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Introducere 

Cordul este pompa din interiorul corpului uman 

care are rolul de a distribui sângele către întreg organismul 

și care se află sub o influență continuă a sistemului nervos 

autonom simpatic-parasimpatic. Această influență are un 

rol important în modificarea frecvenței cardiace și, mai 

important decât atât, în variabilitatea frecvenței cardiace.  

Analiza variabilității frecvenței cardiace 

reprezintă o metodă noninvazivă de evaluare a 

contribuției relative a sistemului nervos simpatic și 

parasimpatic asupra răspunsului la stres și la efort fizic. 

Astfel, această măsurătoare ne poate arăta starea de 

adaptare a organismului la un moment dat, astfel încât noi 

să putem îmbunătăți performanța sportivă, adaptând 

încărcătura fiecărui antrenament la un nivel optim. De 

asemenea, prin analiza atentă a diferitelor componente ale 

variabilității frecvenței cardiace putem depista starea de 

supraantrenament cu mult timp înainte ca ea să se 

manifeste.  
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Motivarea alegerii temei 

Natația reprezintă disciplina sportivă în care 

sportivii, încă de la vârste fragede, efectuează un număr 

de antrenamente considerabil mai mare față de alți 

sportivi de aceeași vârstă, dar care practică alte discipline 

sportive.  

Datorită numărului crescut de ore de antrenament 

în comparație cu alte discipline sportive, înotătorii sunt 

mult mai predispuși la supraantrenament, pauza fiind, de 

multe ori, insuficientă în cazul în care se practică 

antrenamente cu o intensitate crescută. Astfel, 

monitorizarea refacerii dintre antrenamente capătă o 

importanță esențială în obținerea rezultatelor valoroase la 

acest nivel. 

La momentul actual, datorită subfinanțării, 

numărului de antrenamente, încărcăturii pe fiecare 

antrenament, durata antrenamentelor se bazează, de cele 

mai multe ori, doar pe experiența/flerul fiecărui antrenor. 

De asemenea, îngustarea, o etapă esențială din perioada 

de pregătire, se face de cele mai multe ori, tot pe baza 
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experienței antrenorului. Și atunci când banii nu sunt o 

problemă, metodele de măsurare a reacției organismului 

la stimulii de efort sunt dificil de aplicat și de interpretat.  

Din experiența personală de peste 10 ani ca 

antrenor, pot spune că nevoia găsirii unor metode bine 

documentate științific, pentru a putea gestiona toate 

variabilele antrenamentului sportiv, este una foarte mare. 

Adesea, din goana după rezultate, antrenorii aleg să facă 

un număr mult mai mare de antrenamente decât cel optim, 

ignorând aproape complet refacerea dintre acestea. De 

multe ori, chiar dacă numărul de antrenamente este optim, 

nivelul de intensitate al antrenamentelor este unul mult 

prea crescut, astfel încât, adaptarea la efort nu se face cum 

trebuie. Consider că acest aspect a dus la un fenomen 

îngrijorător în România, obținând rezultate excelente la 

vârste fragede atât la nivel național, cât și la nivel 

internațional, având multipli medaliați cu aur la 

campionate europene sau mondiale la nivel de juniori și 

tineret, însă în rândul seniorilor rezultatele lipsesc cu 

desăvârșire în majoritatea cazurilor. Fenomenul de față 
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poate fi explicat prin lipsa unor metode de monitorizare a 

refacerii sportivilor între antrenamente. Tinând cont de 

subfinațarea sportului românesc, avem nevoie de metode 

ușor de folosit, care să poată fi implementate rapid și care 

să necesite o documentare cât mai ușoară pentru cei 

implicați în procesul de antrenament. 
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PARTEA I 

ASPECTE GENERALE ȘI SPECIFICE PRIVIND 

TEMA ABORDATĂ 
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Capitolul I 

VARIABILITATEA RITMULUI CARDIAC ȘI 

PERFORMANȚA UMANĂ 

1.1 Analiza critică a literaturii de specialitate 

existente la nivel național 

 Literatura de specialitate existentă la nivel național 

în domeniul legăturii dintre variabilitatea ritmului cardiac 

și capacitatea de performanță este una destul de slab 

reprezentată, existând puține studii care să ateste legătura 

dintre variabilitatea ritmului cardiac și performanța 

sportivă. 

1.2 Analiza critică a literaturii de specialitate 

existente la nivel internațional 

 Măsurarea variabilității ritmului cardiac se face de 

mulți ani în domeniul medical, existând multe studii care 

să arate legătura dintre acest parametru și prognosticul 

diferitelor afecțiuni. 
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 În ceea ce privește sportul de performanță, odată 

cu accesul din ce în ce mai facil la această măsurătoare, 

studiile au început să se înmulțească tot mai mult, existând 

studii care au reușit să demonstreze utilitatea măsurării și 

folosirii variabilității ritmului cardiac în performanța 

sportivă. 



 

 
17 

 
 

Capitolul II 

VARIABILITATEA RITMULUI CARDIAC 

2.1. Stresul și Homeostazia 

Stresul este o parte inevitabilă a vieții noastre ce 

perturbă mecanismele fiziologice normale. Câteva 

exemple de stres zilnic sunt: efortul fizic, o întâlnire 

importantă de afaceri, vorbitul în fața mai multor persoane 

etc. 

Deși stresul în exces are efecte negative, trebuie 

specificat că nu toate tipurile de stres au aceleași efecte. 

De fapt, stresul este necesar pentru viață și un anumit grad 

de stres duce la adaptări pozitive ale organismului uman.  

Homeostazia este un proces fundamental pentru 

menținerea vieții și este implicată, printre altele, în 

menținerea constantă a nivelului glucozei sangvine, a 

nivelului ph-ului, a temperaturii corporale, a ritmului 

cardiac etc. În menținerea homeostaziei sunt implicate 

multe sisteme interne care lucrează împreună pentru 

menținerea stării de echilibru.  
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2.2. Alostazia 

Alostazia reprezintă procesul adaptativ care 

menține homeostazia. Acest proces adaptativ se 

realizează cu ajutorul hormonilor, catecolaminelor și 

citokinelor.  

2.3. Noțiuni introductive despre variabilitatea 

ritmului cardiac 

Dacă ar fi să dăm o definiție variabilității ritmului 

cardiac, atunci aceasta ar fi modificarea timpului dintre 

bătăile inimii. 

2.4. Sistemul nervos autonom 

Sistemul nervos autonom este format din două 

părți: sistemul nervos simpatic și sistemul nervos 

parasimpatic. Aceste două părți trebuie să fie tot timpul 

într-o balanță pentru menținerea homeostaziei. 

În figura de mai jos ilustrăm efectele și originea 

celor două sisteme, simpatic și parasimpatic. 
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Figura 2.. Sistemul nervos simpatic și parasimpatic – 

efecte și originea neuronilor 

2.5. Nervul vag 

Acesta este cel de-al 10-lea nerv cranian dintre cei 

12. Este cel mai lung nerv din corp. 

     Din punct de vedere fiziologic, el conectează creierul 

cu inima, cu plămânii, cu splina, cu tractul digestiv, cu 

rinichii. Influența nervului vag asupra inimii se numește 

tonus vagal și reprezintă totalitatea activității nervului 

vag. Efectele acestei influențe pot fi măsurate prin 

variabilitatea ritmului cardiac, aceasta fiind singura 

metodă noninvazivă de măsurare a efectului funcției 

nervului vag.  
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2.6. Măsurarea variabilității ritmului cardiac (VRC) 

2.6.1 Măsurarea pe termen lung vs Măsurarea pe 

termen scurt 

VRC este considerată cea mai bună metodă 

neinvazivă de măsurare a efectului sistemului nervos 

autonom, a stării generale a sănătății, a stadiului de 

refacere post efort și a rezistenței la efort a corpului, toate 

acestea fiind intens implicate în performanța sportivă.  

Întrucât durata de măsurare a VRC este foarte importantă, 

există două tipuri de măsurare: pe termen scurt, și se 

folosește la sportivi și pe termen lung și se folosește în 

domeniul medical. 

2.6.2 Valoarea de bază a variabilității ritmului 

cardiac 

Fiecare persoană trebuie să își stabilească valoarea 

de bază a VRC. Atunci când se stabilește valoarea de bază 

a VRC nu trebuie să fie luate în considerare doar citiri ale 

valorilor izolate, deoarece acestea pot fi influențate de 

diverși factori. Pentru a putea stabili valoarea de bază cu 
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acuratețe trebuie să se efectueze mai multe măsurători pe 

parcursul mai multor zile. Aceasta se compară atât cu 

valorile altor persoane, cât și cu valorile obținute în 

dinamică la măsurătorile ulterioare. Această valoare de 

bază nu rămâne constantă în timp, ci se va modifica, de 

aceea ea trebuie recalculată la intervale regulate de timp. 

