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Introducere 

 

Actualitatea temei  

 

Sportul, indiferent de forma sub care este practicat are o influență benefică  

asupra evolutiei individului, pe plan biologic și psihocomportamental. Ca urmare, 

considerăm că vârsta junioratului, cu precădere cea a juniorilor I, este ideală pentru 
derularea acestei cercetări, deoarece vârsta de 18 ani reprezintă apogeul ameliorării 

întregii capacități motrice. 

În țara noastră se pune foarte puțin accent în pregătirea tinerilor sportivi, 

referindu-ne la copii și juniori. Astfel, considerăm că o cercetare, în acest sens, ar putea 

aduce contribuții benefice în delimitarea unor factori cu influență majoră în obținerea 

performanței. 

Foarte puțini formatori de juniori handbaliști cunosc fundamentele unei 

planificări adecvate a pregătirii. Spre exemplu sunt întâlnite foarte multe cazuri unde 

pregătirea fizică este utilizată neadecvat, iar antrenarea calităților motrice nu 

corespunde cu cerințele și particularitățile de vârstă ale copiilor. Un alt aspect negativ 

al antrenării juniorilor din țara noastră îl constituie aportul pregătirii tactice. Importanța 

acestui tip de pregătire nu o vom contesta, însă ponderea ei procentuală din pregătirea 
unui anumit eșalon de copii trebuie să țină seamă de obiectivele specifice vârstei, 

performanțele și experiența grupului respectiv. Din păcate putem întâlni cluburi sportive 

ce pun accent pe pregătirea tactică într-un raport mai mare decât cel prevăzut de 

metodica specialiștilor și toate acestea din dorința de obține rapid performanțe sportive. 

Nici în cadrul pregătirii tehnice nu stăm foarte bine, din aceeași dorință de câștig a 

competițiilor, diverși antrenori caută să specializeze anumite procedee tehnice în etapele 

de consolidare sau chiar de învățare ale acestora. 

Putem afirma cu siguranță că pregătirea tinerilor sportivi de la noi din țară este 

una precară și imprecisă. 
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Motivarea alegerii temei 

 

 Pentru a combate aspectele negative exemplificate mai sus, dorim ca prin 

această teză să punem la dispoziția specialiștilor o planificare adecvată a 

antrenamentelor, care să coreleze specific categoriei de vârstă, pregătirii fizice, tehnice 

și tactice. Aceasta va avea ca scop, drumul spre performanța juniorilor handbaliști. 

 Dacă în trecutul de sportiv handbalist am avut parte de o instruire săracă și 

inoportună vârstei și ramurii sportive, dorim să transformăm aceste regrete într-un 

suport moral pentru experiența ce va urma. Astfel, dorim să dăm naștere unui ghid ce 

ar putea ajuta tinerii antrenori aflați în activitate sau chiar a celor ce au deja o experiență.  

Complexitatea actuală a sportului și cerințele din practica acestuia necesită o 

pregătire sportivă abordată ca un proces unitar pe o  durată lungă de timp, ce permite 
sportivului să atingă performanțele maxime posibile, demonstrate în competițiile de 

prestigiu. Nivelul de performanță al handbalului a câștigat foarte multă amploare 

datorită, în principal, jucătorilor cu o capacitate de perormanță extrem de ridicată. Drept 

consecință, în lumea handbalului, au luat naștere procedee tehnice nemaivăzute, sfera 

tacticii s-a perfecționat, iar variantele de rezolvare a situațiilor de joc s-au multiplicat. 

Toți acești factori au influențat puternic metodologia de instruire de la eșaloanele de 

copii începători până la seniorii aflați în marea performanță.  

Conținutul tezei doctorale va conține informații utile în vederea pregătirii 

sportive sub toate formele ei, ce se raportează la eșaloanele de vârstă ale adolescenților, 

mai precis juniorii I. 
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PARTEA I - FUNDAMENTAREA TEORETICĂ 

 

Capitolul 1 –Aspecte generale și specifice privind capacitatea de performanță în 

handbal 

 

Obținerea performanței handbalistice a preocupat specialiști din diverse zone 

geografice care au încercat să găsească și să studieze factorii care influențează reușitele 

obținute în competiții. În funcție de specializarea acestora, a fost delimitat un număr 

variabil de factori fiziologici, psihologici și sociali care influențează sau determină 

obținerea performanței sportive. 

