domeniului pun foarte mult accent pe elementele de conținut 

ale antrenamentului sportiv. Prezența mijloacelor de dezvoltare a calităților 

motrice în pregătirea fizică a jucătoarelor de rugby 7s este total justificată și 

constituie o necesitate.  

Acest lucru l-am concluzionat din lucrările de specialitate studiate, însă 

cercetările sunt efectuate doar pe echipele masculine de rugby 7s, ceea ce 

îngreunează elaborarea procesului de pregătire pentru echipele feminine, și mai 

ales la nivel juvenil, programele de pregătire necesitând optimizare în cazul de 

față. 

Pe baza informației din literatura de specialitate se poate afirma că, în 

cadrul jocului de rugby 7s, pregătirea se realizează global și mai puțin individual, 

pe posturi, dar nu trebuie omis faptul că fiecare post are o orientare generală de 

pregătire și particularități specifice. De altfel s-a constatat și inexistența 

cercetărilor privind pregătirea tehnico-tactică în jocul de rugby 7s cât și 

insuficiența cercetărilor privind pregătirea fizice a jucătorilor.  

Un alt aspect ce reiese din studierea literaturii de specialitate este că 

cercetările la nivel juvenil privind jocul de rugby 7s sunt în număr redus, iar pentru 

genul feminin există cercetări efectuate doar la nivelul profesionistelor, cele care 

activează în circuitul celor mai importante turnee din lume, precum World Series 

sau Jocurile Olimpice. În acest context, în cadrul proiectul Erasmus menționat mai 

sus, am contribuit cu structuri motrice optimizate și utilizate în cadrul 

antrenamentelor desfășurate în cadrul cercetării doctorale. Algoritmul metodic 

rezultat, privind desfășurarea lecțiilor de antrenament, constă în global – analitic 

– global.   

Dacă urmărim echipele care participă la competițiile de cel mai înalt nivel, 

se poate observa că diferența dintre două echipe de valori apropiate o face atât 

pregătirea fizică, cât și pregătirea tehnico-tactică, prin acțiuni individuale sau 

colective.  

Competențele tactice și modul de manifestare a jucătoarelor de rugby 7s 

depind de nivelul teoretic al acestora și experiența lor practică, chiar dacă există 

asemănări în construcția echipelor și stilul de joc pe care îl adoptă.  

Astfel, pentru o strategie optimă în ceea ce privește pregătirea tehnico-

tactică la nivel juvenil, s-au constatat următoarele:  

✓ conținutul tehnic şi tactic nu diferă foarte mult faţă de cel utilizat de 

echipele profesioniste;  
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✓ nu coincid perioadele în care sunt însușite cunoștințele tehnice şi tactice; 

✓ sistemele de atac și apărare utilizate la nivel juvenil se diferențiază prin 

acțiunile globale din timpul jocului; 

✓ diferențe existente în momentul însușirii unei acțiuni tehnico-tactice, 

jucătoarele trebuie să conștientizeze momentul utilizării acțiunii respective;  

✓ sistemul competițional şi regulamentul specific junioarelor este simplificat. 

Influențarea nivelului de pregătire, atât fizic, cât  și tehnico-tactic, în jocul 

de rugby 7s, este influențată de particularitățile fiecărei jucătoare în parte și de 

cunoașterea acestora din punct de vedere somatic, motric, funcțional și 

psihologic.  

Bagajul de cunoștințe pe care îl deține fiecare jucătoare în parte trebuie 

valorificat prin participarea la cât mai multe jocuri amicale și oficiale. Jocul 

competițional este cel care determină conținutul și programarea procesului de 

pregătire, factor ce contribuie la continuitatea și ordinea algoritmică a lecțiilor de 

antrenament și a ciclurilor săptămânale.  

Din perspectiva jocurilor sportive, metodologia actuală a antrenamentului 

a suferit modificări cu privire la conceperea conținutului, structura, organizarea și 

realizarea activităților de pregătire a jucătoarelor. S-au implementat principii, 

metodologii și tehnologii didactice moderne, vizând obiectivizarea și 

modernizarea conținuturilor antrenamentului sportiv.  

În această ordine de idei, tratarea diferențiată a pregătirii fizice în funcție 

de postul ocupat în joc poate crește eficacitatea jucătoarelor și implicit obținerea 

celor mai bune rezultate în competiții. Chiar dacă se lucrează la nivel juvenil, 

realizarea unei strategii privind pregătirea fizică și tehnico-tactică este soluția spre 

înalta performanță.  

Pentru dezvoltarea rugby-ului 7s feminin la nivel național și internațional 

(referire la echipa națională), echipele participante în Campionatul Național de 

Rugby 7s, fie junioare sau senioare, trebuie să funcționeze sau să se modeleze 

după o strategie de instruire stabilită și acceptată la nivel național de către 

federația de specialitate, lucru care nouă antrenorilor ne lipsește. 

O altă carență reliefată în timpul documentării științifice s-a datorat lipsei 

modelului de jucătoare specific jocului de rugby 7s, fapt ce a pus în dificultate 

stabilirea obiectivelor procesului de instruire. Informațiile acumulate din lucrările 

de specialitate susțin și confirmă evoluția echipelor masculine și foarte puțin 

echipele feminine.  
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PARTEA II: OPTIMIZAREA PREGĂTIRII FIZICE ȘI TEHNICO-

TACTICE ÎN JOCUL DE RUGBY 7S FEMININ JUVENIL 

Cadrul general de organizare 

Premise  

Numărul de cercetări privind strategiile de aplicare și dezvoltare a jocului 

de rugby 7s este foarte limitat, iar majoritatea sunt făcute pe baza jucătorilor 

profesioniști, fapt ce îngreunează adaptarea unui program la nivel juvenil.  

Procesul de pregătire trebuie conceput astfel încât finalitatea acestuia să se 

apropie de nivelul și obiectivele de performanță. Pe baza cunoașterii rolului și 

locului pregătirii fizice și a pregătiri tehnico-tactice în antrenamentul sportiv 

specific jucătoarelor de rugby 7s junioare se poate realiza analiza componentelor 

acestuia din perspectiva conceptelor teoretico-metodice actuale.  

Conceperea unui plan de pregătire la nivel juvenil ajută la identificarea 

aspectelor care conduc spre optimizarea sistemelor de acționare privind pregătirea 

fizică și tehnico-tactică. Programul de pregătire elaborat este adaptat nivelului de 

instruire aferent jucătoarelor junioare și reprezintă o necesitate în baza căruia 

activitatea rugbistică se eficientizează. 

 

Scopul cercetării preliminare 

Cercetarea preliminară pune la dispoziție un plan de pregătire specific 

jocului de rugby 7s adaptat la particularitățile jucătoarelor. Totodată contribuie la 

eficientizarea comportamentului jucătoarelor prin educarea și dezvoltarea 

componentelor fizice și tehnico-tactice în vederea rezolvării sarcinilor de joc 

conform cerințelor rugby-ului 7s actual.  

 

Obiectivele cercetării preliminare 

➢ Elaborarea strategiei optime privind componenta fizică în antrenamentul 

jucătoarelor de rugby ; 

➢ Conceperea unui sistem de evaluare fiabil pentru aprecierea nivelului de 

pregătire în jocul de rugby 7s feminin; 

➢ Adaptarea programării și planificării antrenamentului sportiv la specificul 

rugby-ului 7s feminin juvenil în concordanță cu orientările moderne al 

acestuia. 

 

 Sarcinile cercetării preliminare 

➢ Studierea literaturii la nivel național și a lucrărilor de specialitate la nivel 

internațional; 

➢ Stabilirea conținutului și etapelor cercetării preliminare; 

➢ Stabilirea instrumentelor de evaluare; 

➢ Stabilirea eșantionului supus cercetării; 
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➢ Elaborarea programelor de pregătire și a planificării aferente; 

➢ Aplicarea strategiei de pregătire; 

➢ Analiza evoluției jucătoarelor în urma aplicării planurilor de pregătire; 

➢ Analize video a jocurilor oficiale din campionatul intern; 

➢ Formularea concluziilor care să conducă la elaborarea unui program de 

pregătire ameliorator. 

 

Ipotezele cercetării preliminare 

I. Optimizarea strategiei vizând pregătirea jucătoarelor de rugby va induce 

ameliorarea nivelului performanțial al acestora în contextul competiției sportive.   

II. Programarea și planificarea optimă a procesului de pregătire va contribui 

la creșterea nivelului de exprimare / manifestare rugbystică. 

 

Metodele de cercetare  

În vederea organizării, desfășurării şi cercetării științifice privind strategia 

de pregătire în jocul de rugby, la nivelul echipei  de rugby 7s feminin junioare  CS 

Agronomia București, s-au utilizat următoarele metode de cercetare: 

Metoda documentării științifice: documentarea științifică reprezintă un demers 

logic al cercetărilor  care fundamentează formularea și validarea ipotezelor și 

concluziilor. În vederea fundamentării științifice, teoretice și practice a temei, au 

fost analizate un număr considerabil de izvoare literare, ele alcătuind bibliografia 

necesară elaborării lucrării.  

Metoda observației pedagogice: utilizarea acestei metode a avut drept scop 

observarea comportamentului sportivelor în cadrul pregătirii și jocurilor oficiale, 

cu ajutorul cărora s-au obținut date și informații cu caracter obiectiv și subiectiv 

privind desfășurarea cercetării. 

Metoda experimentului: în lucrarea de față, experimentul are rolul de a elabora o 

strategie de pregătire a jucătoarelor junioare și să demonstreze eficiența acesteia 

în jocul de rugby 7s. 

Metoda măsurării și a testării: în studiul preliminar au fost utilizate teste și probe 

de control privind verificarea nivelului pregătirii fizice și tehnico-tactice al 

jucătoarelor cu scopul de a regla, calibra instrumentele folosite în cadrul 

cercetării.   

Metoda statistico-matematică: pentru cercetarea preliminară în urma realizării 

bazei de date cu rezultatele înregistrate la probe și teste, s-a decis utilizarea 

calculelor statistice reprezentate de Teste T, Statistică Descriptivă și Corelații 

Pearson cu scopul principal de a evidenția legăturile dintre protocolul de evaluare 

și lotul de testare. 

Metoda reprezentării grafice: prin această metodă obținem o evaluare corectă a 

rezultatelor, prin prezentarea imagistică și sintetică a acestora. Am utilizat această 

metodă cu scopul de a interpreta legăturile dintre două sau mai multe fenomene, 

respectiv evidențierea dinamicii rezultatelor obținute pe baza acestora. 
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Demersul operațional al cercetării preliminare  

Etapele cercetării: 

➢ Studierea literaturii de specialitate; 

➢ Investigații asupra subiecților 

➢ Planificarea perioadei de pregătire în raport cu calendarul competițional 

intern; 

➢ Elaborarea conținutului fizic și tehnico-tactic aferent perioadelor de 

pregătire; 

➢ Aplicarea sistemului de evaluare; 

➢ Centralizarea, analiza și interpretarea rezultatelor. 

Locul și perioada desfășurării cercetării preliminare 

Cercetarea s-a efectuat în cadrul echipei de rugby 7s feminin junioare a 

Clubului Sportiv Agronomia București, care are un efectiv de 14 jucătoare cu  

vârste cuprinse între 15-18 ani. Activitatea jucătoarelor a fost planificată pe 

parcursul a 3 antrenamente săptămânale, în perioada pre-competițională și post-

competițională, și 4 antrenamente săptămânale, în perioada competițională, la 

care s-au adăugat și partidele amicale. Durata antrenamentelor a variat între 60’ 

şi 90’. Subiecții participanți au o activitate competițională de 1-4 ani,  la categoria 

juniori. Antrenamentele şi testările s-au desfășurat pe terenul din Campusul 

Studențesc Agronomia București. Pe parcursul cercetării preliminare echipa a 

trecut prin două testări: 

➢ Testare preliminară 16-20 iulie 2018 

➢ Testare finală 19-23 noiembrie 2018 

În figura de mai jos este structurat macrociclul II ce cuprinde 8 mezocicluri din 

anul competițional 2018 pentru echipa de junioare CS Agronomia București.   

 

 
 

Calendar perioadă de pregătire în cercetare preliminară 

MEZOCICLUL 8 

REFACERE 



16 
 

În tabelul de mai jos sunt atașate informații referitoare la particularitățile 

somatice, debutul și postul ocupat în acțiunile tehnico- tactice  ale jucătoarelor de 

rugby 7s al Clubului Sportiv Agronomia București. 

 

Particularitățile subiecților cercetării preliminare 

 

Sistem de evaluare  

Testele motrice folosite în cercetarea noastră pot fi aplicate în diferite etape 

ale pregătirii. În următoarele rânduri voi descrie testele fizice si tehnice la care au 

fost supuse jucătoarele: alergare de viteză 30m, 50m și 80m; navetă 10x5m, flexia 

trunchiului pe coapse din culcat dorsal, testul YOYO și traseul tehnic. 