 

2.6.3. Factori care afectează variabilitatea ritmului 

cardiac 

Pentru o măsurare cât mai exactă, VRC va fi 

măsurată în repaus, într-o poziție fixă, astfel încât efectul 

diferitelor variabile ce pot apărea când se efectuează efort 

este mult diminuat.  

Poziția recomandată de măsurare este în 

clinostatism, cu fața în sus. La atleții care au o frecvență 

cardiacă sub 50 bpm se recomandă poziția șezând fie pe 

scaun, fie pe podea, cu spatele sprijinit.  

Respirația  
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Respirația poate influența foarte tare rezultatele 

măsurătorii VRC. Frecvența respiratorie se corelează 

invers proporțional cu VRC. Întrucât respirația poate 

influența în mod artificial VRC, se recomandă ca atunci 

când se efectuează astfel de măsurători să se efectueze o 

respirație normală, cu care subiectul se simte comod. 

Dispozitive de măsurare 

Primul tip de echipament intră în categoria celor 

pasiv electrice. Aici regăsim banda de piept, 

electrocardiograful (EKG), acesta fiind standardul de aur 

pentru echipamentele pasiv electrice sau Zephyr 

performance systems, ce înregistrează și utilizează 

variabilitatea ritmului cardiac (HRV) ca instrument de 

analiză a sistemului de reglare autonomă.  

Cel de-al doilea tip de echipament este reprezentat 

de fotopletismograf.  
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Capitolul III 

3.1. PARTICULARITĂȚI ALE 

ANTRENAMENTULUI LA ÎNOTĂTORI 

PUBERTARI 

Pentru a putea dirija antrenamentul eficient la 

vârste mici, antrenorii trebuie să înțeleagă stadiile prin 

care se dezvoltă copiii. Ei nu sunt adulți în miniatură și nu 

ar trebui considerați așa.  

Copiii cresc și se dezvoltă rapid în anii de pre-

adolescență. Dacă în timpul copilăriei fetele și băieții se 

dezvoltă aproximativ în același ritm, în perioada 

adolescenței acest lucru se schimbă radical.  

3.1.1. Aspecte legate de antrenamentul 

pubertarilor 

a. Pragul anaerob 

La momentul actual există puține cercetări care au 

realizat o comparație între măsurarea rezistenței aerobe 

între copii și adulți. Pragul lactat al prepubertarilor și al 

pubertarilor apare însă la o valoare similară a lactatului 
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sangvin (3-5mmol/l) în puținele studii publicate pe 

această temă. 

b. Eficiența 

Copiii sunt mai puțin eficienți față de adulți, ceea ce 

se traduce prin faptul că trebuie să consume mai multă 

energie pentru a înota la aceeași viteză relativă.  

c. Puterea anaerobă și toleranța la lactat 

Puterea anaerobă și capacitatea de tampon a 

lactatului este mai mică la copii față de adulți, chiar și 

atunci când o comparăm cu dimensiunile acestora.  

3.1.3. Dezvoltarea emoțională, intelectuală și 

socială a înotătorilor pubertari 

Copiii se dezvoltă fizic, intelectual, social și 

emoțional pe întreaga perioadă a copilăriei. Aceștia au 

propriul lor mod în care văd lumea și nu trebuie tratați ca 

niște adulți.  

 

3.1.4. Recomandări de antrenament adaptate 

vârstei 
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a. 11-12 ani 

La această vârstă, o perioadă importantă din 

antrenament trebuie dedicată dezvoltării capacității 

aerobe. Antrenamentul trebuie să fie mai structurat și să îl 

provoace pe sportiv din punct de vedere fizic și psihic.  

Tehnica este un aspect important asupra căruia 

trebuie în continuare insistat. Datorită dezvoltării tecilor 

de mielină de la nivel nervos, sportivii încep să se 

coordoneze din ce în ce mai bine pe măsură ce cresc, astfel 

încât tehnica lor se poate îmbunătăți cu o mai mare 

ușurință. 

b. 13-14 ani 

Sportivii la această vârstă ar trebui să înceapă un 

antrenament asemănător cu cel al seniorilor, cu excepția 

volumului.  

Trebuie să se acorde o importanță ridicată și 

tehnicii, în special detaliilor de finețe de la fiecare 

procedeu. De asemenea, este utilă explicarea principiilor 

de hidrodinamică și principii cauză-efect în ceea ce 

privește tehnica.  
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Capitolul IV 

CONCLUZII 

Variabilitatea ritmului cardiac a devenit o temă din 

ce în ce mai importantă în cercetarea științifică sportivă. 

Deși este un domeniu despre care încă nu se cunosc toate 

detaliile, există multe studii care demonstrează legătura 

dintre variabilitatea ritmului cardiac și capacitatea de 

performanță atât la sportivi seniori, cât și la juniori.  

Datorită simplificării semnificative a metodelor de 

măsurare, nevoia de cunoaștere a antrenorilor despre acest 

parametru a crescut în mod constant.  

Există multe studii care să facă legătura dintre 

capacitatea de performanță și variabilitatea ritmului 

cardiac, însă nu există încă cercetări în care antrenamentul 

să fie condus în funcție de variabilitatea ritmului cardiac. 

Cercetarea de față își dorește ca variabilele 

antrenamentului, volumul și intensitatea, precum și 

numărul de antrenamente să fie ajustate în funcție de acest 

parametru. 
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PARTEA a II-a 

CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND 

LEGĂTURA DINTRE PERFORMANȚA 

SPORTIVĂ, VARIABILITATEA RITMULUI 

CARDIAC ȘI DIVERȘI FACTORI AI STILULUI 

DE VIAȚĂ 
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Capitolul V 

DESIGNUL CERCETĂRII PRELIMINARE 

5.1. Scopul cercetării 

Scopul cercetării de față constă în identificarea de 

noi soluții practice pentru a putea dirija antrenamentul 

sportiv, într-un mod mai eficient, cu ajutorul variabilității 

ritmului cardiac (VRC). 

5.2. Obiectivele cercetării 

În vederea realizării scopului enunțat mai sus, am 

stabilit următoarele obiective: 

- evidențierea legăturii dintre performanța sportivă 

și variabilitatea ritmului cardiac; 

- evidențierea legăturii dintre variabilitatea 

ritmului cardiac și diverși factori care țin de 

antrenamentul sportiv; 

- evidențierea legăturii dintre variabilitatea 

ritmului cardiac și diverși factori care țin de stilul 

de viață. 
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5.3. Sarcinile cercetării 

Demersul metodologic al acestei cercetări sub aspectul 

sarcinilor a fost următorul: 

- delimitarea problematicii abordate; 

- stabilirea grupului de investigat; 

- elaborarea protocolului de măsurare a VRC; 

- aplicarea chestionarelor; 

- măsurarea parametrilor; 

- recoltarea datelor; 

- prelucrarea datelor obținute; 

- analiza și interpretarea datelor; 

- elaborarea concluziilor. 

 

5.4 Ipotezele cercetării preliminare 

 Această cercetare a avut următoarele ipoteze: 

Variabilitatea ritmului cardiac influențează 

performanțele sportivilor. 
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Variabilitatea ritmului cardiac este influențată de 

cantitatea somnului; de calitatea somnului; de gradul de 

oboseală perceput de sportiv; de percepția efortului de 

antrenament și  de nutriție.  

 

5.5 Metode de cercetare 

 Metodele de cercetare folosite au fost:  

• metoda anchetei sub formă de chestionar.  

Sportivii au avut de completat un chestionar privind 

calitatea și cantitatea somnului.  

Un alt chestionar este folosit pentru percepția 

oboselii de la începutul fiecărui antrenament.  

Un alt chestionar folosit este scara Borg de 

percepție a efortului. 

Un alt chestionar se referă la fișa de evaluare 

nutrițională.  
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Ultimul chestionar folosit este destinat analizării 

timpului petrecut la școală și în perioadele fără o activitate 

organizată. 

• metoda statistico-matematică  

Pentru analiza și interpretarea datelor am realizat: 

a. statistici descriptive  

b. z-Test: Two Sample for Means  

c. t-Test: Paired Two Sample for Means  

• CFA = Analiza căii.  

• metoda grafică. 
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Capitolul VI 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

CERCETĂRII 

6.1 Detalii generale privind organizarea și 

desfășurarea cercetării 

  

 Au participat 10 subiecți, toți fiind campioni sau 

vicecampioni naționali la natație. 