Pe lângă performanţa sportivă individuală, specialiştii și-au îndreptat atenția şi 

spre performanţa colectivă. Complexitatea acesteia este determinată de factorii ce se 

răsfrâng asupra prestaţiei unui grup uman. Performanța echipei este mai mult decât 
performanțele individuale adunate; pentru a creea o echipă nu e suficient să aduni în 

același loc mai multe persoane, deoarece colaborarea are la bază relații de 

intercondiționare, ce presupun un anumit sistem și anumite funcții. 

 

 

1.1. Factorii ce influențează performanța sportivă în handbal 

 

Considerând că numeroşi factori condiţionează performanţa sportivă, iar 

capacitatea de performanţă prezintă o structură complexă, toate acestea reunesc și în 

lumea handbalului de elită o multitudine de influențe biologice, motrice și psihologice, 

integrate social.   
Specialiști ce au atins subiectul performanței sportive, cu precădere în handbal, 

sunt Romila C. și Macovei S. (2018). Dintre indicatorii care influențează, mai mult sau 

mai puțin performanța handbalistică, autoarele amintesc de: 

• indicatori somatici: înălțime, greutate, tipul somatic, tipul fibrei musculare; 

• indicatori funcționali: tipul de activitate nervoasă superioară, capacitatea 

vitală, consumul de O2, tipul endocrin; 

• indicatori psihomotori: coordonarea generală, coordonarea segmentară, 

echilibrul static și dinamic, lateralitate, ambidexteritate, schema corporală, percepții de 
spațiu-timp, rata de reacție, repetiție și anticipare, sinteza kinestezică; indicatori psiho-

intelectuali: imaginație, memorie, atenție, gândire; indicatori volitivi psiho-reglatori: 

combativitate, rezistență la durere, efort volițional, perseverență; indicatori 

psihoafectivi: echilibru emoțional, rezistență la stres. 

- Alți indicatori: capacitatea de învățare, rezistența la factori perturbatori, 

capacitatea de îmbunătățire a energiei, capacitatea de regenerare mentală; 
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- indicatori biochimici: tip de metabolism, capacitate de refacere.1 

  

 

1.1.1. Factori antropometrici și fiziologici 

Înălțimea unui om poate influența rezultatele probelor sportive. Unele valori 

antropometrice trebuie luate în considerare în momentul când se evaluează 

performanțele jucătorilor. Diverse studii au dezvăluit o corelație între mișcările 

specifice handbalului și caracteristicile antropometrice precum înălțimea corpului, masa 

corporală, masa musculară și indicele de masă corporală (IMC).  
Scopul principal, când vine vorba de sportul de elită este considerat a fi 

depășirea tuturor limitelor capacității umane, cât și a proceselor fizice și mentale 

multilaterale, ce se dezvoltă simultan cu sportivul. Studiile apărute în ultimii ani, legate 

de performanța sportivă și de antropometrie au arătat:  

- importanța prototipurilor antropometrice pentru succes, în cadrul sportului de 

performanță și înaltă performanță;  

- ramurile sportive diferă printr-o diversitate morfologică a sportivilor;  

- sportivii ce au dobândit un profil morfologic optim pentru un anumit sport sau probă 

sportivă au mai multe șanse de a performa;  

- optimizarea morfologică realizată prin selecția adecvată a talentelor, atât în sportul 

masculin, cât și în cel feminin, este utilă pentru a eficientiza calitatea antrenamentului.2 
3 

 

1.1.2. Factori psihici 

Jucătorii de handbal de nivel superior trebuie să depună un efort intens datorită 

sarcinilor extrem de mari de antrenament și competiție care necesită concentrare 

maximă pe lângă abilitățile fizice, voliționale și mentale. Performanța sportivă, ca și 

performanța umană în general, este determinată de activitățile logice, emoționale și 