Alergare de viteză 30, 50 si 80m: alergarea se execută în viteză în linie 

dreaptă;  jucătorul pleacă în alergare la semnalul antrenorului din poziție de start 

simultan cu pornirea cronometrului și se va opri după linia de finish; imediat după 

pășirea liniei de finish se va opri și cronometrul.  

Naveta 10x5m: startul se execută din picioare, cu plecare libera urmată de  

alergare de viteză de 10 ori consecutiv a 5m. Schimbările de direcție se fac dincolo 

de linia de marcaj a fiecărei extremități. Cronometrul se pornește când piciorul 

din spate al jucătoarei părăsește solul. 

Flexia trunchiului pe coapse din culcat dorsal: din culcat dorsal cu mâinile 

la ceafă și membrele inferioare îndoite și depărtate fixate la spalier, jucătoarele 

execută un număr cât mai mare de flexii de trunchi în interval de 30”. Pentru o 

execuție corectă, umerii trebuie să atingă salteaua și coatele genunchii. 

Testul „decubit” ( culcat facial cu sprijin pe antebrațe și vârfuri) 

Testul YOYO:  testul are scopul de a evalua nivelul sportivilor de jocuri de 

echipă, unde natura efortului este predominant intermitentă. Testul a fost conceput 

pentru două tipuri de nivele, recreațional (20 m alergare, 5m revenire și 10” pauza 

activă) și de performanță ( 20m alergare, 2,5m revenire și 5” pauză activă). La 

nivel juvenil am folosit nivelul recreațional. Pentru desfășurarea testului avem 

nevoie de trei conuri și metru pentru fixarea distanțelor dintre conuri. Cele trei 

conuri vor fi poziționate, primele două la distanță de 5m intre ele și al treilea con 

la distanță de 20m față de al doilea. Jucătoarea începe alergarea de la al doilea con 

în tempoul sonor dat de softul ”Team Beep-Test” pe distanța de 20m dus-întors. 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

AN 

NAȘTERE 

 

2002 

 

2000 

 

2000 

 

2002 

 

2002 

 

2003 

 

2000 

 

2003 

 

2001 

 

2003 

 

2002 

 

2001 

 

2002 

 

2002 

KG 62 58 60 59 75 53 68 58 69,5 70 57 64 62 52 

ÎNĂLȚIME 1.73 1.67 1.70 1.50 1.62 1.65 1.69 1.64 1.64 1.67 1.60 1.70 1.63 1.65 

DEBUT 2014 2017 2014 2016 2014 2016 2017 2016 2016 2017 2015 2015 2015 2018 

POST 

 
P/C MD/C P/C M.G./T P A POL P/A MG/P P 

MG/

MD 
POL C/A C/A 
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După fiecare navetă de 20m urmează cele 10” de pauză activă în timpul căreia 

jucătoarea parcurge cei 5 m dus și 5m întors. Viteza de execuție a celor 20m va 

crește progresiv de la o repetare la alta. Primul avertismentul este dat în momentul 

în care jucătoarea nu poate finaliza o navetă de 20m în timpul alocat, urmând ca 

la al doilea avertisment să fie eliminat.  

Traseul tehnico-tactică este conceput din combinarea elementelor tehnice 

de bază din jocul de rugby și cuprinde acțiuni precum prinderea și pasarea mingii, 

culegerea balonului, placajul, schimbarea de direcție și contactul cu perna 

executate pe o distanță de 60m. De la linia de start jucătorul va pleca în alergare 

de viteză, după 5m execută o percuție la perna de contact, susținută de un 

coechipier, continuă alergarea cu recepționarea balonului printr-o pasă din partea 

stângă, aleargă cu balonul în mâini 10m după care execută o pasă în partea dreaptă 

spre un alt coechipier, execută un placaj la sac apoi culege balonul căzut în zona 

placajului, continuă alergarea cu schimbări de direcție înaintea fiecărui jalon, 4 

jaloane la distantă de 5m unul de celălalt, și finalizează printr-o acțiune de 1x1 

într-un spațiu delimitat, 10x10m, cu finalizare prin înscriere de puncte. 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                             

                                                                                                        

Figura 1. Traseu tehnico-tactic cercetare preliminară 

Analiza video presupune vizualizare jocurilor oficiale din etapele 

Campionatului Național de Rugby 7s Feminin pentru a centraliza acțiunile 

jucătoarelor. Înregistrările jocurilor oficiale asigură transmiterea nivelului 

calitativ motric și tehnico-tactic. 

➢ puncte înscrise și primite  

➢ numărul paselor eficiente și neeficiente 

➢ numărul placajelor eficiente și ratate  

➢ numărul infracțiunilor 

➢ durata fazelor de joc 

➢ acțiunilor din care a rezultat recâștigarea posesiei balonului infracțiuni 
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Conținutul cercetării preliminare 

Etapa următoare presupune fracționarea și detalierea perioadei de 

pregătire aferente cercetării preliminare în conformitate cu calendarul 

competițional. Astfel, conținutul cercetării preliminare  presupune: 

 

 

Interpretarea și reprezentarea grafică a rezultatelor cercetării preliminare 

Conform resurselor de specialitate, alergarea de viteză poate fi divizată în 

abilitatea de a accelera și alergare la nivel maximal, aspecte de o mare importanță 

în jocul de rugby 7s. Aceasta poate oferi jucătoarelor capacitatea de a se infiltra 

între jucătorii din apărare, de a depăși un adversar sau de a urmări baloanele, 

acestea fiind câteva aspecte ce relevă importanța ei. 

Prin identificarea acestor aspecte în literatura de specialitate s-a realizat 

pentru cooptarea alergărilor de viteză pe distanțe variate specifice jocului de rugby 

7s cu scopul de a se crea o imagine de ansamblu cât mai pertinentă în aprecierea 

gradului de aplicare a planurilor de antrenament la nivel de junioare.  

CALENDAR 
COMPETIȚIONAL

MACROCICLU 

ETAPE DE PREGĂTIRE

GRAFIC FORMĂ SPORTIVĂ

GRAFIC DENSITATE  MOTRICĂ /     
PEDAGOGICĂ

MEZOCICLURILE PERIOADEI DE 
PREGĂTIRE

OBIECTIVE

SISTEME OPERAȚIONALE

ALGORITM

CALENDAR ANTRENAMENTE

GRAFIC EFORT FIZIC

CONȚINUT 
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RĂ 



19 
 

Prin complexitatea sa, jocul de rugby 7s necesită o bună evaluare asupra 

unei arii vaste de aspecte ce țin de nivelul fizic, iar prin utilizarea celorlalte 

măsurători și probe de control s-a încercat crearea unei imagini de ansamblu 

asupra stadiului de moment în care se află jucătoarele, acest lucru oferind 

posibilitatea antrenorilor de a ghida procesul de pregătire într-un mod cât mai 

eficient cu scopul creșterii indicelor de manifestare a unor abilități motorii. 

 Fiind un sport olimpic nou, preocupările cercetătorilor domeniului sunt 

relativ scăzute, însă în urma studierii literaturii putem evidenția alergarea de viteză 

și distanțele totale acoperite de jucătoare ca fiind factori ce pot prezice intervenția 

în cadrul antrenamentelor.  

În cadrul cercetării noastre, protocolul nostru de evaluare, prin diferitele 

teste și măsurători încearcă, în primul rând, să influențeze pozitiv dezvoltarea 

jucătoarelor prin datele obținute și utilizarea acestora în elaborarea planurilor de 

antrenament. În al doilea rând, prin selectarea protocolului, se încearcă limitarea 

situațiilor specifice din timpul jocului având ca scop principal acomodarea 

jucătoarelor cu o varietate de situații ce pot fi întâlnite în practicarea acestui sport 

colectiv.  

 Jocul de rugby 7s, prin specificul lui, prezintă variații atât în privința 

distanțelor de alergare, cât și a intensității, aspect ce denotă necesitatea unei 

pregătiri temeinice. 

 

Indicatori statistici obținuți în urma protocolului de evaluare 

Statistica 

descriptivă  

Valoare 

minimă 

Valoare 

maximă 
Medie 

Deviație 

standard 

Coeficient de 

variație 

30m_1 3,90 5,25 4,69 0,308 6,57 

50m_1 7,79 9,05 8,41 0,418 4,98 

80m_1 12,30 13,80 13,11 0,579 4,42 

10x5m_1 16,87 21,62 19,96 1,390 6,97 

Test YOYO_1 420 1560 1039 336,3 32,38 

Flexia trunc._1 20 39 25,6 2,90 11,30 

Decubit_1 0 4 1,97 0,99 50,29 

Traseu th.1_1 19,37 23,63 21,72 1,24 5,71 

VO2max_1 45,1 ml/kg/min 43,32 2,82 6,52 

30m_2 3,53 4,75 4,11 0,43 10,46 

50m_2 7,44 8,62 7,99 0,38 4,76 

80m_2 11,71 13,43 12,68 0,52 4,13 

10x5m_2 16,66 21,59 19,0 1,71 9,00 

Test YOYO_2 720 2000 1311 295,2 22,51 

Flexia trunc._2 18 30 26,8 3,20 11,94 

Decubit_2 1 4 2,86 0,74 26,04 

Traseu th.1_2 18,44 22,54 20,36 1,24 6,08 

VO2max_2 47,4 ml/kg/min 45,62 2,48 5,44 
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Statistică descriptiva 

In cadrul studiului preliminar ce cuprinde cele două perioade de testare, iulie 

și noiembrie 2018, au fost acumulate date și rezultate ale jucătoarelor testate cu 

scopul evidențierii îmbunătățirii capacității de efort specific jocului de rugby 7s. 

Toate datele acumulate au fost introduce și analizate în programul de calcul IBM 

SPSS, versiunea 26, și au fost realizate următoarele analize statistice: statistică 

descriptive și corelații Pearson pentru testele specific aplicate.  

Pentru probele de alergare de viteză de 30m avem următoarele rezultate: 

- Testarea inițială are o valoare mare de 3,90, slabă de 5,25, o medie de 4,69 

și o abatere standard de 0,308 

- Testarea finală are o valoare mare de 3,53, slabă de 4,75, o medie de 4,11 și 

o abatere standard de 0,430 

O altă distanță de alergare, specifică jocului de rugby 7s, este cea de 50m în 

cadrul căreia s-au obținut următoarele rezultate: 

- Testarea inițială are o valoare mare de 7,79, slabă de 9,05, medie 8,41 și o 

abatere standard de 0,418 

- Testarea finală are o valoare mare de 7,44, slabă de 8,62, medie de 7,99 și 

o abatere standard de 0,380 

Alergarea pe distanța de 80 m, specifică jocului de rugby 7s, prezintă 

următoarele rezultate în urma analizei parametrilor tendinței centrale. 

- Pentru testarea inițială evidențiem o valoare mare de 12,30, slabă de 13,80, 

medie 13,1 și abatere standard de 0,579 

- Testarea finală prezinta următoarele valori: mare 11,71, slabă 13,43, medie 

12,68 și o abatere standard de 0,524 

După cum se poate observa din tabelul atașat, există diferențe semnificative 

între cele două testări realizate în urma aplicării programului de pregătire, existând 

diferențe notabile și o evoluție materializată prin scăderea timpilor de parcurgere 

a acestor trei distanțe specifice. Analizând rezultatele mediilor se poate observa o 

îmbunătățire a rezultatelor din cadrul celei de a doua testări. 

În cadrul protocolului de evaluare pentru ”naveta de 10x5m” s-au obținut 

următoarele valori: 

- Pentru testarea inițială o valoare mare de 16,87, slabă de 21,62, medie de 

19,96 și o abatere standard de 1,390 

- Pentru testarea finală o valoare mare de 16,66, slabă de 21,59, medie 19,0 

și o abatere standard de 1,709 

Pentru testul ”YOYO” putem evidenția valori după cum urmează:  

- Testarea inițială are o valoare minimă de 420m, maximă de 1560m, medie 

de 1038,5m și o abatere standard de 336,3 

- Testarea finală are o valoare minimă de 720m, maximă de 2000m, medie 

de 1311 și o abatere standard de 295,2 
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Pentru testarea inițială, media generală a VO2max este 45,1 ml/kg/min, iar 

pentru testarea finală se înregistrează o îmbunătățire a rezultatelor, și în urma 

corelării și convertirii distanțelor, utilizând formula după Banxbo Et Al.2008, 

media rezultatelor este 47,4 ml/kg/min. 

Pentru ”ridicările de trunchi” în urma analizei statistice sunt evidențiate 

valorile minime de 20 repetări, valoare maximă de 30 rep., medie de 25,6 repetări 

și o abatere standard de 2,89. Pentru cea de a doua testare s-a obținut o valoare 

minimă de 18 repetări, maximă de 30 repetări, medie 26,8 repetări și o abatere 

standard de 3,20. 

Pentru proba ”decubit” în testarea inițială valoarea minima este de 0 min., 

valoarea maximă de 4min., medie de 1,97min. și o abatere standard de 0.99. Pentru 

testarea finală în urma analizei am obținut următoarele valori: minimă 1 min., 

maximă 4 min., medie 2.86  min. și o abatere standard de 0,74. 