 Chestionarele privind calitatea somnului, a 

evaluării gradului de oboseală și a percepției efortului din 

cadrul antrenamentului au fost completate înainte și după 

antrenament. 

 Variabilitatea ritmului cardiac a fost măsurată 

înainte de fiecare antrenament cu un fotopletismograf 

ithlete Finger Sensor folosind aplicația ithlete pe telefonul 

mobil.  

 Chestionarele privind nutriția, gradul de stres și 

numărul de ore petrecute în vederea rezolvării temelor 

școlare și online au fost completate de către sportivi acasă. 
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6.2 Subiecții cercetării 

 La această cercetare au participat 10 subiecți. Cei 

mai numeroși sunt sportivii de 13 și 14 ani, câte 4 la număr 

pentru fiecare categorie de vârstă și 2 sportivi de 12 ani. 

Dintre aceștia 8 au fost de sex masculin și 2 de sex 

feminin. 

Înotătorii din cadrul studiului au un minim de 3000 

de ore de antrenament efectuate. 4 dintre sportivii studiați 

au peste 5000 de ore de antrenament efectuate până în 

acest moment.  

 Înotătorii studiați au obținut un număr de 120 de 

medalii la campionatele naționale, în medie, fiecare 

sportiv obținând 12 medalii până în acest moment.   

6.3. Etapele cercetării preliminare 

Cercetarea preliminară a avut următoarele etape: 

• 1-5 februarie 2020 – stabilirea participanților la 

cercetare; 
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• 5-15 februarie 2020 – elaborarea protocolului de 

lucru și a chestionarelor aplicate; 

• 1-30 noiembrie 2020 – efectuarea studiului; 

• 1 decembrie 2020-15 ianuarie 2021 – prelucrarea 

rezultatelor; 

• 15 ianuarie-1 februarie 2021 – interpretarea 

rezultatelor. 

6.4. Modalitatea selectării participanților la cercetare 

 Pentru această cercetare au fost luați în 

considerare toți înotătorii care au îndeplinit simultan 

următoarele condiții: 

- vârstă cuprinsă între 12 și 14 ani; 

- rata de prezență la antrenamente de peste 90% în 

ultimele 12 luni de activitate sportivă; 

- campioni sau vicecampioni naționali la categoria lor de 

vârstă; 

- legitimați la clubul ACS Aqua Sport Citius București. 
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6.5 Protocolul de măsurare a variabilității ritmului 

cardic 

Pe o perioadă de 4 săptămâni, sportivilor selectați în 

studiu le-a fost măsurată variabilitatea ritmului cardiac cu 

un fotopletismograf ithlete Finger Sensor folosind 

aplicația ithlete pe telefoane mobile. Această metodă de 

măsurare este validată științific în niște condiții standard 

de măsurare. 

În prima săptămână s-au realizat măsurători zilnice cu 

rolul de a stabili o valoare de bază a variabilității ritmului 

cardiac. 

6.6. Protocolul de lucru 

 Pe o perioadă de 4 săptămâni, sportivilor selectați 

în studiu le-a fost măsurată variabilitatea ritmului cardiac 

cu un fotopletismograf ithlete Finger Sensor folosind 

aplicația ithlete pe telefoane mobile.  



 

 
36 

 
 

 

Figura 6. Fotopletismogram ithlete Finger Sensor 

 Capătul albastru se pune pe unul dintre degetele de 

la oricare mână, iar capătul celălalt se conectează la 

telefonul mobil. 

Condițiile de măsurare au fost următoarele:repaus - 

- 5 minute în șezut pe bancă 

- măsurarea variabilității ritmului cardiac timp de 55 de 

secunde, cu controlul ritmului respirației conform 

instrucțiunilor primite pe ecranul telefonului mobil.  

După măsurarea variabilității ritmului cardiac, 

sportivul a completat chestionarul de somn, starea lor 

resimțită de oboseală, rata percepută a efortului,  
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În fiecare seară, sportivii completează un jurnal 

alimentar pentru a putea observa obiceiurile lor 

alimentare și proporția principalelor grupe alimentare pe 

care le consumă într-o zi. De asemenea, aceștia 

completează și modul în care și-au petrecut timpul pe 

parcursul zilei. 

Pentru evaluarea sportivă s-au efectuat un număr de 

3 teste, fiecare fiind format din 3 testări identice la interval 

de aproximativ 10 zile între fiecare. 

Primul test este pentru stabilirea vitezei în regim de 

rezistență. În acest sens, sportivii vor fi supuși la 3 testări 

consecutive cu o serie standard de antrenament, constând 

în 8 repetări a câte 100 de metri înot în procedeul liber 

fiecare repetare începând la un interval de 2 minute față 

de precedenta. Se va face o medie a rezultatelor obținute 

de fiecare sportiv în cadrul fiecărei testări, iar rezultatele 

vor fi exprimate în secunde și zecimi de secundă.  

Cel de-al doilea test este folosit pentru testarea 

vitezei. În acest sens, sportivii vor fi supuși la 3 testări 

consecutive cu o serie standard de antrenament constând 
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în 4 repetări a câte 50 de metri înot în procedeul liber, 

fiecare repetare începând la un interval de 5 minute față 

de precedenta. Se va face o medie a rezultatelor obținute 

de fiecare sportiv în cadrul fiecărei testări, iar rezultatele 

vor fi exprimate în secunde și zecimi de secundă.  

Cel de-al treilea test este folosit pentru testarea 

anduranței și poartă denumirea de T30. În acest sens, 

sportivii vor fi supuși la 3 testări consecutive cu o repetare 

unică de 30 de minute de înot continuu în procedeul liber, 

înotătorii fiind încurajați să parcurgă o distanță cât mai 

mare în timpul alocat. Se va număra câte lungimi de bazin 

a efectuat fiecare sportiv în cele 30 de minute.  

 

 

 

 



 

 
39 

 
 

Capitolul VII 

REZULTATELE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA 

LOR 

7.1.  Legătura dintre variabilitatea rimului cardiac 

(VRC) și performanța sportivă 

Ipoteza nulă Ho: VRC nu influențează 

perfomanța sportivă. 

Pentru a testa acestă ipoteză se aplică testul 

Kruskal Wallis pentru variabile categoriale, care în cazul 

nostru are un nivel de semnificație foarte bun (Sig=0.00). 

Deci, se va accepta ipoteza alternativă H1: VRC 

influențează performanțele sportivilor.  

7.1.1. TESTUL 1 – Legătura dintre VRC și viteza 

în regim de rezistență 

În studiul nostru de caz având mai multe testări 

succesive pe același lot de sportivi vom analiza varianța 

și influența VRC asupra performanțelor obținute la testele 

sportive prin intermediul analizei Anova. 
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Ho: Ipoteza nulă: Se porneşte de la ipoteza nulă: 

Cele 3 testări succesive ale testului 1 nu depind de VRC. 

Din analiză se observă că nivelul de 

semnificaţie este foarte ridicat (p <0.000), deci se 

respinge ipoteza nulă și se acceptă ipoteza alternativă 

H1: Cele 3 testări succesive ale testului 1 depind de 

valorile VRC ale sportivilor. P-value < 0,001 este 

semnificativ pentru toate valorile. 

Coeficientul de corelație Pearson confirmă H1: 

ipoteza alternativă. Tabelul de corelații arată o corelație 

negativă între VRC și testări. 

Coeficientul de corelație dintre VRC 1 și testarea 

1 ia valoarea -.367, cu un nivel de semnificație slab 

Sig=0,29 (Sig>0,05) => dacă VRC 1 crește, rezultatele la 

Testarea 1 scad în proporție mică (mai mare de 30%). 

Totuși, pentru această valoare nivelul de semnificație nu 

este mai mic decât 0.05.  

Coeficientul de corelație dintre VRC 2 și testarea 

2 ia valoarea -.501, cu un nivel de semnificație slab 

Sig=0,158 (Sig>0,05) => dacă VRC 2 crește, rezultatele 
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la Testarea 2 scad în proporție mare (mai mare de 50%). 

Cu toate acestea, pentru această valoare nivelul de 

semnificație nu este mai mic decât 0.05.  

Coeficientul de corelație dintre VRC 3 și testarea 

3 ia valoarea -.381, cu un nivel de semnificație slab 

Sig=0,27 (Sig>0,05 Fals) => dacă VRC 3 crește, 

rezultatele la Testare 3 scad în proporție mai mare de 30%. 

Totuși, pentru această valoare nivelul de semnificație nu 

este mai mic decât 0.05.  