                                                             
1 Romila C., Macovei S., 2018, Performance capacity in handball, Discobolul – Physical 
Education, Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XIV. 
2 Mohamed H., Vaeyens R., Matthys S., Multael M., Lefevre J., Lenoir M., Philippaerts 
R., 2009, Anthropometric and performance measures for the development of a talent 
detection and identification model in youth handball, Journal of Sports Sciences, 27(3), 
257-266. https://doi.org/10.1080/02640410802482417 
3 Van den Tillaar R., Ettema G., 2004, Effect of body size and gender in overarm 
throwing performance, European Journal of Applied Physiology, 91, 413-418. 
https://doi.org/10.1007/s00421-003-1019-8 

https://doi.org/10.1080/02640410802482417
https://doi.org/10.1007/s00421-003-1019-8
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creative ale spiritului sportivilor și joacă un rol cheie în obținerea celor mai buni indici 

de manifestare motrică.4 

Suntem cu toții de acord că atitudinea este un factor cheie în obținerea unui 

rezultat pozitiv. Însă întrebarea pe care cu toții ar trebui să ne-o punem este, de ce anume 

este influențată atitudinea unui sportiv în timpul antrenamentului sau a competiției? 

Pentru această întrebare, au răspuns specialiștii în domeniu, C. Romila și S. Macovei 

(2018): 

• încrederea în sine și încrederea în capacitatea de a manifesta cunoștințele 

dobândite, în timpul jocului; 

• încrederea în antrenor și în colegii de echipă pe toată perioada de 

pregătire/competiție; 

• motivarea sportivului pe parcursul antrenamentului, dar mai ales în timpul 

competiției.  

1.1.3. Factori de altă natură - Performanța indirectă 

Influența managementului asupra performanței în handbal 

Printr-o mai bună organizare a planificării și pregătirii, printr-o mai bună 

administrare și dezvoltare, adică un management eficient, putema optimiza performanța 

fiecărui handbalist, dar și a întregii echipe.5 

 

                                                             
4 Wagner H., Finkenzeller T., Wurth S., Von Duvillard S., 2014, Individual and team 
performance in team-handball: A review. Journal of Sports Science & Medicine, 13(4), 
808-816. PMID: 25435773 
5 Cicma I., 2015, Training optimization management for the right and left middle 
players in handball game, echelon juniors I (girls), Discobolul – Physical Education, 
Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XI no. 1 (39) 
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Figura 5 – Influența managementului organizației asupra performanței unei 

echipe (Barbu M., 2022) 

În structura de mai sus, autorul articolului „Sustainability and Social 

Responsibility of Romanian Sport Organizations”, publicat în 2022, ne prezintă o 

schemă a componentelor de management ce influențează performanța. La fel ca și 

specialiștii enumerați în paragraful anterior și Barbu M. (2022) prezintă ca elemente 
principale, determinante a performanței în sport, sustenabilitatea și responsabilitatea 

socială. În viziunea lui Barbu M., sustenabilitatea unei organizații este dată de mediul, 

componenta socială și economia acesteia, iar responsabilitatea socială este determinată 

de responsabilitățile filantropice, etice, legale și economice.6 

 

Influența relației antrenor-parinte-sportiv asupra performanței în handbal 

Un aspect mai puțin analizat în articolele de specialitate de către specialiști este 

reprezentat de relațiile interpersonale, care există în multe forme în mediul sportiv. 

Performanța sportivului, automat și a echipei, direcția carierei, depind de relațiile 

sportive formate. Relațiile interpersonale care pot fi pozitive și negative între antrenor, 

sportiv și părinte afectează rezultatele comportamentale ale multor handbaliști, cum ar 

fi participarea continuă la lecțiile de antrenament.7 8 

                                                             
6 Barbu M., Popescu C., Burcea G., Costin D., Popa M., Păsărin L., Turcu I., 2022, 
Sustainability and Social Responsibility of Romanian Sport Organizations, 
Sustainability, https://doi.org/10.3390/su14020643 
7 Lisinskiene A., Lochbaum M., 2022, The Coach–Athlete–Parent Relationship: The 
Importance of the Sex, Sport Type, and Family Composition, Int. J. Environ. Res. Public 
Health. https://doi.org/10.3390/ijerph19084821 
8 Camire M., Trudel P., Forneris T., 2012, Coaching and Transferring Life Skills: 
Philosophies and Strategies Used by Model High School Coaches, Sports Psychol. 