În ceea ce privește ”ridicările de trunchi”, în urma analizei datelor obținute 

observăm o diminuare a rezultatelor fiind notabilă prin abaterea standard crescută 

a testării finale comparată cu cea inițială.  

Traseul tehnic, ca parte finală a protocolului de evaluare din cadrul 

cercetării preliminare, evidențiază o valoare minimă de 19,37 sec., o valoare 

maximă de 23,63 sec., o medie de 21,72 sec. și o abatere  standard de 1,24. În 

testarea finală se observă o valoare minimă de 18,44 sec., o valoare maximă de 

22,54 sec., o medie de 20,36 și o abatere standard de 1,24. 

Realizând o medie a coeficientului de variabilitate evidențiem valoarea de 

12,7%, fapt care încadrează lotul de testare pentru ambele perioade în categoria 

omogenității ridicate, toate acestea venind în susținerea elementelor de noutate 

prezente în cadrul studiului. 

 În urma analizei tuturor rezultatelor obținute și procesarea lor în programul 

de calcul statistic putem observa, la nivel general, o îmbunătățire a rezultatelor din 

cadrul testării finale în comparație cu testarea inițială. Ca o concluzie în această 

fază incipientă, susținem acest program de pregătire ce se dorește a fi implementat 

la nivel național în procesul de pregătire. 

În același program de analiză statistică, a fost realizată corelația Pearson 

care măsoară puterea și direcția relațiilor liniare dintre perechi de variabile 

continue. Această corelație evaluează dacă există evidență statistică între perechile 

de date analizate. În ceea ce privește rezultatele evidențiate în tabele atașate, 

acestea au un grad de semnificație crescut, astfel ipoteza nulă (H0) și ipoteza 

alternativă (H1) arată o asociere cu coeficientul subiecții testați. Analize statistice 

suplimentare se vor regăsi în testarea finală, în cadrul căreia rezultatele obținute 

vor fi privite atât individual, cât și colectiv. 
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Medii indicatori statistici testare 1 

 

Grafic 1. Medii statistică descriptivă testare 2 

 

Grafic 29. Medii test YOYO statistică descriptivă  
 

 

Medii indicatori statistici testare 2 

Medii indicatori test YOYO  

 

Reprezentarea grafică procentual a greșelilor tehnice frecvente în urma 

parcurgerii traseului, a mediilor greșelilor tehnice în cele două perioade de testare, 

respectiv a timpilor obținuți după parcurgerea traseului tehnico-tactic ne ajută să 

avem o imagine concretă a diferenței dintre rezultatele celor două perioade de 

testare. 

30M_2 50M_2 80M_2 10X5M_2 FLEXIA TRUNC._2DECUBIT_2 TRASEU TH.1_2 VO2MAX_2

Medii testare 2

1038,57
1311,43

TEST YOYO_1 TEST YOYO_2

Medii test YOYO

30M_1 50M_1 80M_1 10X5M_1 FLEXIA 
TRUNC._1

DECUBIT_1 TRASEU 
TH.1_1

VO2MAX_1

4,69 8,42
13,11

19,96
25,64

1,97

21,65

43,32

Medii testare 1
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Privind al doilea grafic, putem observa că cele mai mari dificultăți în ceea 

ce privește acțiunea individuală a jucătoarelor sunt la situațiile de joc 1x1, 

respectiv posesia balonului în urma recepției sub presiunea timpului. În 

completarea graficului 11 este următorul grafic, care prin diferența mediilor 

greșelilor tehnice din cele două perioade de testare, relevă o evoluție a 

jucătoarelor.  

 

 
 Timpii înregistrați în cele două testări 

Procentul acțiunilor tehnico-tactice neeficiente 

Media greșelilor dintre cele două testări din cercetarea preliminară 

00:00:00

00:14:24

00:28:48

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13

IULIE

NOIEMBRIE

0

1

2

3

GREȘELI TEHNICE

2,285

1,071

Greșeli tehnice

IULIE 2,285

NOIEMBRIE 1,071

36%

27%

11%

15%
11%

GREȘELI FRECVENTE

Acțiune tactică 1x1

Posesie balon

Schimbare de direcție

Pasa din alergare

Elemente tehnice defensive
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Autori de specialitate  au încercat să evidențieze indicatori ai performanței 

ca: încercări, transformări, procentul de conversie, drop gol-uri, eficiența 

grămezilor ordonate și a grămezilor spontane, lovitura de începere, placaje 

defensive, posesie, contraatacuri, acțiuni în 22m advers, intercepția. Pentru acești 

indicatori ai performanței s-a realizat divizarea terenului în 4 zone: de la linia 

avantajului echipei în atac până la linia de 22m, de la linia de 22m a echipei în atac 

până la jumătatea terenului, de la jumătatea echipei în apărare până la linia de 22m, 

de la linia de 22m a echipei în apărare până la linia balonului mort.23 

Specialiști ai domeniului au luat în calcul o serie de parametri evidențiați 

prin elemente specifice ale acestui sport, cu scopul identificării factorilor care pot 

să condiționeze succesul unei echipe de rugby 7s. Astfel, în privința placajelor, 

analiza meciurilor a relevat valori de peste 90% în ceea ce privește eficiența lor în 

cazul echipelor câștigătoare.24 Placajul, element tehnic, poate condiționa o echipă 

prin scăderea eficienței sistemului de apărare, deoarece eșuarea aplicării acestuia 

poate duce la dezorganizarea sistemului de apărare și implicit la crearea 

oportunităților de a înscrie, pentru  adversari. 

Alții autori , în cercetări similare realizate, au ajuns la concluzia că placajele 

eficiente și numărul de contraatacuri nu sugerează diferențe majore ce pot fi 

corelate cu succesul.25 Rezultatele înregistrate în cercetarea preliminară privind 

analiza video a jocurilor oficiale, în cele patru etape din cadrul campionatului 

național, sunt reprezentate în graficul de mai jos ce evidențiază diferența dintre 

numărul acțiunilor tehnico-tactice, a infracțiunilor și durata fazelor de joc 

acumulate în fiecare etapă.  

 
23 Bishop, L., & Barnes, A. (2013). Performance indicators that discriminate winning and losing in the knockout 

stages of the 2011 Rugby World Cup. International Journal of Performance Analysis in Sport, 13, 149–159 

Bremner, S., Robinson, G., & Williams, M. D. (2013). A retrospective evaluation of team performance indicators 

in rugby union. International Journal of Performance Analysis in Sport, 13, 461–473. 

Hughes, M. T., Hughes, M. D., Williams, J., James, N., Vuckovic, G., & Locke, D. (2012). Performance indicators 

in rugby union. Journal of Human Sport and Exercise, 7, 383–401. 

Jones, N., Mellalieu, S., & James, N. (2004). Team performance indicators as a function of winning and losing in 

rugby union. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4, 61–71. 

Ortega, E., Villarejo, D., & Palao, J. M. (2009). Differences in game statistics between winning and losing rugby 

teams in the six nations tournament. Journal of Sports Science and Medicine, 8, 523–527. 

Vaz, L., Van Rooyen, M., & Sampaio, J. (2010). Rugby game-related statistics that discriminate between winning 

and losing teams in IRB and super twelve close games. Journal of Sports Science and Medicine, 9, 51–55. 
24 Hughes A., Barnes A., Churchill S.M. & Stone J.A. (2017). Performance indicators that discriminate winning 

and losing in elite men’s and women’s Rugby Union, International Journal of Performance Analysis in Sport, 17:4, 

534-544, DOI:10.1080/24748668.2017.1366759 
25 Bishop, L., & Barnes, A. (2013). Performance indicators that discriminate winning and losing in the knockout 

stages of the 2011 Rugby World Cup. International Journal of Performance Analysis in Sport, 13, 149–159 
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Reprezentare grafică a acțiunilor tehnico-tactice din etapele Campionatului 

Național Rugby 7s 

 

Durata fazelor de joc înregistrate în jocurile oficiale 

În cadrul tabelului cu nr. 32 au fost evidențiate corelațiile semnificative în urma 

analizei statistice a datelor din programul de calcul SPSS. 

Corelații Pearson ale protocolului de evaluare 
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(s)_02 
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80m (s) 80m (s) 
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(s) 

10x5m 

(s) 
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(s)_02 

Corelație 

Pearson 
1 0,064 -0,119 0,316 0,300 ,681** ,592* 

Sig. (2-

tailed) 
 0,827 0,686 0,271 0,297 0,007 0,026 

50m 

(s)_01 

Corelație 

Pearson 
0,064 1 ,775** ,764** ,760** 0,141 -0,075 

Sig. (2-

tailed) 
0,827  0,001 0,001 0,002 0,632 0,798 

50m 

(s)_02 
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Pearson 
-0,119 ,775** 1 ,824** ,771** -0,097 -0,436 
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 30m 

(s)_02 

50m 

(s)_01 

50m 

(s)_02 
80m (s) 80m (s) 

10x5m 

(s) 

10x5m 

(s) 

Sig. (2-

tailed) 
0,686 0,001  0,000 0,001 0,740 0,119 

10x5m 

(s) 

Corelație 

Pearson 
,681** 0,141 -0,097 0,339 0,407 1 ,732** 

Sig. (2-

tailed) 
0,007 0,632 0,740 0,236 0,148  0,003 

10x5m 

(s) 

Corelație 

Pearson 
,592* -0,075 -0,436 -0,065 -0,011 ,732** 1 

Sig. (2-

tailed) 
0,026 0,798 0,119 0,825 0,971 0,003  

test 

YOYO 

(m) 

Corelație 

Pearson 
-0,359 0,267 ,576* 0,216 0,410 -0,295 -,637* 

Sig. (2-

tailed) 
0,208 0,356 0,031 0,457 0,145 0,307 0,014 

test 

YOYO 

(m) 

Corelație 

Pearson 
-0,353 0,225 ,566* 0,262 0,092 -0,518 -,690** 

Sig. (2-

tailed) 
0,216 0,440 0,035 0,365 0,755 0,058 0,006 

Rid. tr. 

Corelație 

Pearson 
-0,003 -,655* -,585* -,640* -0,520 -0,219 -0,036 

Sig. (2-

tailed) 
0,993 0,011 0,028 0,014 0,057 0,451 0,903 

traseu 

th.1 (m) 

Corelație 

Pearson 
,588* 0,269 0,185 0,417 0,224 0,359 0,280 

Sig. (2-

tailed) 
0,027 0,352 0,527 0,138 0,441 0,207 0,333 

traseu 

th.1 (m) 

Corelație 

Pearson 
,557* 0,264 0,181 0,405 0,210 0,365 0,288 

Sig. (2-

tailed) 
0,038 0,362 0,536 0,151 0,471 0,199 0,317 

 

 În primul rând, există o corelație crescută (,681) între alergarea de viteză pe 

distanța de 30m din testarea a doua și ambele perioade de testare ale navetei 10x5m 

(,681/,592). 

 De asemenea, există corelații ridicate între alergarea pe distanța de 50m din 

prima testare și testarea pe 50m din cea de-a doua (,775). Alte corelații 

semnificative pentru această probă sunt cele în raport cu alergarea pe distanța de 

80m din cele două testări (,764/,760).  

 Alergarea pe distanța de 50m din cea de-a doua testare prezintă în aceeași 

măsură corelații statistice semnificative cu alergarea pe aceeași distanță din prima 

testare (,775), cât și în raport cu cele două testări pentru alergarea pe distanța de 

80m (,824/,771).  

 Pentru naveta 10x5m din prima testare, a fost obținută o singură corelație 

ridicată, și anume alergarea pe distanța de 30m din cea de-a doua testare. Pentru 
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aceeași probă se poate observa o corelație ridicată (,732) între cele două perioade 

de testare.  

 Testul YOYO din cadrul primei testări relevă valori crescute cu alergarea 

pe distanță de 50m din testarea a doua (,576) și naveta 10x5m din cea de-a doua 

testare (-,637). Alte corelații care pot fi evidențiate din tabelul atașat sunt cele 

dintre ridicările de trunchi și probele de alergare pe distanța de 50m din testarea 1 

(-,655), alergarea pe distanța de 50m din testarea 2 (-,585) și prima testare pentru 

alergarea pe distanța de 80m (-,640). 

 Pentru cele două trasee tehnice putem evidenția doar 2 corelații ridicate în 

raport cu alergarea de viteză pe distanța de 30m (,588/,557). Corelațiile Pearson 

au fost realizate în scopul stabilirii gradelor de semnificație statistică pentru cele 

două perioade de testare din cadrul primului studiu cu scopul principal de a 

observa veridicitatea protocolului de evaluare pentru aplicarea acestuia de-a 

lungul perioadelor de pregătire prevăzute pentru lotul de cercetare.  

 Putem afirma faptul că toate aceste valori ridicate întăresc necesitatea de 

evaluare a jucătoarelor junioare de rugby 7s, atât pentru a fi observate aspecte din 

pregătire ce necesită a fi îmbunătățite cât și pentru validarea planurilor de 

antrenament pe care le propunem în cadrul acestei cercetări.  