 Practic, creșterea VRC va duce la o scădere a 

mediei, ceea ce înseamnă o creștere a performanței 

sportive, iar scăderea VRC va duce la o creștere a mediei 

timpului, ceea ce se traduce printr-o scădere a 

performanței sportive. De menționat totuși că deși aceste 

rezultate se aplică celor 10 sportivi, ele nu pot fi 

extrapolate la populația generală, întrucât nu s-a atins 

nivelul de semnificație statistică. 

 

7.1.2. Testul 2 – Legătura dintre VRC și viteză 
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Pentru testul 2 se porneşte de la ipoteza nulă Ho: 

Cele 3 testări succesive ale testului 2 nu  depind de VRC . 

Din analiză se observă că nivelul de 

semnificaţie este foarte ridicat (p <0.000), deci se 

respinge ipoteza nulă și se acceptă ipoteza alternativă 

H1: Cele 3 testări succesive ale testului 2 depind de 

valorile VRC ale sportivilor. Valoarea P < 0,001 este 

semnificativ pentru toate valorile. 

Coeficientul de corelație Pearson confirmă H1: 

ipoteza alternativă. Tabelul de corelații arată o corelație 

puternică negativă între VRC și testări:  

• coeficientul de corelație dintre VRC 1 și testarea 1 

ia valoarea -.627, cu un nivel de semnificație bun 

Sig=0,052 => dacă VRC 1 crește, rezultatele la testarea 1 

scad în proporție mare (mai mare de 60%);  

• coeficientul de corelație dintre VRC 2 și testarea 2 

ia valoarea -.688, cu un nivel de semnificație mare 

Sig=0,028 (Sig<0,05) => dacă VRC 2 crește, rezultatele 

la testarea 2 scad în proporție mare (mai mare de 68%); 
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• coeficientul de corelație dintre VRC 3 și testarea 3 

ia valoarea -.541 Sig=0,1 cu un nivel de semnificație mic 

(Sig>0,05 Fals) => dacă VRC 3 crește, rezultatele la 

testarea 3 scad în proporție mare (mai mare de 50%). 

Totuși, pentru această valoare nivelul de semnificație nu 

este mai mică decât 0.05.  

 Spre deosebire de testul numărul 1, în ceea ce 

privește viteza sportivilor, rezultatele pot fi extrapolate în 

populația generală, ceea ce înseamnă că acest test poate fi 

folosit pe scară largă pentru a vedea care este viteza unui 

sportiv într-o anumită zi. 

 

7.1. 3 TESTUL 3 – Legătura dintre VRC și 

anduranță 

Pentru testul 3 se porneşte de la ipoteza nulă Ho: 

Cele 3 testări succesive ale testului 3 nu depind de VRC . 

Din analiză se observă că nivelul de 

semnificaţie este foarte ridicat (p <0.000), deci se 

respinge ipoteza nulă și se acceptă ipoteza alternativă 
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H1: cele 3 testări succesive ale testului 3 depind de 

valorile VRC ale sportivilor. P-value < 0,001 este 

semnificativ pentru toate valorile. 

Coeficientul de corelație Pearson confirmă H1: 

ipoteza alternativă. Tabelul de corelații arată o corelație 

puternică pozitivă între VRC și testări: 

• coeficientul de corelație dintre VRC 1 și testarea 1 

ia valoarea 0.559, cu un nivel de semnificație slab 

Sig=0,093 (Sig>0,05) => dacă VRC 1 crește, rezultatele 

la testarea 1 cresc în proporție mare (mai mare de 55%). 

Totuși, pentru această valoare nivelul de semnificație nu 

este mai mic decât 0.05. 

• coeficientul de corelație dintre VRC 2 și testarea 2 

ia valoarea 0.436, cu un nivel de semnificație slab Sig=0,2 

(Sig<0,05) => dacă VRC 2 crește, rezultatele la testarea 2 

cresc în proporție mare (mai mare de 40%). Cu toate 

acestea, pentru această valoare nivelul de semnificație nu 

este mai mic decât 0.05. 

• coeficientul de corelație dintre VRC 3 și testarea 3 

ia valoarea 0.647, cu un nivel de semnificație mare 
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Sig=0,04 (Sig<0,05) => dacă VRC 3 crește, rezultatele la 

testarea 3 cresc în proporție mare (mai mare de 60%).  

Întrucât cele 3 teste au fost desfășurate într-un 

interval de doar 21 de zile, durată insuficientă pentru a 

putea observa un progres real la niște sportivi foarte bine 

antrenați, faptul că rezultatele testelor au fost influențate 

de VRC ne arată că anduranța, în ceea ce privește sportivii 

înotători, este influențată de raportul dintre influența 

sistemului nervos simpatic și a celui parasimpatic.  

7.2. Legătura dintre VRC și durata total somn 

Coeficientul de corelație Pearson (0.73) dintre 

valorile VRC  ale sportivilor și durata totală a 

somnului denotă o corelație puternică pozitivă între 

cele 2 variabile. La o creștere a numărului de ore de somn 

cu 1 unitate (oră), crește VRC cu 0.73 unități. Nivelul de 

semnificație al testului este foarte bun Sig=0,000 

(Sig<0,05. 

Continuăm analiza noastră cu testul Anova, pentru 

a evalua dispersia valorilor variabilelor.  
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Testul ANOVA, confirmă existența unei diferențe 

semnificative între grupuri. Sportivii care dorm puțin au o 

VRC  mai scăzută, sportivii care dorm mult au o VRC mai 

crescută. Testul Anova are un nivelul de semnificație 

foarte bună Sig=0,000 (Sig<0,05). Analiza Anova susține 

concluzia: VRC se află în corelație directă, puternică cu 

numărul de ore de somn. 

Din punct de vedere fiziologic, somnul este un 

factor important în păstrarea echilibrului dintre sistemul 

nervos simpatic și cel parasimpatic. O creștere a duratei 

somnului duce la o creștere a VRC,  ceea ce înseamnă că 

rezultatele testelor noastre sunt în concordanță cu 

funcționarea fiziologică a organismului. Totuși, deși 

corelația este puternic pozitivă între cele 2 variabile, 

creșterea VRC  pentru fiecare oră de somn este una mică. 

7.3. Legătura dintre VRC și calitatea somnului 

Coeficientul de corelație Spearman (0.61) 

dintre valorile VRC  ale sportivilor și calitatea 

somnului denotă o corelație puternică pozitivă între 
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cele 2 variabile. La o creștere cu o unitate a calității 

somnului crește VRC  cu 0.61 unități.  

Continuăm analiza noastră cu testul Anova pentru 

analiza varianței variabilelor . 

Ho: Ipoteza nulă: Se porneşte de la ipoteza nulă: 

Între mediile grupurilor independente formate pe baza 

variabilei calitate somn nu există diferențe 

semnificative. VRC  nu este influențat de calitatea 

somnului.  

Din analiză se observă că nivelul de 

semnificaţie este foarte ridicat (p <0.000), deci se 

respinge ipoteza nulă și se acceptă ipoteza alternativă 

H1: Diferența dintre mediile grupurilor independente 

formate pe baza variabilei calitate somn este 

semnificativă. Deci VRC  este influențată de calitatea 

somnului. O calitate superioară a somnului este asociată 

cu un VRC  mai bun. P-value < 0,001 este semnificativ 

pentru toate valorile. 



 

 
48 

 
 

 În studiul nostru, rezultatele sunt în concordanță 

cu ceea ce ar trebui să se întâmple din punct de vedere 

fiziologic la nivelul corpului, însă creșterea VRC în 

concordanță cu creșterea calității somnului este una mică, 

deși corelația este una puternică.  

7.4. Legătura dintre VRC și gradul resimțit de 

oboseală 

Coeficientul de corelație (0.62) dintre valorile 

VRC  ale sportivilor și starea de oboseală denotă o 

corelație puternică pozitivă între cele 2 variabile. La o 

creștere cu o unitate a stării de oboseală crește VRC cu 

0.62 unități.  

Continuăm analiza noastră cu testul Anova pentru 

analiza varianței variabilelor. Și în cazul acesta asumpțiile 

testului sunt respectate. Variabila oboseală este 

categorială, măsurată pe o scală de la 1 la 10 (1-ft odihnit, 

10-ft obosit). 

Ho: Ipoteza nulă: Se porneşte de la ipoteza nulă: 

Între mediile grupurilor independente formate pe baza 
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variabilei oboseală nu există diferențe semnificative. 

VRC  nu este influențat de starea de oboseală a 

sportivului. 

Din analiză se observă că nivelul de 

semnificaţie este foarte ridicat (p <0.000), deci se 

respinge ipoteza nulă și se acceptă ipoteza alternativă 

H1: Diferența dintre mediile grupurilor independente 

formate pe baza variabilei oboseală este semnificativă. 

Deci VRC este influențat de starea de oboseală a 

sportivului. P-value < 0,001 este semnificativ pentru 

toate valorile.  

Nivelul de oboseală resimțit de fiecare sportiv în 

parte este un parametru subiectiv. Cu toate acestea, din 

punct de vedere fiziologic, o creștere a gradului de 

oboseală ar trebui să ducă la o scădere a nivelului VRC, 

însă acest lucru nu se întâmplă în studiul nostru.  
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7.5. Legătura dintre VRC și percepția efortului de 

către sportivi 

Coeficientul de corelație (0.60) dintre valorile 

VRC ale sportivilor și percepția efortului denotă o 

corelație puternică pozitivă între cele 2 variabile. La o 

creștere cu o unitate a percepției efortului crește VRC cu 

0.6 unități. 

Continuăm analiza noastră cu testul Anova pentru 

analiza varianței variabilelor. Și în cazul acesta asumpțiile 

testului sunt respectate. Variabila percepție efort este 

categorială, măsurată pe o scală de la 1 la 10. 

Ho: Ipoteza nulă: Se porneşte de la ipoteza nulă: 

Între mediile grupurilor independente formate pe baza 

variabilei percepție efort nu există diferențe 

semnificative. VRC nu este influențat de percepția la 

efort a sportivului. 

Din analiză se observă că nivelul de 

semnificaţie este foarte ridicat (p <0.000), deci se 

respinge ipoteza nulă și se acceptă ipoteza alternativă 
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H1: Diferența dintre mediile grupurilor independente 

formate pe baza variabilei percepție efort este 

semnificativă. Deci, VRC  este influențat de percepția 

asupra efortului a sportivului. P-value < 0,001 este 

semnificativ pentru toate valorile. 

Percepția efortului este un alt parametru subiectiv. 

Din punct de vedere fiziologic, o creștere a percepției 

efortului ar trebui să ducă, în mod normal, la o activare 

suplimentară a sistemului nervos simpatic, cu o scădere a 

VRC în ziua următoare, lucru care nu se întâmplă totuși 

în experimentul de față. 

7.6. Legătura dintre VRC și nutriție 

Ipoteza nulă Ho: VRC nu este influențat de 

nutriție 

Pentru a testa acestă ipoteză se aplică testul 

Kruskal Wallis pentru variabile categoriale, care în cazul 

nostru are un nivel de semnificație slab (Sig=0.07 > 0,05). 

Deci se va accepta ipoteza nulă H0: VRC nu pare a fi 

direct influențat de nutriție.  
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Capitolul VIII 

CONCLUZII 

 

La această cercetare au participat 10 înotători de 

top, multipli campioni și vicecampioni naționali. În cazul 

acestor sportivi s-a observat o influență importantă a VRC 

asupra perfomanței sportive, atât în cazul vitezei, în cadrul 

vitezei în regim de rezistență, cât și în cazul anduranței.  

Practic, VRC este un bun predictor al capacității 

stării de performanță în care se află un înotător într-o 

anumită zi.  

De asemenea, există numeroși factori care 

influențează VRC, cei mai importanți fiind calitatea și 

cantitatea somnului. Practic, în această cercetare, VRC a 

celor 10 sportivi este cel mai mult influențată de somn.  

Nutriția, numărul de ore de teme, stresul cauzat de 

școală necesită o urmărire ulterioară în vederea stabilirii 
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modului în care toate aceste lucruri pot influența VRC și 

implicit și performanța sportivă. 

Datorită datelor culese până în acest moment, 

putem spune că instrumentele de lucru au fost verificate 

și că ipotezele susținute de fiziologie au fost demonstrate, 

în parte, și de măsurătorile efectuate. Astfel, considerăm 

optimă continuarea cercetării științifice cu cercetarea de 

bază. 
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PARTEA a III-a 

 

CERCETARE PRIVIND EVIDENȚIEREA 

LEGĂTURII DINTRE PERFORMANȚA 

SPORTIVĂ ȘI VARIABILITATEA RITMULUI 

CARDIAC 
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Capitolul IX 

DESIGNUL CERCETĂRII FINALE 

9.1. Scopul cercetării 

Scopul cercetării de față constă în identificarea de 

noi soluții practice pentru a putea dirija antrenamentul 

sportiv într-un mod mai eficient cu ajutorul variabilității 

ritmului cardiac (VRC). 

9.2. Obiectivele cercetării 

În vederea realizării scopului enunțat mai sus, am 

stabilit următoarele obiective: 

- evidențierea legăturii dintre performanța sportivă 

și VRC; 

- evidențierea legăturii dintre dirijarea efortului cu 

ajutorul VRC și progresul sportiv. 

9.3. Sarcinile cercetării 

Demersul metodologic al acestei cercetări, sub 

aspectul sarcinilor, a fost următorul: 
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- delimitarea problematicii abordate; 

- stabilirea grupului de investigat; 

- elaborarea protocolului de măsurare a VRC; 

- elaborarea protocolului de intervenție asupra 

antrenamentelor în funcție de VRC; 

- aplicarea chestionarelor; 

- măsurarea parametrilor testați; 

- recoltarea datelor; 

- prelucrarea datelor obținute; 

- analiza și interpretarea datelor; 

- elaborarea concluziilor. 

9.4. Ipotezele cercetării  

 Această cercetare a avut următoarele ipoteze: 

✓ VRC  influențează performanțele sportivilor. 

✓ Dirijarea antrenamentului folosind măsurarea 

VRC asigură progresul sportiv. 
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9.5 Metode de cercetare 

 Metodele de cercetare folosite au fost: metoda 

anchetei sub formă de chestionar, metoda experimentului, 

metoda observației, metoda statistico-matematică și 

metoda grafică. 
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Capitolul X 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

CERCETĂRII 

10.1. Detalii generale privind organizarea și 

desfășurarea cercetării 

 Au participat 30 de subiecți, toți fiind membri ai 

grupelor de performanță în cadrul clubului de înot ACS 

Aqua Sport Citius București. Cei 30 de subiecți au fost 

împărțiți aleatoriu în două grupe distincte: grupă de 

control și grupă experimentală.  

 Ambele grupe au avut același număr de 

antrenamente, 6 în fiecare săptămână. În ceea ce privește 

grupa de control, aceasta a urmat un program de 

antrenament prestabilit, fără modificări ulterioare în 

funcție de variabilitatea ritmului cardiac. În ceea ce 

privește grupa experimentală, antrenamentul sportivilor a 

suferit modificări în funcție de scorul obținut în urma 

măsurării variabilității ritmului cardiac. 
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 Variabilitatea ritmului cardiac a fost măsurată 

înainte de fiecare antrenament cu un fotopletismograf 

ithlete Finger Sensor, folosind aplicația ithlete pe 

telefonul mobil. Această metodă de măsurare este validată 

științific.  

10.2. Subiecții cercetării 

 La această cercetare au participat 30 de subiecți, 

toți fiind legitimați la Federația Română de Natație și 

Pentatlon Modern și făcând parte din grupele de 

performanță ale clubului ACS Aqua Sport Citius 

București. Cei 30 de subiecți au fost împărțiți în 2 grupe 

formate fiecare din 15 sportivi.  

 Sub aspectul particularităților de gen, la acest 

studiu au participat 19 sportivi de sex masculin, și 11 

sportivi de sex feminine.  

Sportivii analizați au o experiență vastă în ceea ce 

privește numărul de ore de antrenament, în ciuda faptului 

că au cel mult 14 ani. Înotătorii din cadrul studiului au un 

minim de 2500 de ore de antrenament efectuate, 15 dintre 
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ei, reprezentând 50% din numărul total de înotători, având 

între 2500 și 3500 de ore de antrenament până în 

momentul actual. 9 dintre sportivii studiați, reprezentând 

30% din numărul total de înotători, au între 3500 și 4500 

de ore de antrenament efectuate până în acest moment, iar 

6 dintre ei, reprezentând 20% dintre sportivi, au peste 

4500 de ore de antrenament efectuate.  

Performanțele sportivilor la campionatele 

naționale sunt foarte bune, motiv pentru care putem spune 

că această cercetare a inclus, în majoritatea lor, sportivi de 

elită de la categoriile lor de vârstă de la nivel național. 

 Înotătorii studiați au obținut un număr de 150 de 

medalii la campionatele naționale, fiecare sportiv 

obținând în medie 5 medalii până în acest moment.  