 

 Teste T ale protocolului de evaluare din cercetarea preliminară 

 Medie 
Deviație 

Standard 

95% 

Intervalul de confidență a 

diferenței 
t df 

Semnificație 

statistică 

(p<0,05) 

Inferioară Superioară 

Perechea 1 
30m_1 - 

30m_2 
0,58 0,45 0,32 0,84 4,82 13,00 0,00 

Perechea 2 
50m_1 - 

50m_2 
0,42 0,27 0,27 0,58 5,88 13,00 0,00 

Perechea 3 
80m_1 - 

80m_2 
0,43 0,30 0,25 0,60 5,38 13,00 0,00 

Perechea 4 
10x5m_1 - 

10x5m_2 
0,96 1,17 0,28 1,64 3,07 13,00 0,01 

Perechea 5 

Test YOYO_1 

- Test 

YOYO_2 

-272,86 263,42 -424,95 -120,76 -3,88 13,00 0,00 

Perechea 6 

Flexia trunc._1 

- Flexia 

trunc._2 

-1,21 2,89 -2,88 0,45 -1,57 13,00 0,14 

Perechea 7 
Decubit_1 - 

Decubit_2 
-0,89 0,75 -1,32 -0,45 -4,41 13,00 0,00 

Perechea 8 
Traseu th.1_1 - 

Traseu th.1_2 
1,25 0,73 0,83 1,67 6,41 13,00 0,00 

Perechea 9 
VO2max_1 - 

VO2max_2 
-2,29 2,21 -3,57 -1,01 -3,88 13,00 0,00 
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 Pentru acest prim studiu a fost realizată o analiză suplimentară pentru a 

observa prin Testele T dacă există praguri de semnificație statistică între probele 

de același fel și perioadele de testare.  

 Din tabelul atașat pot fi evidențiate valori semnificative pentru alergarea de 

viteză pe distanța de 30m (p=0,00), pentru proba de alergare pe distanța 50m 

(p=0,00) cât și pentru alergarea pe distanța de 80m (p=0,00). 

 Pentru naveta 10x5m se poate observa un grad de semnificație ce se 

încadrează în limita superioară a valorii ”p”. De asemenea sunt evidențiate și 

pentru testele YOYO din ambele momente ale testării valori semnificative din 

punct de vedere statistic (p=0,00).  

 Pentru proba ”Decubit”, traseele tehnice și valorile lui VO2max au fost 

obținute rezultate semnificative în urma analizei statistice unde ”p” relevă valori 

sub pragul de 0,05. 

 Singura probă ce nu a prezentat valori semnificative (p=0,1) este cea  

reprezentată de flexiile trunchiului unde nu există valori statistice importante 

pentru cele două testări. 

 Importanța realizării tuturor acestor calcule statistice pentru perioadele de 

testare se regăsește în rezultatele pozitive obținute ce încadrează protocolul de 

evaluare într-o zonă cu semnificație, fapt care atestă importanța pregătirii 

jucătoarelor junioare de rugby 7s conform planurilor de antrenament. 

Concluziile cercetării preliminare 

Implementarea programului de pregătire la nivel juvenil a influențat pozitiv 

dezvoltarea jucătoarelor din punct de vedere motric. Programul de pregătire în 

cercetarea preliminară a pus accent pe dezvoltarea capacității aerobe a 

jucătoarelor, ceea ce a indus dezvoltarea capacității de efort la un nivel 

corespunzător nivelului de instruire.  

Dezvoltarea capacității de efort reprezintă un obiectiv al pregătirii fizice, cu 

scopul fundamentării dezvoltării calităților motrice specifice rugby-ului 7s și 

susținerii comportamentului tehnico-tactic, un factor condițional de atingere a 

performanței sportive. 

 Gestionarea timpului din antrenamente trebuie să se subordoneze criteriului 

calității antrenamentului mai mult decât criteriului cantității.  

Pregătirea fizică constituie baza pregătirii tuturor sportivilor, însă, în ceea 

ce privește ponderea pregătirii generale în procesul de antrenament, aceasta este 

variabilă, fiind condiționată de particularitățile individuale ale jucătoarelor.  

Deoarece jocul de rugby 7s implică o luptă aprigă pentru balon, mijloacele 

utilizate au vizat o dezvoltare cât mai largă a grupelor musculare implicate ce 

susțin finalizarea acțiunilor. Mediile indicatorilor statistici obținute între cele două 
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testări fizice arată că jucătoarele au înregistrat o evoluție semnificativă a 

componentei motrice, fapt ce reiese din  rezultatele obținute și procesarea acestora 

prin calcul statistic. In cadrul cercetării preliminare, cele mai mari semnificații s-

au înregistrat in urma aplicării probei de alergare pe 30m și a testului ”10x5”, fapt 

ce evidențiază un nivel al dezvoltării fizice generale crescut prin valori de 4,69s 

respectiv 4,11s pentru proba de 30m și valori ce variază între 19-19,6s pentru test. 

Prin protocolul de evaluare stabilit pentru cercetarea preliminară s-a evidențiat 

influența pozitivă a dezvoltării jucătoarelor prin datele obținute și utilizarea 

planurilor și mijloacelor de antrenament. Totalitatea elementelor componente 

protocolului de evaluare relevă într-un mod obiectiv nivelul de pregătire al 

jucătoarelor, totodată și adaptarea acestora la varietatea de situații de joc specifice 

acestui joc sportiv. În același context și-a dovedit eficiența și traseul tehnico-tactic, 

care a reliefat diminuarea numărului de greșeli tehnic-tactice efectuate în timpul 

traseului. Sistemele de acționare cu caracter tehnico-tactic, incluse în  programul 

de pregătire, sunt adaptate subiecților cercetării și conforme nivelului de instruire, 

dovedindu-se eficient. Totodată prin analiza jocurilor oficiale din ultimele etape, 

se observă creșterea mediei procedeelor tehnico-tactice și acțiunilor tactice reușite 

executate de jucătoare. Astfel, privind componenta tehnico-tactică putem afirma 

faptul că acțiunile individuale din cadrul jocului, procedeele tehnice care definesc 

jocul de rugby 7s, au înregistrat o creștere semnificativă în comparație cu acțiunile 

tehnico-tactice colective. 

Prin urmare, alături de formele de manifestare a vitezei, a rezistenții și 

coordonării în executarea acțiunilor, a mobilității articulare și supleței musculare, 

a forței, se impune necesitatea dezvoltării simțului balonului, fapt ce determină 

siguranța prinderii și pasării acestuia, precum și precizia acțiunilor de finalizare și 

capacitatea de anticipare a acestora. În urma analizei tuturor rezultatelor obținute 

și procesarea lor în programul de calcul statistic putem observa, la nivel general, 

o îmbunătățire a rezultatelor din cadrul testării finale în comparație cu testarea 

inițială.  

Alături de o pregătire fizică corespunzătoare nivelului de instruire și  formei 

de joc, jucătoarele implicate în cercetare și-au asigurat accesul pentru etapa 

următoare din cadrul strategiei formative a jucătorului de rugby, astefel validând 

prima ipoteză a cercetării preliminare. Această cercetare poate reprezenta un 

prim model de pregătire specific jocului de rugby 7s, atât pentru genul feminin, 

cât și masculin, dar cu tendințe de optimizare, deoarece, la nivel național literatura 

de specialitate pentru această formă de joc a rugby-ului, nu oferă nici măcar 

minimum pentru procesul de instruire. Ca o concluzie în această fază s-a validat 

programarea și planificarea procesului de pregătire, ceea ce reprezintă a doua 

ipoteza a cercetării preliminare,  susținând implementarea acestui program de 

pregătire la nivel național. 
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PARTEA III: STRATEGIE PRIVIND PREGĂTIREA FIZICĂ ȘI 

TEHNICO-TACTICĂ ÎN JOCUL DE RUGBY 7S FEMININ JUVENIL 

Cadrul operațional al cercetării 

Premise 

În realizarea acestei cercetări s-a creat și propus o strategie care să aducă o 

îmbunătățire a calității desfășurării jocului de rugby 7s la nivel național, prin 

planificarea continuă și sistematică a procesului de instruire și în același timp prin 

verificarea acesteia printr-un set de probe, teste și analiză a jocurilor. 

În aceste condiții, cercetarea stabilește suportul logistic specific jocului de 

rugby 7s, evidențiază eficiența planurilor de pregătire pentru dezvoltarea 

jucătoarelor și reduce insuccesele din cadrul competițiilor oficiale. 

Scopul cercetării 

Scopul cercetării a fost de a crea o strategie formată din programe și 

mijloace de pregătire fizică și tehnico-tactică la nivel juvenil în vederea 

îmbunătățirii jocului bilateral și de înregistrare a evoluției subiecților din timpul 

jocurilor oficiale, fapt ce influențează perioadele următoare de instruire. 

Obiectivele cercetării 

Pregătirea metodică în sferă performanței sportive, nu reprezintă o noutate, 

regăsindu-se în preocupările specialiștilor încă din cele mai vechi timpuri. Sportul 

de performanță înregistrează o evoluție spectaculoasă, devenind o problemă de 

interes internațional, astfel pentru desfășurarea cercetării s-au stabilit următoarele 

obiective: 

➢ Dezvoltarea strategiei de pregătire prin intermediul componentei tehnico-

tactice indispensabila formării jucătoarelor de rugby. 

➢ Actualizarea sistemului de evaluare fiabil pentru aprecierea nivelului de 

pregătire în jocul de rugby 7s feminin; 

➢ Elaborarea programării și planificării într-o manieră integrată și integrală, 

care vizează toate componentele antrenamentului sportiv, și urmărește 

implementarea proiectului de joc aferent cercetării, cerință modernă 

obligatorie. 

Sarcinile cercetării 

➢ Documentare științifică; 

➢ Elaborarea perioadei de pregătire conform structurii de desfășurare a 

Campionatului Național de rugby 7s feminin și a competițiilor internaționale; 

➢ Stabilirea instrumentelor de evaluare; 

➢ Stabilirea grupei de subiecți; 

➢ Elaborarea programelor de pregătire și a planificării aferente; 

➢ Aplicarea strategiei de pregătire; 
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➢ Analiza și interpretarea rezultatelor jucătoarelor în urma aplicării planurilor 

de pregătire; 

➢ Analize jocurilor oficiale din campionatul intern; 

➢ Formularea concluziilor 

 

Ipotezele cercetării  

Ipoteză principală 

Strategia formativă privind pregătirea fizică și tehnico-tactică a jucătoarelor 

de rugby 7s, materializată prin programele de pregătire specifice periodizării 

antrenamentului, va determina ameliorarea calitatea jocului la nivel juvenil. 

Ipoteza secundară 

 In urma aplicării protocolului de evaluare specific jocului de rugby 7s și a 

rezultatelor obținute se confirmă eficiența sistemului de probe de control și teste 

propuse în cadrul cercetării. 

Ipoteza secundară  

Analiza jocurilor oficiale va reflecta progresul înregistrat, la nivelul 

componentei tehnico-tactice, de subiecții cercetării, în urma aplicării proiectului 

de joc. 

 

Variabilele cercetării  

Variabilele independente 

VARIABILE 

INDEPENDENTE 
PONDERE 

PLANURILE DE PREGĂTIRE 

Fizică 30,5% 

Tehnică - Tactică 60% 

Teoretică 9,5% 

SISTEME DE ACȚIONARE 

Capacitate fizică 
MZC I - 29,4% 

MZC II - 30% 

Conținut tehnico-tactic 
MZC I  48,8% 

MZC II  52,2% 

PERIOADELE DE PREGĂTIRE 

Generală 

Acomodare 12% 

Bază 10% 

Șoc 14% 

Precompetițional 7,2% 

Competitional 32,7% 

Tranziție 6,1% 

Vacanță activă 17,2% 

 



32 
 

Variabilele dependente ale cercetării în cauză sunt reprezentate de către 

măsurătorile și testele de teren aplicate asupra lotului de cercetare, rezultatele 

obținute fiind condiționate de gradul de aplicabilitate al variabilelor independente, 

in cauză mijloacele de pregătire, sistemele de acționare și perioadele  de pregătire. 

Datele obținute sunt întabelate şi au fost supuse prelucrării statistico-matematice, 

prin indicatori de bază şi prin analiza de varianță (ANOVA).  

 Astfel s-a calculat:  

➢ test de comparații multiple Tukey sau post hoc, însoțește analiză simplă 

ANOVA pentru a arăta cu exactitate care sunt variabilele semnificative din 

punct de vedere statistic ce se condiționează reciproc prin diferențe de 

medii, abatere standard a mediilor și valoarea Q; 

➢ Intervalele de variabilitate care determină omogenitatea grupului 

procentual: 

- 0-15% omogenitate mare; 

- 15-25% omogenitate medie; 

- 25-35% omogenitate mică; 

- peste 35% omogenitate foarte mică. 