10.3. Etapele cercetării  

Cercetarea a avut următoarele etape: 

• 1-5 aprilie 2021 – stabilirea participanților la 

cercetare; 
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• 5-15 aprilie 2021 – elaborarea protocolului de 

lucru; 

• 1-30 mai 2021 – efectuarea studiului; 

• 1-30 august 2021 – prelucrarea rezultatelor; 

• 1-15 septembrie 2021 – interpretarea rezultatelor. 

10.4. Modalitatea selectării participanților la 

cercetare 

 Pentru această cercetare au fost luați în 

considerare toți înotătorii care au îndeplinit simultan 

următoarele condiții: 

- vârstă cuprinsă între 12 și 14 ani; 

- rata de prezență la antrenamente de peste 90% în 

ultimele 12 luni de activitate sportivă; 

- legitimați la Federația Română de Natație și Pentatlon 

Modern; 
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- participanți la Campionatele Naționale ale României 

organizate de Federația Română și Pentatlon Modern în 

ultimele 12 luni.  

10.5. Protocolul de lucru 

10.5.1. Zonele de efort folosite în experiment 

Într-o primă etapă s-au stabilit zonele de efort care 

urmează a fi folosite în acest experiment. Aceste zone de 

efort au fost preluate și adaptate din Maglischo. O scurtă 

sinteză se poate observa în tabaelul următor. 

ZONA 

Durata 

(min.) Pauza 

Frecvența 

cardiacă Intensitate 

R1 15-60 10-30s 60-70% 

80-95% 

din pragul 

anaerob 

R2 15-60 10-30s 70-85% 

95-103% 

din pragul 

anaerob 
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R3 8-30 30s-2min >85% 

103-107% 

din pragul 

anaerob 

S1 3-12 

Raport 

lucru:pauză 

1:1-1:2 100% 

90-95% 

best 100 

S2 2-6 

Raport 

lucru:pauză 

1:2-1:8 100% 

95-105% 

best 100 

S3 1-4 >60s NA 

>105% 

best 100 

S4 1-4 :60S NA 

>105% 

best 100 

10.5.2. Repartizarea antrenamentelor pe zile 

 În cadrul acestei etape s-a stabilit și programul de 

antrenament al sportivilor, folosind zonele de efort de mai 

sus.  

În prima săptămână de antrenament, scopul 

antrenamentelor a fost acela de a avea o perioadă mai 
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ușoară pentru a se putea stabili o valoare de bază a 

variabilității ritmului cardiac. 

            În cea de a 2-a săptămână a experimentului, 

accentul a fost pus mai mult pe zona de efort aerobă.  

 În săptămâna a 3-a a experimentului, accentul a 

fost pus pe zona de efort anaerobă mai mult decât în 

săptămâna a 2-a.  

 În cea de a 4-a săptămână a experimentului, 

antrenamentele au avut o intensitate mai redusă și s-a pus 

foarte mare accent pe exerciții de tehnică și pe multe 

exerciții pentru întărirea picioarelor.  

 În ultimele 3 zile ale experimentului, sportivii au 

efectuat din nou testele făcute inițial la un interval de 3 

săptămâni față de acestea.  

10.5.3. Protocolul de măsurare a variabilității 

ritmului cardic 

Pe o perioadă de 4 săptămâni, sportivilor selectați în 

studiu le-a fost măsurată variabilitatea ritmului cardiac cu 
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un fotopletismograf ithlete Finger Sensor, folosind 

aplicația ithlete pe telefoane mobile.  

      În prima săptămână s-au realizat măsurători 

zilnice cu rolul de a stabili o valoare de bază a variabilității 

ritmului cardiac în funcție de care se va modifica 

intensitatea și volumul antrenamentului pentru grupa 

experimentală. Ulterior, măsurătorile au fost folosite în 

grupa de control pentru a putea observa legătura dintre 

VRC și performanța sportivă obținută, iar în cadrul grupei 

experimentale, intensitatatea și volumul antrenamentelor 

au fost modificate în funcție de valorile obținute ale VRC. 

10.5.4. Protocolul de modificare a 

antrenamentului în funcție de variabilitatea ritmului 

cardiac 

În grupa experimentală, intensitatea și volumul 

antrenamentului au fost modificate în funcție de 

variabilitatea ritmului cardiac, astfel: 
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- s-a înregistrat valoarea de bază a VRC pe baza 

măsurătorilor din prima săptămână de 

antrenament; 

- pentru fiecare creștere cu 5 a scorului variabilității 

ritmului cardiac, se face o creștere a numărului de 

repetări din zonele de efort R2, R3, S1 și S2 cu 

10%; 

- pentru fiecare scădere cu 5 a scorului variabilității 

ritmului cardiac, se face o scădere a numărului de 

repetări din zonele de efort R2, R3, S1 și S2 cu 

10%; 

- pentru zonele de efort R1, S3 și S4, numărul de 

repetări a rămas identic atât pentru grupa de 

control, cât și pentru grupa experimentală, 

neintervenindu-se asupra lui. 
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           10.5.5. Evaluarea performanțelor sportive 

            Pentru evaluarea sportivă s-au efectuat un număr 

de 2 seturi de teste, fiecare fiind format din 3 testări 

identice la interval de aproximativ 21 zile între ele. 

      Primul test este pentru stabilirea rezistenței în 

regim de viteză. În acest sens, sportivii vor fi supuși la 2 

testări consecutive cu o serie standard de antrenament 

constând în 8 repetări a câte 100 de metri înot în procedeul 

liber, fiecare repetare începând la un interval de 2 minute 

față de precedenta. Se va face o medie a rezultatelor 

obținute de fiecare sportiv în cadrul fiecărei testări, iar 

rezultatele vor fi exprimate în secunde și zecimi de 

secundă.  

Cel de-al doilea test este folosit pentru testarea 

vitezei. În acest sens, sportivii vor fi supuși la 2 testări 

consecutive, cu o serie standard de antrenament constând 

în 4 repetări a câte 50 de metri înot în procedeul liber, 

fiecare repetare începând la un interval de 5 minute față 

de precedenta. Se va face o medie a rezultatelor obținute 
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de fiecare sportiv în cadrul fiecărei testări, iar rezultatele 

vor fi exprimate în secunde și zecimi de secundă.  

Cel de-al treilea test este folosit pentru testarea 

anduranței și poartă denumirea de T30. În acest sens, 

sportivii vor fi supuși la 2 testări consecutive cu o repetare 

unică de 30 de minute de înot continuu în procedeul liber, 

înotătorii fiind încurajați să parcurgă o distanță cât mai 

mare în timpul alocat. Se va număra câte lungimi de bazin 

a efectuat fiecare sportiv în cele 30 de minute.  
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Capitolul XI 

REZULTATELE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA 

LOR 

11.1.  Evaluarea diferenței între progresul obținut de 

sportivii din grupa de control în comparație cu 

sportivii din grupa experimentală în ceea ce privește 

viteza în regim de rezistență 

11.1.1. Progresul obținut în ceea ce privește 

viteza în regim de rezistență la grupa de control și la 

grupa experimentală 

Ipoteza nulă Ho: Între mediile grupei 

experimentale și a celei de control nu există diferențe 

semnificative, deci intervenția antrenorului nu 

influențează progresul copiilor. 

 Pentru a testa ipoteza nulă, trebuie făcută o analiză 

a progresului fiecărui sportiv în parte din cele două grupe. 

Progresul a fost făcut prin diferența dintre timpul inițial și 

cel final și se măsoară în secunde.  
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 Atunci când facem o analiză, este important de 

observat dacă există sau nu valori extreme pentru a le 

putea elimina, astfel încât să creștem gradul de acuratețe 

a analizei noastre. Există 2 valori extreme și au fost 

eliminate. 

Testul Z: Two Sample for Means relevă că între 

grupa experimentală și cea de control (referință) există 

diferența de timp pentru eșantionul analizat.  

Mediile acestor diferențe sunt T1_EXP=0,4 și 

T1_REF=0,1. Totuși, nu putem extrapola această 

concluzie asupra întregii populații statistice, deoarece 

nivelul de semnificație al testului P(Z<=z) o coadă și 

nivelul de semnificație al testului P(Z<=z) 2 cozi nu este 

mai mic decât 0,01.  

Statistic vorbind, valoarea p este probabilitatea de 

a obține același rezultat (al testului) sau unul chiar mai 

extrem decât ce am obținut deja, în condițiile în care 

ipoteza de nul este adevărată.  
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În cazul nostru, ipoteza de nul H0 se acceptă. 

Acest tip de intervenție a antrenorului nu are o influență 

pozitivă asupra copiilor. Totuși, pentru grupul 

experimental și în condițiile realizării programului de 

intervenție, antrenorul a avut influența pozitivă.  

Întrucât cele 3 teste au fost desfășurate într-un 

interval de doar 21 de zile, durata insuficientă pentru a 

putea observa un progres real la niște sportivi foarte bine 

antrenați, faptul că rezultatele testelor au fost influențată 

de intervenția antrenorului la un număr mai mare de 

sportivi și într-o măsură mai mare la grupa experimentală 

ne arată că performanța sportivă poate fi modificată în 

funcție de adaptarea intensității și a volumului de 

antrenament, în funcție de VRC, în ceea ce privește viteza 

în regim de rezistență.  

11.1.2. Progresul obținut în ceea ce privește 

viteza la grupa de control și la grupa experimentală 

Se pornește de la ipoteza nulă H0: Diferența 

dintre mediile obținute de sportivii din grupa 
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experimentală între proba inițială și finală este 

nesemnificativă. Deci, intervenția antrenorului nu 

influențează progresul copiilor.  

Testul T: Paired Two Sample for Means relevă că 

diferența dintre mediile obținute de sportivii din grupa 

experimentală între proba inițială (31.61) și finală (31.42) 

a Testului 2 (4x50 liber) este foarte mică. Intervenția 

antrenorului nu este relevantă. Cu toate acestea, nu putem 

extrapola această ipoteză asupra întregii populații 

statistice, deoarece p nu este mai mic decât 0,05. 

Se pornește de la ipoteza nulă H0: Între mediile 

grupei experimentale și cea de control nu există 

diferențe semnificative în privința rezultatelor 

sportivilor la testul 2, deci intervenția antrenorului nu 

influențează progresul copiilor. 

Pentru a testa ipoteza nulă, trebuie să fie făcută o 

analiză a progresului fiecărui sportiv în parte din cele două 

loturi. Progresul a fost făcut prin diferența dintre timpul 

inițial și cel final și se măsoară în secunde.  
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Putem observa că în grupa experimentală, un 

număr de 10 sportivi au realizat un timp mai bun la 

evaluarea finală față de cea inițială, în comparație cu 

doar 7 sportivi care au reușit asta în grupa de control. În 

ceea ce privește timpii mai slabi, aceștia au fost obținuți 

de 4 cadeți în grupa experimentală, în comparație cu 7 

cadeți din grupa de control. Un înotător din fiecare grupă 

a înregistrat un timp identic atât la evaluarea inițială, cât 

și la cea finală.   

           Testul z-Test: Two Sample for Means relevă că 

între grupa experimentală și cea de control există diferență 

pentru eșantionul analizat. Mediile rezultatelor sportivilor 

sunt T2_EXP=0,12 și T2_REF=-0,18.  

           Totuși, nu putem extrapola această concluzie 

asupra întregii populații statistice, deoarece nivelul de 

semnificație al testului P(Z<=z) o coadă și nivelul de 

semnificație al testului P(Z<=z) 2 cozi nu este mai mic 

decât 0,01. 

În cazul nostru se acceptă ipoteza de nul H0. Acest 

tip de intervenție a antrenorului nu are o influență pozitivă 
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asupra copiilor. Totuși, pentru grupul experimental și 

condițiile realizării experimentului, intervenția 

antrenorului a avut influență pozitivă. Pentru grupul 

experimental, diferența dintre rezultatele obținute de 

sportivi la evaluarea 1 față de evaluarea 2 este pozitivă 

(0,12), iar pentru grupa de control această diferență este 

negativă (-0,18). 

11.1.3. Progresul obținut în ceea ce privește 

anduranța la grupa de control și la grupa experimentală 

Se pornește de la ipoteza nulă H0: Diferența 

dintre mediile obținute de sportivii din grupa 

experimentală între proba inițială și finală este 

nesemnificativă. Deci intervenția antrenorului nu 

influențează progresul copiilor.  

Testul t-Test: Paired Two Sample for Means 

relevă că diferența dintre mediile obținute de sportivii din 

grupa experimentală între proba inițială (2214) și finală 

(2246) a Testului 3 (T30) este semnificativă.  
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Ipoteza nulă se infirmă și se acceptă ipoteza 

alternativă H1. Astfel, putem afirma că intervenția 

antrenorului este relevantă. Putem extrapola această 

ipoteză asupra întregii populații statistice, deoarece p este 

mai mic decât 0,01. Probabilitatea de a greși susținând 

ipoteza alternativă este mai mică decât 0,01. 

Pentru analiza diferenței dintre cele două grupe se 

pornește de la ipoteza nulă H0: între mediile grupei 

experimentale și ale celei de control nu există diferențe 

semnificative în privința rezultatelor sportivilor la testul 

3, deci intervenția antrenorului nu influențează progresul 

copiilor. 

  Pentru a testa ipoteza nulă, trebuie să fie făcută o 

analiză a progresului fiecărui sportiv în parte din cele două 

grupe. Progresul a fost făcut prin diferența dintre distanța 

inițială și cea finală și se măsoară în metri.  

           Putem observa că în grupa experimentală, un 

număr de 12 sportivi au înotat o distanță mai lungă la 
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evaluarea finală față de cea inițială, în comparație cu doar 

6 sportivi care au reușit asta în grupa de control.  

 Testul z-Test: Two Sample for Means relevă că 

între mediile rezultatelor obținute de grupa 

experimentală și cea de control există diferențe 

semnificative. Mediile rezultatelor sportivilor sunt 

T3_EXP=-29,66 și T3_REF=-2,33.  

Putem extrapola această concluzie asupra întregii 

populații statistice, deoarece nivelul de semnificație al 

testului P(Z<=z) o coadă și nivelul de semnificație al 

testului P(Z<=z) 2 cozi sunt mai mici decât 0,01. 

În cazul nostru, ipoteza nulă se respinge și se 

confirmă H1. Acest tip de intervenție a antrenorului are o 

influență pozitivă importantă asupra copiilor. Pentru 

grupa experimentală, diferența dintre rezultatele obținute 

de sportivi la evaluarea 1 (săpt. 1) față de evaluarea 2 

(săpt. 2) este negativă (-29,66), iar pentru grupa de control 

această diferență este pozitivă (2,33). 
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11.2. Evaluarea modificării variabilității 

ritmului cardiac pe parcursul experimentului 

în cele două grupe 

Așa cum am demonstrat în cercetarea preliminară, 

variabilitatea ritmului cardiac poate influența performanța 

sportivă. Din acest motiv, am vrut să evaluăm dacă 

intervenția antrenorului asupra antrenamentului poate 

duce sau nu la o modificare a variabilității ritmului cardiac 

în sens pozitiv. Pentru a testa acest lucru, valoarea VRC 

din prima săptămână de intervenție (zilele 7-12) a fost 

comparată cu valoarea VRC din ultima săptămână de 

intervenție (zilele 21-26). 

Se pornește de la ipoteza nulă H0: Pentru grupa 

experimentală între media VRC_EXPs1 din săptămâna1 

(zilele 7-12) și VRC_EXPs2 din săptămâna2 (zilele 21-

26) nu există diferențe semnificative, deci intervenția 

antrenorului nu influențează VRC.  

Testul T pentru verificarea diferenței dintre 

medii confirmă H0. Diferența dintre medii VRC 

_EXPs1=75,6 și VRC_EXPs2=75,76 nu este 
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semnificativă. Pentru grupul experimental VRC crește 

foarte puțin, dar nu putem extrapola această ipoteza 

asupra întregii populații statistice. 

Coeficientul de corelație Pearson R =0,79 denotă 

o corelație foarte puternică și pozitivă între proba inițială 

și finală din grupa experimentală. Dacă VRC inițial crește 

cu 1 unitate, VRC final crește cu 0,79 unități.  

Se pornește de la ipoteza nulă H0: Pentru grupa 

de control între media VRC_REFs1 din săptămâna 1 

(zilele 7-12) și VRC_REFs2 din săptămâna 2 (zilele 21-

26) nu există diferențe semnificative, deci intervenția 

antrenorului nu influențează VRC. Testul T (t-Test: 

Paired Two Sample for Means) pentru verificarea 

diferenței dintre medii infirmă H0. 

Astfel, se confirmă ipoteza alternativă H1: între 

media VRC din săptămâna 1 (zilele 7-12) și VRC din 

săptămâna 2 (zilele 21-26) există diferențe 

semnificative. Diferența dinte medii VRC_REFs1=76,86 

și VRC _REFs2=72,6 este semnificativă.  
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Pentru grupul de referință, media VRC scade de la 

76,87 până la 72,6. Această concluzie este susținută și de 

valorile p one-tail și p two-tail care sunt mai mici decât 

0,01. Probabilitatea de a greși susținând H1 este mai mică 

decât 0,01.  