➢ Etalonarea datelor conform calculelor statistice bazate pe mediile și 

deviațiile standard obținute 
 

Organizarea și desfășurarea cercetării 

 

Etapele cercetării  
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Locul și perioada de desfășurare a cercetării 

Cercetarea s-a efectuat pe grupul de subiecți format din 14 jucătoare de 

rugby 7s ce activează în cadrul clubului Sportiv Agronomia București. Jucătoarele 

au participat la 3, respectiv 4 antrenamente pe săptămână. Durata antrenamentelor 

a variat între 60’ şi 100’ și s-au desfășurat în baza sportivă a Campusului 

Studențesc Agronomia București. Subiecții se încadrează la nivelul mediu la 

categoria junioarelor cu activitate sportivă între 1-4 ani.  

Pe parcursul cercetării echipa a fost supusă la patru testări, măsurând și 

evaluând potențialul motric din punct de vedere fizic și motric. Cele 4 testări au 

fost efectuate astfel: 

 

Calendarul testărilor cercetării finale 

T III T IV Joc test et. III Joc test et. VII 

27-31.05. 

2019 

18-22.11. 

2019 
11.05.2019 26.10.2019 

 

 

În tabelul urnător sunt fracționate cele 2 macrocicluri ale perioadei de 

pregătire din anul competițional 2019. Fiecare macrociclu cuprinde câte un stagiu 

de pregătire, primul s-a  desfășurat la Cheile Grădiștei în luna Martie, iar cel de-al 

doilea în Poiana Brașov în luna septembrie.  

 

 

Calendar perioadă de pregătire an competițional 2019 

An 

Comp. 

2019 

 

MZC 1  

 

MZC 2 

 

MZC 3  

 

MZC 4  

 

MZC 5  

 

MZC 6 

 

MZC 7  

 

MZC 8 

M I 
 

14.I – 3.II 

 

4 – 24.II 
25.II – 17.III 

1-10.III 
18-31.III 1-28.IV 

29.IV-

19.V 
20.V- 9.VI 

10.VI-

12.VII 

M II 15-27.VII 
29.VII-

23 VIII 

26.VIII-8.IX 

31.VIII-8.IX 
10-14.IX 

16-27.IX 

 

1-31.X 

1-9.XI 
11-22.XI 

25.XI-

13.XII 
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Subiecții cercetării 

În tabelul de mai jos sunt atașate informații referitoare la particularitățile somatice, 

debutul și postul ocupat în acțiunile tehnico-tactice  ale jucătoarelor de rugby 7s 

al Clubului Sportiv Agronomia București. 

 

Particularitățile jucătoarelor 

 

Sistem de evaluare 

Testele motrice folosite în cercetarea noastră pot fi aplicate în diferite etape 

ale pregătirii. Pe lângă testele din perioadă cercetării preliminare au fost  adăugate 

teste pentru verificarea și aprecierea vitezei de reacție și execuție, respectiv și 

elementelor tehnice de bază în regim de viteză. În continuare sunt descrise testele 

fizice și tehnice la care au participat jucătoarele: alergare de viteză 30m, 50m și 

80m; navetă 10x5m, flexia trunchiului pe coapse din culcat dorsal, testul YOYO, 

recepția balonului din alergare, viteza de pasare din alergare și de la sol și traseul 

tehnic. 

Alergare de viteză 30, 50 si 80m: alergarea se execută în viteză în linie 

dreaptă;  jucătorul pleacă în alergare la semnalul antrenorului din poziție de start 

simultan cu pornirea cronometrului și se va opri după linia de finish; imediat după 

pășirea liniei de finish se va opri și cronometrul.  

Naveta 10x5m: startul se execută din picioare, cu plecare libera urmată de  

alergare de viteză de 10 ori consecutiv a 5m. Schimbările de direcție se fac dincolo 

Subiecți  

 

Date  

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

S6 

 

S7 

 

S8 

 

S9 

 

S10 

 

S11 

 

S12 

 

S13 

 

S14 

 

ANUL 

NAȘTERII 

 

2002 

 

2000 

 

2000 

 

2002 

 

2002 

 

2003 

 

2000 

 

2003 

 

2001 

 

2003 

 

2002 

 

2001 

 

2002 

 

2002 

 

GREUTATE 

 

 

62 

 

58 

 

60 

 

59 

 

75 

 

53 

 

68 

 

58 

 

69,5 

 

70 

 

57 

 

64 

 

62 

 

52 

 

 

ÎNĂLȚIME 

 

 

1.73 

 

1.67 

 

1.70 

 

1.50 

 

1.62 

 

1.65 

 

1.69 

 

1.64 

 

1.64 

 

1.67 

 

1.60 

 

1.70 

 

1.63 

 

1.65 

 

IMC 

 

 

21,0 

 

20,8 

 

20,8 

 

26,2 

 

28,6 

 

19,5 

 

23,8 

 

21,6 

 

25,7 

 

25,1 

 

22,3 

 

22,1 

 

23,3 

 

19,1 

 

DEBUT 

 

2014 

 

2017 

 

2014 

 

2016 

 

2014 

 

2016 

 

2017 

 

2016 

 

2016 

 

2017 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

 

2018 

 

POST 

 

 

P/C 

 

MD/C 

 

P/C 

 

M.G./T 

 

P 

 

A 

 

POL 

 

P/A 

 

MG/P 

 

P 

 

MG/

MD 

 

POL 

 

C/A 

 

C/A 
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de linia de marcaj a fiecărei extremități. Cronometrul se pornește când piciorul din 

spate al jucătoarei părăsește solul. 

Flexia trunchiului pe coapse din culcat dorsal: din culcat dorsal cu mâinile 

la ceafă și membrele inferioare îndoite și depărtate fixate la spalier, jucătoarele 

execută un număr cât mai mare de flexii de trunchi în interval de 30”. Pentru o 

execuție corectă, umerii trebuie să atingă salteaua și coatele genunchii. 

Testul „decubit” ( culcat facial cu sprijin pe antebrațe și vârfuri) 

Testul YOYO:  testul are scopul de a evalua nivelul sportivilor de jocuri de 

echipă, unde natura efortului este predominant intermitentă. Testul a fost conceput 

pentru două tipuri de nivele, recreațional (20 m alergare, 5m revenire și 10” pauza 

activă) și de performanță ( 20m alergare, 2,5m revenire și 5” pauză activă). La 

nivel juvenil am folosit nivelul recreațional. Pentru desfășurarea testului avem 

nevoie de trei conuri și metru pentru fixarea distanțelor dintre conuri. Cele trei 

conuri vor fi poziționate, primele două la distanță de 5m intre ele și al treilea con 

la distanță de 20m față de al doilea. Jucătoarea începe alergarea de la al doilea con 

în tempoul sonor dat de softul ”Team Beep-Test” pe distanța de 20m dus-întors. 

După fiecare navetă de 20m urmează cele 10” de pauză activă în timpul căreia 

jucătoarea parcurge cei 5 m dus și 5m întors. Viteza de execuție a celor 20m va 

crește progresiv de la o repetare la alta. Primul avertismentul este dat în momentul 

în care jucătoarea nu poate finaliza o navetă de 20m în timpul alocat, urmând ca 

la al doilea avertisment să fie eliminat.  

Test tehnic 1 din alergare cu start înalt: are scopul de a aprecia viteza de 

reacție la stimuli vizuali. Jucătoare se află în poziție de start înalt și se deplasează 

prin alergare de viteză cu intenția de a recepționa balonul. Distanța dintre linia de 

start și balon este de 2m, iar balonul se află în mâinile antrenorului, cu brațele 

întinse spre înainte, la o înălțime de 1,50cm. Pentru finalizarea testului se folosesc 

5 baloane pentru fiecare jucătoare și se înregistrează numărul de baloane 

recepționate. 

 
Teste tehnic 1 

 

 
                                                  START                                                            FINISH 

                                                  

                          2m                            
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Test tehnic 2 : jucătoarea pleacă în alergare şi primește o pasă de la o colegă aflată  

în partea stângă la o distanță de 5 m şi pasează imediat  colegei din partea dreaptă, 

ocolește conul poziționat la 5 metri înaintea sa și revine la linia de start executând 

aceleași acțiuni, recepție și pasare. Traseul se executa de 3 ori consecutiv cu scopul 

de a recepționa și pasa cu precizie înainte de a ajunge la con. Nu se vor lua în 

calcul pasele executate după trecerea conului sau cele fără precizie.  

 

Test tehnic 2 

Test tehnic 3 : jucătoarea pasează alternativ 6 baloane, către două colege aflate în 

stânga şi dreapta la câte 5 metri lateral şi 5 metrii lungime. Execuția trebuie să fie 

cu precizie și într-un interval de 15 secunde. Depășirea timpului va afecta numărul 

de pase executate, o secunda-o pasă. 

 

Teste tehnic 3 

Traseele tehnico-tactice sunt concepute din combinarea elementelor tehnice 

de bază din jocul de rugby și cuprinde acțiuni precum prinderea și pasarea mingii, 

ramasarea balonului, placajul, schimbarea de direcție și contactul cu perna 

executate pe o distanță de 60 și respectiv 30m. Au scopul de a măsura viteza de 

deplasare a jucătoarelor în raport cu elementele tehnice și de a aprecia nivelul 

motric al elementelor executate în regim de viteză.  În momentul parcurgerii 

traseelor este important ca numărul de greșeli tehnice să fie redus, astfel acestea 

să fie executate cât mai corect și eficient. 

 

                                                                              5m 
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Traseu tehnico-tactic: din alergare de viteză, la 5m de linia de start se 

execută o percuție la perna de contact, urmată  de recepționarea balonului printr-o 

pasă din partea stângă, alergare cu balonul în mâini 5m după care execută o pasă 

spre dreaptă, execută un placaj la sac cu recuperarea balonului, continuă alergarea 

cu schimbări de direcție printre jaloane cele 4 jaloane la distantă de 5m unul de 

celălalt, și finalizează printr-o acțiune de 1x1 într-un spațiu delimitat, 10x10m, cu 

înscriere de puncte; 

 
Traseu tehnico-tactic 1 

Traseu tehnicu-tactic 2: din alergare se execută un placaj la sac, se transportă 

sacul prin tragere cu o mână până la linia de start; recuperează balonul și 

continuă cu schimbări de direcție printre jaloane poziționate la 10 m distanță de 

linia de start și 5m unul față de celălalt și finalizare prin acțiunea 1v1. 

 

 
Traseu tehnico-tactic 2 

Analiza video s-a efectuat în aceleași context ca și cercetarea preliminară. Jocurile 

oficiale înregistrate pentru cercetare s-au disputat astfel:  

➢ Etapa III a Campionatului Național de Rugby 7s Feminin 2019 

➢ Etapa VII a Campionatului Național de Rugby 7s Feminin 2019 

 Pentru analiza meciurilor s-a folosit aplicația ”Angles”, folosită și la nivel 

internațional pentru sinteza jocurilor de rugby. Cu ajutorul aplicației am reușit să 

obținem număr și procentaj exact al următoarelor elemente tehnice și acțiunilor 

tehnico- tactice:   

                                                                                                                                     

                                                                                                                             

                                                                                                                                                 

 

Figura 34. Traseu tehnico-tactic 1 

 

 

5m                                                                                                                     
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➢ Posesia balonului 

➢ Eficiența fazelor statice ( grămadă ordonată și margine - 

câștigate/pierdute) 

➢ Grămezi spontane susținute 

➢ Infracțiuni (lovituri de pedeapsă admise) 

➢ Recuperări  

➢ Eficiența placajelor (eficiente/ratate) 

Designul cercetării 

Complexitatea acestui joc sportiv impune elaborarea unor programe de 

pregătire la cel mai înalt nivel și în același timp necesită creșterea adaptării 

organismului la efort a sportivilor. Performanța sportivă obținută de o echipă 

întotdeauna va oglindi limitele superioare la care a fost supus procesul de instruire. 

În activitatea unui antrenor se regăsește și elaborarea documentelor de planificare 

cu care va dirija procesul de pregătire a sportivilor. Primul pas și cel mai important 

în elaborarea documentelor este atunci când antrenorul stabilește obiectivele de 

performanță și de instruire în funcție de rezultatele anterioare obținute de către 

sportivi. Conținutul cercetării finale cuprinde următoarele aspecte: 

 

 

 EȘALONARE AN COMPETIȚIONAL 

 PLANUL ANUAL DE PREGĂTIRE 

 CALENDARUL COMPETIȚIONAL 

 MACROCICLURILE ANULUI AFERENT 

 MEZOCICLURILE PERIOADELOR DE 

PREGĂTIRE 

 MIJLOACE ȘI SISTEME DE ACȚIONARE 

 MODEL PROIECT DE JOC 

 MODEL MONITORIZARE JUCĂTOARE 
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Interpretarea Rezultatelor 

Rezultatele obținute în urma susținerii testărilor pe durata cercetării din 

cadrul tezei de doctorat, au fost introduse în baza de date și procesate prin 

intermediul programului de analiză software SPSS 20. Itemii introduși au primit 

valori de confidență a intervalelor pentru variabilele dependente pentru ca 

procesul de analiză a lor să fie unul relevant și în concordanță cu obiectivele 

stabilite anterior.  

Principalele formule de calcul utilizate pentru a releva îmbunătățirea 

parametrilor jucătoarelor în urma aplicării noului program de antrenament, au fost 

reprezentate de către următoarele: ANOVA (analiză de varianță simplă), test de 

comparații multiple Tukey, elemente statistice descriptive și corelația Pearson a 

fiecărei probe în raport cu ea însăși pe durate variabile de timp, cât și modul în 

care una se condiționează pe cealaltă. 

Statistica descriptivă evidențiază următoarele rezultate: Alergarea de viteză 

pe distanța de 30 de metri pentru testarea 1 se poate observa o medie de 4,69, cea 

de-a doua testare are o medie de 4,11, a treia a testare 4,10, iar testarea finală 

prezintă o medie a alergării de viteză de 3,89. Diferența dintre abaterile standard 

din cadrul testării inițiale și finale este de 0,8, fapt ce denotă o îmbunătățire a 

interacțiunii jucătoarelor din punct de vedere motric.  

Privind din perspectiva coeficientului de variabilitate, în urma analizei 

rezultatelor, putem concluziona faptul că în cadrul ultimei testări, omogenitatea 

grupului, redată procentual, poate fi încadrată în gradul de omogenitate mare, fapt 

ce rezultă utilitatea și eficiența mijloacelor și metodelor de antrenament. Pentru 

analiza de varianță simplă putem evidenția într-o primă fază faptul că valorile 

statistice dintre mediile testărilor sunt semnificative, valoarea p fiind mai mică de 

0.5. Raportul F, realizat pentru comparația din cadrul celor 4 testări ale vitezei pe 

distanța de 30 de m, are o valoare de 27,61, putând fi încadrate ca rezultate 

semnificative.  

În cadrul analizei post hoc, s-a folosit ca metodă de comparație multiplă 

Tukey (HSD), ce a realizat comparații între probe, privite două câte două. 

Rezultatele dintre testarea inițială și cea finală au o diferență de medie egală cu 

0,80, de asemenea fiind prezentate și diferențele dintre celelalte testări alea 

aceleași distanțe. 
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Diferențele dintre medii asupra alergării de viteză pe distanța de 30m 

În cazul rezultatelor înregistrate în urma evaluării vitezei de deplasare pe 

50m, pentru eșantionul de 14 subiecți avem următorii indicatori ai dispersiei 

centrale. Media în cadrul primei probe are valoare de 8,41, cea de-a doua 7,99, a 

treia 7,97, iar pentru testarea finală putem observa o medie a valorilor de 7,76. 

Abaterea standard relevă diferențe între toate cele patru probe, fapt ce denotă o 

evoluție generală asupra întregului eșantion, dar în aceeași măsură, prin variațiile 

scăzute, un grad de stabilitate global. Analizând coeficientul de variabilitate, 

exprimat procentual, putem scoate în evidență omogenitatea grupului țintă, acesta 

încadrându-se în categoria gradului de omogenitate ridicat, din testarea finală 

putând fi extrasă valoarea de 5,80%. 

Tabelul ce conține calculul statistic în urma aplicării formulei ANOVA 

simplă, în cadrul valorii F, se poate evidenția o valoare de 34,96, “p” fiind 

semnificativ din punct de vedere statistic, ceea ce arată progresul grupului în 

cadrul acestei testări în perioadele inițiale și finale. 

Pentru observarea într-un mod cât mai obiectiv valorile ce se influențează una pe 

cealaltă, cu precădere la nivelul testărilor inițiale și cele finale, putem afirma faptul 

că în cadrul probei de 50 de metri alergare de viteză, distanță specifică jocului de 

rugby, media suferă modificări în cazul celei din urmă având valoarea de 0,64, 

aspect ce poate reprezenta evoluția grupului în urma aplicării programelor de 

antrenamente propuse în cadrul pregătirii. Diferențe notabile din punct de vedere 

statistic se pot regăsi și în ceea ce privește fiecare probă (preliminară, inițială, 

intermediară și finală), o singură excepție existând în cadrul acestui prim grafic si 

anume „50m (s)_02 vs. 50m (s)_03”, unde valorile nu sunt semnificative din punct 

de vedere statistic 
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Diferențele dintre medii asupra alergării de viteză pe distanța de 50m 

Rezultatele testării eșantionului de jucătoare pe distanța de 80 de metri, 

distanță de asemenea specifică jocului de rugby, pot fi observate în urma 

interpretării statistice din perspectiva mediei, abaterilor standard și a coeficientului 

de variabilitate, elemente ce pot încadra toate aceste rezultate și implicit 

participantele în cadrul studiului în parametri de omogenitate ridicați, aspect ce își 

poate aduce aportul în cadrul acestui sport practicat la nivel de performanță. 

Indicatorii coeficientului de variabilitate, relevă de asemenea încadrarea grupului 

în gradul de omogenitate ridicat, procentual fiind exprimat între 4,13-4,74% de-a 

lungul celor patru perioade de testare. Aici există o diferență statistică a 

semnificației între grupuri, diferență demonstrată de către ANOVA Simplă (F 

(1,521, 19,77=34,42) , p<0,05). Testul post hoc Tukey arată faptul că viteza de 

deplasare pe distanța de 80 de m s-a îmbunătățit statistic superior comparativ cu 

testările preliminare, inițiale și intermediare. 

 

Diferențele dintre medii asupra alergării de viteză pe distanța de 80m 
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Navetă ce presupune alergarea consecutivă de cinci ori pe o distanță de 10 

metri cu un grad ridicat al vitezei de deplasare ca medii are valorile următoare: 

pentru testarea 1 media este de 19,96, pentru ce-a de-a doua testare valoarea 

obținută este de 19, testarea a treia are media de 18,74, iar cea finală 18,27. 

Testarea ANOVA relevă o diferențiere statistică a semnificației între 

coloanele analizate, valoarea F (1,540,20,02) = 22,47, p<0,05). După realizarea 

analizei post hoc Tukey putem observa următoarele diferențe între testări astfel, 

testul 1 – 10x5 comparat cu testul 2 – 10x5 are media 19,96, respectiv 19,00, 

diferența dintre medii fiind 0,96 cu o eroare standard de 0,313. Testarea 1- 10x5 

comparată cu testarea 4 – 10x5 are o medie de 19,96, respectiv 18,27, cu o 

diferență dintre medii de 1,68 și o eroare standard dintre diferențe de 0,254. 

 

 

Diferențele dintre medii în cadrul navetei 10x5m 

 

Testul YOYO aplicat eșantionului de 14 jucătoare de rugby 7, prezintă 

pentru testarea 1 o medie de 1039m, testarea 2 – 1311m, testarea 3 – 1284m, 

testarea 4 -1440m, valori exprimate în unitatea de măsură metru. Abaterea 

standard și eroarea standard a mediei pentru fiecare perioadă de testare are valorile 

următoare: testul 1 – 336,3/89,87, testul 2 – 295,2/78,89, testul 3 – 298/79,65, 

testul 4 – 275/73,5. Rezultatele prezintă coeficient de variabilitate diferit astfel 

prima testare are un coeficient de 32,38% ce încadrează grupul la o omogenitate 

mică, ultimele trei testări fiind încadrate în categoria omogenității medii, cu 

mențiunea referitoare la testarea finală în care coeficientul de variabilitate este cel 

mai scăzut și anume 19,10% Datele obținute în urma formulei ANOVA simplă ce 

prezintă valoarea F(1,222, 15,88 = 17,38, p = 0,0004) cu un grad de semnificație 

statistică ridicat, fiind mai mic decât indicele Alpha de 0,05. Diferențele dintre 

rezultatele obținute în perioadele de testare au fost in tabelate, rezultatele cele mai 
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importante fiind dintre testarea inițială și cea finală, având medii de 1039 m 

respectiv 1440 m, cu o diferență dintre medii de 401,4 m și o eroare standard a 

diferențelor de 76,90.   

 
Diferențele dintre medii în cadrul testului YOYO 

 

Pentru evaluarea calitativă a sistemului muscular, testele referitoare la ridicările 

de trunchi și decubit prezintă următoarele valori: 

- Testarea inițială a ridicărilor de trunchi are o medie de 25,64, iar cea finală 

prezintă o medie de 28,43. 

- Abaterea standard și eroarea standard a mediei pentru testarea inițială și finală au 

valorile de 2,898 – 0,774 și 1,651 – 0,441. 

- Coeficientul de variabilitate pentru testarea inițială are valoarea de 11,30% fapt 

care încadrează grupul într-un grad de omogenitate mare, aspect similar cu 

testarea finală, diferențele fiind făcute de valoarea efectivă a acestuia, iar în cazul 

celei finale coeficientul prezentând valori mult mai stabile (5,81) astfel fiind 

evidentă evoluția grupului în cazul testării respective.  

Testarea ANOVA a ridicărilor de trunchi cât și analiza post hoc Tukey a 

datelor introduse în programul SPSS evidențiază în primul rând un grad ridicat 

de semnificație statistică (F 2,202,28,63=7,057, p<0.05), iar în cel de-al doilea 

rând putem reliefa diferența dintre medii în cazul testărilor inițiale și finale unde 

prima medie are o valoare de 25,64, iar cea de-a doua prezintă o valoare de 28,43, 

lucru ce semnifică îmbunătățirea manifestării motrice a eșantionului prin 

aplicarea noului plan de antrenament. 

Analiza ANOVA arată un grad statistic semnificativ ridicat prin F(1,764, 

22,94 = 19,57, p<0,05), de aici fiind posibilă extragerea concluziei asupra 
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îmbunătățirii indicilor calitativi ai jucătoarelor prin planul de antrenament aplicat 

eficient din punct de vedere metodic.  

În cadrul analizei post hoc, evidențiem o distincție dintre testarea inițială și 

cea finală, având medii de 1,974 și 3,351 cu o diferență dintre medii de 1,377 și o 

eroare standard a diferențelor de 0,2497 de aici rezultând îmbunătățirea nivelului 

eșantionului vizat în cercetare. 

Diferențele dintre medii pentru ridicările de trunchi 

 

 Diferențele dintre medii pentru decubit 

În ceea ce privește traseele și testele pentru evaluarea elementelor specifice de 

tehnică în jocul de rugby 7, observăm următoarele: 

- Testul tehnic 1 comparat cu testul tehnic 2 are o medie de 3,929, respectiv 

5,571. 

- Abaterea standard și eroarea standard a mediei pentru primele două teste 

tehnice au valori de 0,99/0,26, respectiv 0,51/0,13.
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- Coeficientul de variabilitate, în cadrul primului test tehnic prezintă o 

omogenitate medie, pe când testul tehnic 2 prezintă o omogenitate mare 

prin coeficientul de 9,22%. 

- Testul tehnic 2, în cadrul evaluării inițiale și finale prezintă valori ale 

mediei de 5,286/4,357. 

- Abaterea standard și eroarea standard a mediei prezintă pentru primul test 

valorile de 1,406 și 0,375, iar pentru testul tehnic 2, în cadrul evaluării 

finale, 0,468 și 0,125. 

- Coeficientul de variabilitate de 36,46%, încadrează testarea inițială ca și 

omogenitate la o valoare foarte mica, pe când testarea finală prin 

coeficientul de 8,87%, încadrează grupul în scala ridicată a omogenității. 

- Testul tehnic 3, în cadrul evaluării inițiale și finale prezintă o medie de 

4,357 și 5,929. 

- Abaterea standard și eroarea standard a mediei pentru testarea inițială au 

valorile 0,633 și 0,169. 

- Abaterea standard și eroarea standard a mediei pentru testarea finală au 

valori de 0,267 și 0,071. 

- Coeficientul de variabilitate pentru testul tehnic 3 inițial are valoarea de 

14,54%, încadrând grupul în cazul omogenității mari, însă diferența 

procentuală se poate observa în cadrul testului tehnic 3 final ce deține o 

valoare a coeficientului de doar 4,51%, aspect important pentru observarea 

evoluției omogenității grupului. 

- Traseul tehnic 1_1 (traseul inițial) și traseul tehnic 1_4 (traseul final) 

prezintă medii de 23,63 și 21,96. 

- Pentru cele două trasee (inițial și final), abaterea standard și eroarea media 

abaterii standard au valorile 21,72 / 1,241 și 20,25 / 1,144. 

- Coeficientul de variabilitate dintre traseul tehnic 1_1 și traseul tehnic 1_4 

are valoare de 5,71% și 5,65%, încadrând omogenitatea grupului în 

categoria ridicată. 

- Traseul tehnic 2.1 și 2.2 prezintă valori ale mediei de 13,73(inițial) și 13,4 

(final). 

- Abaterea standard și eroarea medie a abaterii standard pentru cele două 

perioade de testare, prezintă valorile 0,6084 și 0,1626 respectiv 0,6389 și 

0,1708 în cazul traseului tehnic 2 final. 

- Coeficientul de variabilitate de 4,77% plasează grupul în gradul de 

omogenitate mare. 

Pentru calcului ANOVA, valoarea F (1,707, 22,19= 34,89, p<0,05) arată o 

semnificație statistică crescută.    