Putem extrapola această ipoteză asupra întregii 

populații statistice.  

Coeficientul de corelație R =0,87 denotă o 

corelație foarte puternică și pozitivă între proba inițială și 

finală. Dacă VRC inițial crește cu 1 unitate, VRC final 

crește cu 0,79 unități.  

Variabilitatea ritmului cardiac se modifică în sens 

negativ în cazul în care antrenamentul nu este adaptat 

valorilor de zi cu zi ale acestui parametru. Un alt rezultat 

al acestei cercetări ne arată că atunci când antrenamentul 

este adaptat valorilor VRC, acest parametru se menține 

constant, fără a fluctua mult, astfel încât performanța 

sportivă va fi mai stabilă. 
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Capitolul XII 

CONCLUZII 

Variabilitatea ritmului cardiac a devenit o temă din 

ce în ce mai importantă în cercetarea științifică sportivă. 

Deși este un domeniu despre care încă nu se cunosc toate 

detaliile, există multe studii care demonstrează legătura 

dintre variabilitatea ritmului cardiac și capacitatea de 

performanță atât la sportivi seniori, cât și la juniori.  

Datorită simplificării semnificative a metodelor de 

măsurare, nevoia de cunoaștere a antrenorilor despre acest 

parametru a crescut în mod constant.  

Există multe studii care să facă legătura între 

capacitatea de performanță și variabilitatea ritmului 

cardiac, însă nu există încă cercetări în care antrenamentul 

să fie condus în funcție de variabilitatea ritmului cardiac. 

Cercetarea de față își dorește ca variabilele 

antrenamentului, cum ar fi volumul și intensitatea, 

precum și numărul de antrenamente să fie ajustate în 

funcție de acest parametru.  
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De asemenea, dacă la nivel de seniori se știu mai 

multe informații despre legătura dintre performanța 

sportivă și variabilitatea ritmului cardiac, la nivel de 

cadeți pubertari 12-14 ani cercetările sunt foarte puține, 

astfel încât se va putea stabili dacă există sau nu o legătură 

și la această categorie de vârstă. 

La studiul preliminar au participat 10 înotători de 

top, multipli campioni și vicecampioni naționali cu vârste 

cuprinse între 12 și 14 ani. În cazul acestor sportivi s-a 

observat o influență importantă a variabilității ritmului 

cardiac asupra perfomanței sportive, atât în cazul vitezei, 

în cadrul vitezei în regim de rezistență, cât și în cazul 

anduranței.  

Practic, variabilitatea ritmului cardiac este un bun 

predictor al capacității/ stării de performanță în care se 

află un înotător într-o anumită zi.  

De asemenea, există numeroși factori care 

influențează variabilitatea ritmului cardiac, cei mai 

importanți fiind calitatea și cantitatea somnului.  
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În acest studiu am descoperit că antrenamentul 

sportiv poate fi dirijat cu succes, folosind variabilitatea 

ritmului cardiac. Unul dintre cele mai grele lucruri pentru 

un antrenor este să știe când poate mări intensitatea unui 

antrenament sau volumul acestuia și când este indicată o 

scădere a acestor parametri.  

Deși diferența nu a fost semnificativă statistic, 

pentru grupa experimentală, atât în ceea ce privește 

viteza, cât și viteza în regim de rezistență, rezultatele au 

fost superioare față de grupa de control. Acest lucru 

demonstrează că, într-adevăr, în anumite cazuri 

monitorizarea VRC reprezintă o variantă pentru a ține 

cont de activitatea sistemului nervos autonom, 

modificând astfel, în funcție de activitatea acestuia, 

parametrii antrenamentului. În condițiile în care cele două 

grupe ar fi fost mult mai numeroase, atunci și rezultatele 

ar fi devenit mai concludente. 

Rezultatele obținute ne determină să afirmăm că 

dirijarea antrenamentului sportiv cu ajutorul variabilității 

ritmului cardiac este o variantă de luat în considerare 
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pentru dezvoltarea vitezei și a vitezei în regim de 

rezistență, dar mai ales pentru dezvoltarea rezistenței. De 

asemenea, dirijarea eficientă a antrenamentului sportiv va 

duce la o ameliorare a valorilor VRC în timp, ceea ce se 

va  concretiza în niște rezultate sportive superioare atunci 

când ne pregătim de o competiție la care sportivii trebuie 

să ajungă în vârful formei lor sportive. 

Este pentru prima dată când antrenamentul sportiv 

este dirijat folosind un protocol propriu în funcție de 

variabilitatea ritmului cardiac.  

Urmează ca în cercetările ulterioare protocolul 

folosit de această dată să fie confirmat sau îmbunătățit. De 

altfel, este o rază de speranță și pentru antrenorii care nu 

dispun de fonduri foarte mari și care pot determina starea 

organismului, utilizând un dispozitiv ieftin și foarte ușor 

de folosit.  

Limitele cercetării 

Limitările acestui studiu sunt date de eșantionul 

relativ mic de sportivi și de faptul că antrenorul lucrează 
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de mult timp cu sportivii, astfel încât antrenamentul 

pentru grupa de control a fost unul destul de apropiat de 

ceea ce ar fi fost optim pentru acești sportivi, iar 

rezultatele totale ale acestor sportivi la campionatele 

naționale demonstrează acest lucru.  

O altă limitare a acestui studiu este durata acestuia. 

31 de zile nu reprezintă, adesea, o perioadă în care se 

poate observa un progres semnificativ.  

O altă limitare e reprezentată și de faptul că 

protocolul de modificare a antrenamentului nu este unul 

standardizat, întrucât este primul studiu de acest tip. 
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Capitolul XIII 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE 

 Această lucrare prezintă mai multe elemente de 

originalitate: 

✓ Este un studiu despre variabilitatea ritmului 

cardiac pe înotători cu vârste cuprinse între 12 și 

14 ani. Alte studii publicate în literatură de 

specialitate s-au desfășurat fie pe sportivi seniori, 

fie pe sportivi de aceeași vârstă, dar practicanți ai 

altor ramuri sportive. 

✓ Este un studiu efectuat cu ajutorul unui dispozitiv 

validat științific, foarte ușor de folosit. 

✓ Măsurarea variabilității ritmului cardiac nu a fost 

efectuată la trezire, în pat, ci pe plaja bazinului, 

imediat înainte de începerea antrenamentului. 

✓ S-a studiat legătura dintre cantitatea și calitatea 

somnului și variabilitatea ritmului cardiac la 

înotători cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani. În 
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studiile publicate până acum, acestă legătura a fost 

demonstrată preponderant la adulți. 

✓ Este primul studiu care implică modificarea 

antrenamentului sportiv în funcție de variabilitatea 

ritmului cardiac după un standard bine stabilit. 



 

 
87 

 
 

Capitolul XIV 

DISEMINAREA REZULTATELOR 

 Rezultatele obținute în acest studiu au fost 

diseminate în mai multe medii, astfel: 

Participări la conferințe: 

- Prezentare orală cu titlul RELATIONSHIP 

BETWEEN HEART RATE VARIABILITY 

AND SWIMMING SPEED la 11th International 

Congress of Education, Health and Human 

Movement, București, 10-12 iunie 2021; 

- Prezentare orală cu titlul THE LINK BETWEEN 

HEART RATE VARIABILITY AND 

ENDURANCE IN SWIMMING la 17th 

International Conference of the Universitaria 

Consortium in Physical Education, Sports and 

Physiotherapy, Iași, 12-13 Noiembrie 2021; 

- Prezentare orală cu titlul THE LINK BETWEEN 

HEART RATE VARIABILITY AND SPEED 
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RESISTANCE IN SWIMMING la 17th ENYSSP 

Conference, București, 26-28 May 2022; 

- Prezentare orală cu titlul ENDURANCE 

IMPROVEMENT AFTER USING HEART 

RATE VARIABILITY IN TRAINING 

PRESCRIPTION la 12th International Congress 

of Education, Health and Human Movement, 

București, 15-18 iunie 2022. 

Publicări în reviste: 

- În revista Discobolul s-a publicat în decembrie 

2021, în volumul 60, articolul THE 

RELATIONSHIP BETWEEN HEART RATE 

VARIABILITY AND SWIMMING SPEED. 

- În revista Sport&Societate s-a publicat in iulie 

2021, în volumul 22, articolul THE LINK 

BETWEEN HEART RATE VARIABILITY 

AND ENDURANCE IN SWIMMING. 

În curs de publicare (articol acceptat cu modificări): 
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- În revista Discobolul - ENDURANCE 

IMPROVEMENT AFTER USING HEART 

RATE VARIABILITY IN TRAINING 

PRESCRIPTION 
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