În ceea ce privește testele tehnice utilizate în evaluarea jucătoarelor, în urma 

analizei simple ANOVA, valoarea F (1,116, 14,51= 39,26, p=0,05), valori ce arată 

un grad crescut de semnificație statistică între rezultate.  
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Testele tehnice, în urma comparației Tukey dintre cele inițiale și finale, cât 

și unele în raport cu celelalte relevă rezultate îmbunătățite în cadrul testărilor 

finale, ca urmare a evoluției indicilor performanțiali datorită aplicării programului 

de antrenament. Astfel, Testul tehnic 1 comparat cu testul tehnic 2 prezintă medie 

crescută a recepției paselor (5,571), diferența dintre medii fiind de 1,64, cu o 

eroare standard a mediei de 0,199. 

Testul tehnic 2 inițial comparat cu testul tehnic 2 final, are de asemenea o 

medie crescută a recepției corecte a paselor (5,286), diferența dintre medii fiind 

1,429 și eroarea standard a diferențelor de 0,250. 

Testul tehnic 3 inițial are o medie de 4,357 fiind inferioară testului tehnic 3 

final care are media de 5,929. Diferența dintre medii este de 1,571, iar eroarea 

standard a diferențelor dintre medii are o valoare de 0,172 

Eroare std. a dif.=eroarea standard a diferențelor dintre medii. Analiza post hoc 

Tukey, relevă valorile din cadrul coloanelor și arată specific diferențele dintre 

rezultatele introduse în procesul de evaluare.  

Astfel, pentru testarea inițială a traseului tehnic și testarea finală a acestuia, 

mediile sunt de 21,72 și 20,25 cu o diferență dintre medii de 1,476 și o eroare 

standard a diferențelor de 0,218. 

Diferențele dintre medii pentru traseele tehnice 

 

Diferențele dintre medii pentru testele tehnice 
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Etalonare traseu tehnico tactic 1 cercetare inițială 

Parametru Medie 
Deviație  

standard 

Foarte 

bine 
Bine Mediu Slab 

Foarte 

slab 

Traseu tehnico-

tactic 1 

21,93 0,06 21,73 21,86 21,99 22,11 22,12 

19,88 1,32 15,91 18,55 21,20 23,84 23,84 

19,99 0,95 17,12 19,03 20,94 22,84 22,85 

18,91 0,66 16,93 18,25 19,56 20,89 20,88 

20,42 0,44 19,10 19,98 20,86 21,74 21,74 

21,97 2,35 14,93 19,62 24,32 29,02 29,01 

19,40 1,08 16,15 18,31 20,48 22,64 22,64 

20,88 0,80 18,48 20,08 21,67 23,28 23,27 

21,18 0,90 18,48 20,28 22,07 23,88 23,87 

22,79 0,78 20,46 22,01 23,57 25,13 25,12 

22,07 0,70 19,96 21,36 22,77 24,17 24,17 

22,96 0,59 21,18 22,37 23,55 24,73 24,74 

20,90 0,81 18,46 20,08 21,71 23,33 23,33 

21,18 0,90 18,48 20,28 22,07 23,88 23,87 

 

Etalonare traseu tehnico-tactic 1 cercetare finală 

Parametru Medie 
Deviație  

standard 

Foarte 

bine 
Bine Mediu Slab 

Foarte 

slab 

Traseu tehnico-

tactic 1 

21,86 0,09 21,58 21,76 21,95 22,13 22,13 

19,44 0,92 16,68 18,52 20,36 22,2 22,20 

19,63 0,69 17,56 18,94 20,32 21,7 21,69 

18,83 0,39 17,65 18,44 19,22 20 20,00 

20,11 0,44 18,79 19,67 20,55 21,43 21,43 

21,16 1,65 16,22 19,51 22,81 26,11 26,10 

18,98 0,80 16,58 18,18 19,77 21,38 21,37 

20,59 0,57 18,87 20,01 21,16 22,3 22,30 

20,79 0,68 18,74 20,11 21,47 22,83 22,84 

22,25 0,79 19,89 21,46 23,03 24,62 24,60 

21,75 0,55 20,10 21,20 22,29 23,4 23,39 

22,60 0,59 20,84 22,01 23,19 24,37 24,36 

20,65 0,55 19,01 20,10 21,20 22,3 22,30 

20,87 0,63 18,98 20,24 21,50 22,76 22,76 
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Etalonare traseu tehnico-tactic 2 

Parametru Medie 
Deviație  

standard 

Foarte 

bine 
Bine Mediu Slab 

Foarte 

slab 

Traseu tehnico-

tactic 2 

14,49 0,18 13,94 14,31 14,67 15,03 15,04 

13,08 0,13 12,67 12,94 13,21 13,47 13,48 

13,05 0,29 12,18 12,76 13,33 13,92 13,91 

14,17 0,17 13,66 14,00 14,34 14,68 14,68 

14,45 0,25 13,69 14,20 14,70 15,2 15,21 

12,87 0,36 11,78 12,50 13,23 13,95 13,95 

12,96 0,32 12,00 12,64 13,27 13,92 13,91 

13,25 0,12 12,88 13,12 13,37 13,61 13,61 

13,17 0,35 12,11 12,82 13,52 14,22 14,23 

14,70 0,24 13,98 14,46 14,94 15,42 15,42 

13,45 0,28 12,62 13,17 13,72 14,29 14,27 

13,41 0,21 12,77 13,20 13,62 14,04 14,05 

13,33 0,16 12,84 13,16 13,49 13,81 13,81 

13,57 0,27 12,76 13,30 13,84 14,38 14,38 

 

Această etalonare a variabilelor normate se întâlnește în rândurile 

specialiștilor domeniului ce utilizează formule de calcul pentru determinarea 

randamentului subiecților ce fac parte din cercetările pe care le întreprind. Acestea 

sunt aplicabile atât asupra analizei cantitative cât și calitative a seturilor de date 

indiferent de natura acestora (fiziologice, biochimice, motorii) sau de unitățile de 

măsură aferente. În urma obținerii datelor, subiecții sunt incluși într-un clasament 

pentru fiecare probă în parte pe baza căruia vor primi aprecieri în contextul 

colectivului cu scopul de a observa anumite diferențe între participanți sau de a 

observa nivelul de dezvoltare la care aceștia se află.  

Pentru a avea în vedere atât aspectele calitative cât și cele cantitative se pot 

găsi modalități de stabilire a unor criterii care să le înglobeze pe amândouă. Acest 

lucru poate fi făcut posibil prin normalizarea variabilelor prin atribuirea de puncte. 

Legile  distribuției normale și parametrii de tendință arată diferențele dintre o 

variabilă individuală, media populației și abaterea standard a acesteia urmând ca 

acestea să fie încadrate în curba lui Gaus (atât rezultatele pozitive cât și cele 

negative) după următoarea formulă: (Z=x0-m) 

Modul de calcul se referă la acele variabile sigma prin care punctul esențial 

constă în asimilarea mediei aritmetice cu 50 de puncte, iar prin utilizarea 

intervalului de 6 abateri standard putem cuprinde 99,71% din cazuri. 

Sistemele de normare prezentate sunt utilizate în activitatea practică 

deoarece nu necesită o serie de calcule complicate și de asemenea fac parte din 

analiza statistică aferentă fiecărei cercetări în parte din domeniul nostru de 

activitate. Acest aspect legat de etalonarea rezultatelor obținute de către lotul de 

cercetare, vine în sprijinul cercetării în cauză prin crearea unui barem (nefiind 

conceput unul unitar la nivel național) prin care activitatea practică se poate ghida 

și raporta la valorile obținute cu ajutorul statisticii. 
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Analiză video jocuri oficiale și reprezentarea grafică a rezultatelor 

Un aspect ce prezintă un grad ridicat de interes în cadrul acestui sport 

colectiv este observarea sistematică a unor elemente de ordin tehnic și tactic pe 

care jucătoarele le realizează în momentul desfășurării meciurilor. Astfel, în 

cadrul acestui studiu a fost realizată o analiză asupra meciurilor de pregătire pe 

care componentele clubului CS Agronomia București le-au desfășurat în cadrul 

Campionatului Național de Rugby 7s.  

Decizia realizării acestor interpretări asupra meciurilor oficiale s-a datorat 

prezenței rapoartelor de joc din cadrul Olimpiadei de la Rio din anul 2016 prin 

care elemente similare au fost analizate în cadrul echipelor participante, fapt care 

a condus la conștientizarea importanței acestui set de analiză în evoluția 

jucătoarelor junioare de rugby 7s. 

Elementele componente ale interpretărilor de pe durata meciurilor oficiale 

sunt în concordanță cu planurile de pregătire aplicate asupra lotului de cercetare, 

iar rezultatele pozitive obținute se datorează implementării acestora și urmării 

îndeaproape a structurilor constitutive ale acestora. 

Analiza video s-a efectuată, în cercetarea de bază,  pe câte un meci disputat 

în turul și respectiv returul Campionatului Național de Rugby 7s Feminin. Echipa 

din tabelele de mai jos reprezintă oponentele locului I din campionat. De 

asemenea, pentru a crea o imagine mai clară a creșterii valoric nivelului de 

desfășurare a jocului și a îmbunătățirii componentei tehnico-tactice, s-a efectuat 

o analiză pentru ultimul meci disputat din campionatul național anterior. 

Rezultatele obținute sunt detaliate în tabelele de mai jos (104,105,106). Cu scopul 

observării nivelului de joc al componentelor echipei de rugby 7s CS „Agronomia 

București” s-au analizat pentru cercetare jocuri oficiale din perioadele 

competiționale ale anilor 2018, respectiv 2019.  

 

 

Interpretare joc test 2018 
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Interpretare joc test 2018 

Reprezentarea grafică a rezultatelor înregistrate ne ajută să observăm cu 

ușurință diferența dintre cele 3 jocuri oficiale testate. Analiza meciului din ultima 

etapă a Campionatului Național de Rugby 7s Feminin 2018, transmite o imagine 

clară a deficiențelor la nivelul componentei tehnico-tactice a jucătoarelor atât 

individual cât și colectiv. Dintre cele mai importante momente și acțiuni ale 

jocului s-au înregistrat cel mai mare număr de erori pentru pasele eficiente, 

grămada spontană, placajele ratate și infracțiunile. Toate acestea au condus în 

favoarea oponentelor prin înscriere de puncte. 

În cadrul primului joc test se pot observa o serie de caracteristici specifice 

jocului de rugby 7s evidențiate în graficele atașate mai sus. Pentru graficul 42 

observăm între echipele CS Politehnica Iași și CS Agronomia București diferențe 

între numărul de încercări, greșeli tehnice, aruncări de la margine, grămezi 

spontane, grămezi ordonate și recuperări.  

Se poate observa o evoluție mai echilibrată în cazul jucătoarelor 

componente ale echipei CS Agronomia București în special prin prisma 

numărului redus de greșeli tehnice, încercări și recuperări. Graficul 43 prezintă de 

asemenea o serie de caracteristici ca infracțiuni, placaje ratate, placaje eficiente, 

pase eficiente și pase neeficiente.  
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Interpretare joc test – etapa III 
 

 

 Interpretare joc test – etapa VII 
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Analiza jocurilor test din anul competițional 2019 arată o îmbunătățire a 

componentei tehnic-tactice, oferind continuitate fazelor de joc prin scăderea 

numărului de pase neeficiente, eficiența placajelor, a recuperărilor (recâștigarea 

posesiei balonului), menținerea grămezilor spontane și fructificarea acestora prin 

înscriere de puncte. 

 Toate aceste acțiuni s-au desfășurat în cadrul echipei, cu contribuția 

fiecărei jucătoare și au făcut să diminueze diferența de potențial dintre cele două 

echipe. Jocul test 3 din cadrul etapei a VII a Campionatului Național înregistrează 

cele mai bune rezultate pentru toate criteriile după care s-a efectuat analiza, cu 

excepția încercărilor, înscrierea de puncte care a fost mai mică decât a oponenților, 

dar se poate observa că nivelul valoric dintre cele două echipe este foarte apropiat 

spre deosebire de celelalte două testări. 

 Analizând ponderea acestor elemente putem evidenția faptul că jucătoarele 

echipei CS Agronomia București au influențat pozitiv calitatea jocului pe durata 

desfășurării turneelor din cadrul Campionatului Național, prin realizarea cu 

succes a elementelor specifice ce constituie fazele de atac și apărare. 
 

Concluziile cercetării finale 

Realizarea unei strategii de pregătire în jocul de rugby 7s la nivel juvenil 

poate fi un model pentru instructorii, profesorii și antrenorii cu specializarea 

rugby. La baza oricărei strategii trebuie să se acorde importanță tuturor 

componentelor antrenamentului sportiv și factorilor care o pot influența. Lucrarea 

de față evidențiază abordarea corectă a acestor componente care a influențat 

pozitiv rezultatele obținute de către jucătoare. 

Astfel, din cercetare putem extrage următoarele concluzii: 

➢ În urma perioadelor de pregătire putem observa o ameliorare a componentei 

fizice, datorită planificării riguroase și științifice, a sistemelor operaționale 

specifice și adaptate, utilizate în pregătirea jucătoarelor. 

➢ Sistemele operaționale din cadrul programului de pregătire au avut un impact 

mai mare asupra probelor de alergare, viteză pe 30m și 50m, în comparație cu 

proba de 80m, aspect ce reiese din interpretarea rezultatelor testărilor fizice. 

➢ În urma procesului de individualizare al elementelor tehnice specifice 

posturilor, analizate în raport cu interpretarea datelor obținute, putem 

concluziona că jucătoarele au atins un grad de omogenitate crescut odată cu 

înaintarea procesului de instruire. 

➢ În cadrul analizei statistice s-au înregistrat rezultate semnificative cu privire la 

corelația dintre indicatorii înregistrați în timpul meciurilor și al unor elemente 

tehnice din cadrul probelor de control, reprezentate prin durata fazelor din 

jocurile oficiale. În aceeași măsură se poate observa și progresul jucătoarelor 

în ceea ce privește realizarea constantă și eficientă a acțiunilor individuale și 

colective. 
➢ În vederea îmbunătățirii performanțelor este recomandată elaborarea 

programelor individuale care sunt utile atât jucătoarelor ce necesită lucru 

suplimentar, în dezvoltarea elementelor și procedeelor tehnice, cât și 
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jucătoarelor ce prezintă indici de manifestare superiori, toate acestea fiind 

privite din perspectiva obținerii unui stadiu superior în cadrul echipei. 
➢ Calculele statistice au demonstrat că există o corelație semnificativă între 

numărul acțiunilor tehnico-tactice în meciurile oficiale și cele înregistrate la 

testele tehnice și tehnico-tactice, executate în mod eficient. De asemenea, 

poate fi observată o legătură puternică între numărul de puncte înscrise și 

pasele decisive, însă din perspectiva numărului total de acțiuni individuale sau 

colective nu au putut fi evidențiate legături statistice semnificative. 
➢ Stabilirea planului de pregătire aferent anului competițional, în conformitate 

cu datele de desfășurare a campionatelor internaționale și naționale, în baza 

cărora se schițează strategia perioadelor de pregătire și a săptămânilor de 

testare și evaluare a jucătoarelor a îndeplinit obiectivul de a le induce forma 

sportivă jucătoarelor. 
➢ Aspectul studiat și analizat în rugby-ul 7s mondial și unul din criteriile după 

care se efectuează analiza video a jocurilor oficiale este reprezentat de jocul la 

sol, moment în care s-a observat o creștere a calității acestuia prin execuția 

acțiunilor și cu respectarea regulilor de joc, însă o creștere foarte mică a 

gradului de anticipare și conștientizare a momentului jocului. 
➢ Înregistrările din timpul jocurilor oficiale, conform valorilor indicatorilor 

statistici aferenți partidelor din campionatul anului 2019, au evidențiat 

diferențe semnificative în comparație cu cele din anul 2018. Considerăm că 

pentru un sport de echipă și la nivelul de pregătire juvenil este dificil să se 

mențină forma sportivă constant și să crească calitatea jocului, de la o etapă 

la alta.  

➢ Cu toate acestea, evidențiem faptul că la această vârstă jucătoarele de la CS 

Agronomia București nu au avut fluctuații majore în timpul jocurilor și au 

reușit să mențină constant evoluția echipei pe tot parcursul competiției. Odată 

cu creșterea potențialului motric și tehnico-tactic, subiecții au îndeplinit 

principiile jocului aferent proiectului de joc stabilit. 

➢ Pe baza rezultatelor obținute putem afirma că analiza jocurilor oficiale este o 

parte componentă importantă a procesului de instruire și a strategiei de 

pregătire tehnico-tactică a jucătoarelor de rugby 7s.  

➢ Un program de analiză specific jocurilor sportive poate fi adaptat cu ușurință 

atât la cerințele procesului de instruire, cât și la particularitățile subiecților 

implicați în procesul de instruire în vederea stabilirii nivelului motric și 

tehnico-tactic al jucătoarelor și, totodată, la stabilirea următoarelor obiective 

aferente planurilor de pregătire. 

➢ Putem afirma faptul că bagajul tehnic al jucătoarelor s-a îmbunătățit în urma 

aplicării programului de pregătire, astfel elementele și procedeele tehnice ale 

acestora, executate în perioada lecțiilor de antrenament, s-au dovedit a fi 

executate la un nivel superior de manifestare ce converg din raportările 

autorilor la modelul motric al jucătoarelor de rugby 7s. 

➢ În procesul de pregătire, pentru strategiile sporturilor de echipă, nu trebuie 

ținut cont doar de calitățile individuale ale acestora, ci și de specificul jocului, 
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structura echipei și procesul de pregătire, în ansamblu. Dezvoltarea calităților 

motrice optimizează pregătirea fizică specifică, asigurând substratul biologic 

și funcțional specific efortului competițional cu mențiunea că se prezintă sub 

forma unor elemente și procedee tehnice cu sau fără balon, valorificate într-

o acțiune tactică. 

➢  Fundamentarea practică în realizarea cercetării a fost efectuată prin aplicarea 

protocolului de evaluare tehnică raportat de asemenea la jocurile prestate de 

către participante din cadrul acestei cercetări. 

Rezultatele cercetării confirmă ipotezele care reflectă periodizarea 

procesului de pregătire, privind pregătire fizică și tehnico-tactică, la 

nivel juvenil în jocul de rugby 7s feminin în raport cu tendințele rugby-

ului actual.  
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Concluzii generale  

În această cercetare ne-am propus elaborarea unei strategii cu accent pe  

pregătirea fizică și tehnico-tactică a jucătoarelor de rugby 7s la nivel juvenil, 

astfel, pentru a avea eficiență optimă, am corelat proporțiile între componentele 

antrenamentului sportiv.  

Implementarea strategiei de pregătire la nivel juvenil necesită timp și 

organizare metodică, astfel încât jucătoarele să se adapteze cerințelor și procesului 

de pregătire și specificului jocului de rugby 7s.  

În urma cercetărilor realizate s-a confirmat corelația existentă între 

componenta fizică și cea tehnico-tactică, comportamentul jucătoarelor în acțiuni 

individuale tactice și colective este influențat de nivelul pregătirii fizice, atât în 

timpul antrenamentelor cât și a jocurilor oficiale.  

Prima parte a lucrării a urmărit o expunere teoretică a componentelor ce a 

influențat optimizarea unei strategii de pregătire în jocul de rugby 7s, prin 

prezentarea modelelor și a tendințelor de joc la nivel național și internațional.  

Partea a doua a cercetării a urmărit comportamentul și reacțiile subiecților 

cercetării la planurile și programele de pregătire, adaptate particularităților 

acestora, aspecte verificate prin utilizarea unui protocol specific de evaluare. 

În partea a treia a lucrării s-a aplicat strategia de pregătire conform planului 

anual și a eșalonării perioadelor de pregătire în conformitate cu concluziile extrase 

din cercetarea preliminară și a obiectivelor propuse pentru următoarea perioadă. 

Sistemele de acționare utilizate în cercetare au îmbunătățit componenta tehnico-

tactică, parte primordială din procesul de instruire specific jocului de rugby 7s a 

tinerelor jucătoare. Putem evidenția similitudini în cadrul jocurilor oficiale, din 

acest aspect reiese faptul că jucătoarele au capacitatea de a înregistra un număr 

mai mare al procedeelor tehnico-tactice principale ce își pot aduce contribuția în 

momentul final al partidei. 

Analiza jocurilor oficiale cu prin intermediul aplicației a avut rolul de a 

stabili un nivel al jucătoarelor și al calității jocului cât mai real și, totodată, de a 

elimina erorile în timpul înregistrării rezultatelor în urma acțiunilor tehnico-

tactice colective. 

 În urma celor două cercetări putem observa importanța și eficiența  

implementării unei strategii de pregătire, indiferent de nivelul la care se practică 

acest joc sportiv.  

În mod deosebit programele cu caracter tehnico-tactic au avut un grad de 

toleranță mai mare în comparație cu cele cu caracter fizic, însă realizarea cea mai 

mare s-a produs în timpul jocurilor oficiale unde jucătoarele au reușit să susțină 

efortul pe toata durata turneului. Jucătoarele echipei de rugby 7s din cadrul 

Clubului Sportiv Agronomia București au obținut în anul competițional 2019 un 

număr mai mare de victorii față de anul competițional precedent și a devenit 

câștigătoarea Cupei României. 

Eficiența planului de pregătire reiese din rezultatele obținute în urma 

programului de evaluare și își are originea în cadrul modelelor și sistemelor de 

acționare cu conținut tehnico-tactic. La nivel juvenil, conform rezultatelor 

obținute în urma celor două cercetări și făcând o comparație între cele două, putem 
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observa că strategia optimă pentru acest nivel este cea construită/elaborată cu 

reflexii asupra componentei tehnico-tactice, fapt ce a influențat calitatea 

desfășurării jocului  în cadrul campionatului național. De altfel, funcționarea la 

nivel național după un model de strategie de pregătire va ajuta jucătoarele 

convocate pentru loturile naționale să facă posibilă pregătirea și participarea la un 

nivel competițional mai ridicat.  

Un alt aspect ce necesită modificări în strategia de pregătire tehnico-tactică 

a jucătoarelor junioare este selecția acestora, ce trebuie efectuată la o  vârstă mai 

mică, 11-12 ani, decât cea manifestată în momentul de față la cluburile din 

România, 14-15 ani sau mai târziu. 

Cu referire la programele de pregătire, în cadrul acestora s-au desfășurat  

programe individuale specifice perioadelor de manifestare a aparatului 

reproductiv feminin și s-a dovedit a fi un beneficiu pentru inducerea și menținerea 

formei sportive. 

În concluzie, implementarea strategiilor și programelor de pregătire 

sportivă ajută la creșterea calității jocului de rugby 7s la nivel juvenil în 

Campionatele Naționale desfășurate anual în România, iar necesitatea optimizării 

acestor aspecte ale jocului de rugby 7s necesită a fi componente cheie în ceea ce 

privește procesul de pregătire al antrenorilor. 

Prin cercetarea realizată doresc să ofer o strategie formativă privind jocul 

de rugby 7s feminin la nivel juvenil, ce ajută antrenorii în cadrul programării și 

planificării procesului de pregătire, a proiect de joc ce contribuie la dezvoltarea 

jucătoarelor, atât la nivel individual, cât și colectiv. 
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RECOMANDĂRI:  

In vederea creșterii calității pregătirii teoretice recomand următoarele: 

- Programarea procesului de pregătire adaptat specificului jucătoarelor și 

jocului 

- Analiza video și dezbateri periodice 

- Programe de pregătire adaptate 

- Vârstă de selecție mai mică de 12 ani 

LIMITE ȘI DESCHIDERI SPRE NOI INVESTIGAȚII 

Situația în care se află sportul românesc la momentul de față face ca 

activitatea sportivă să se desfășoare într-un ritm lent.  În ceea ce privește sportul 

cu mingea ovală din țara noastră, neavând suport logistic și tehnic, dezvoltarea 

rugby-ului 7s nu se poate realiza într-un ritm asemănător țărilor cu o bogată 

tradiție în rugby, precum Anglia Franța sau Spania, însă nu este imposibil de 

realizat. România se poate mândri la momentul de față cu o carieră fructuoasă 

acumulată în partidele interne și internaționale pentru jocul de rugby XV, spre 

deosebire de alte țări, care au reușit să dezvolte rugby-ul 7s mult mai rapid.  

În contextul de mai sus, lucrarea de față poate conduce spre noi provocări, 

investigații, care ar putea ajuta la creșterea calității antrenorilor: 

 Analiza video specifică jocului de rugby 7s 

 Scală de evaluare a jucătoarelor de rugby 7s la nivel de juniori 

 Modelul jucătoarei de rugby 7s la nivel de juniori 

Elemente de noutate și originalitate 

 Monitorizare individual pentru evaluarea potențialului motric și tehnico-

tactic 

 Proiect de joc specific rugby 7s. Proiectul de joc a fost stabilit în 

conformitate cu particularitățile echipei și s-a desfășurat sub acțiuni tehnico-

tactice simple și complexe cu ajutorul cărora s-au îndeplinit obiectivele 

propuse. 

 Analiza video în baza aplicației Angles. Aplicația, cu ajutorul căreia s-a 

realizat analiza video a jocurilor oficiale, creează un set de coduri pentru 

acțiunile importante ale jocului și pentru acțiunile pe care antrenorul le 

urmărește în mod deosebit. Fiecare antrenor îți poate crea codurile sau 

criteriile după care se realizează analiza video.  

 Model fișă pentru analiza video a jocurilor oficiale, amicale. În cercetarea 

preliminară am folosit un astfel de tabel monitorizare pentru a realiza analiza 

video a jocurilor oficiale. În această idee am conceput  modelul fișă de analiză 

video (tabel 87) cu scopul de a ajuta antrenorii ce nu au posibilitatea de a folosi 

o aplicație precum ”ANGLES”. După criteriile stabilite și în contextul 

desfășurării jocului fișa model poate transmite o sinteză clară a echipei 

cercetate. 
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 Programe de pregătire adaptate nivelului subiecților angrenați în cercetare 
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