https://doi.org/10.3390/su14020643
https://doi.org/10.3390/ijerph19084821
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Lisinskiene A. și Lochbaum M., aduc în concluzie faptul că înțelegerea și 

corectarea percepțiilor negative din triada relaționară, antrenor-sportiv-părinte poate 

îmbunătăți experiența sportivă a adolescenților.9,10 

 

Influența selecției asupra performanței în handbal 

În prezent, procesul de selecție în România, în lumea handbalului se desfășoară 

după anumite principii și reguli care nu mai sunt actuale, ceea ce determină o regresie 

din punct de vedere al performanței sportive. 

Literatura de specialitate este diversificată în ceea ce privește problemele de 

selecție, însă nu se specifică și soluții care să ajute antrenorii. 

Dacă am analiza modalitățile de realizare a selecției și antrenamentului sportiv 

în România, precum și în alte țări, cum ar fi Spania, Polonia și Franța, Polonia, am putea 

trasa câteva asemănări și deosebiri. Ca asemănări putem enumera: baza selecției, vârsta 

selecției pentru inițierea în jocul de handbal, concepția de joc, condițiile materiale de 

bază. În anul 2019, Franța avea aproximativ 55.000 de sportivi profesioniști, în 

comparație cu doar 6000 de sportivi profesioniști din țara noastră. Un alt aspect foarte 

important este sprijinul financiar al celorlalte țări, acesta este net superior față de cel al 
României. Nivelul profesional al antrenorilor de handbal incluși este de asemenea 

superior în celelalte țări analizate. Acesta a condus un sistem extrem eficient de 

pregătire continuă.11, 12 

 

Influența sustenabilității fizice asupra performanței handbalistice 

Viața extrasportivă, sănătatea fizică și psihică influențează într-o mare măsură 

nivelul de performanță ce poate fi atins de către un sportiv. Dacă activitățile cotidiene, 

alimentația și odihna pot fi pe deplin controlate, când vine vorba de sănătatea și 

integritatea organismului unui sportiv, mai exact a unui handbalist, putem doar ameliora 

                                                             
https://doi.org/10.1123/tsp.26.2.243 
9 Lisinskiene A., May E., Lochbaum M., 2019, The Initial Questionnaire Development in 
Measuring of Coach-Athlete–Parent Interpersonal Relationships: Results of Two 
Qualitative Investigations, Int. J. Environ. Res. Public Health 
https://doi.org/10.3390/ijerph16132283 
10 Lisinskiene A., Lochbaum M., May E., Huml M., 2019, Quantifying the Coach–
Athlete–Parent (C–A–P) Relationship in Youth Sport: Initial Development of the Positive 
and Negative Processes in the C–A–P Questionnaire (PNPCAP), Int. J. Environ. Res. 
Public Health 
https://doi.org/10.3390/ijerph16214140 
11 Massuca L., 2011, Expertise evaluation of technical and tactical proficiency in 
handball: Differences between playing status, EHF Sci. Conf. 
12 Leuciuc F., 2018, Longitudinal study on the effectiveness of the game actions in men’s 
handball top competitions (1998–2016), Kinesiol. Slov. 

https://doi.org/10.1123/tsp.26.2.243
https://doi.org/10.3390/ijerph16132283
https://doi.org/10.3390/ijerph16214140
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și preveni viitoarele accidentări. Apariția traumatismelor în viața sportivă a 

handbaliștilor este inevitabilă. Întrebarea este, ce putem face pentru a reduce numărul 

accidentărilor, dar și periculozitatea acestora?  

Tinerii sportivi handbaliști se confruntă cu accidentări multiple de-a lungul 

vieții. Programele specifice de prevenire a accidentărilor reduc ratele acestora, dar nu 
sunt bine sau deloc implementate în antrenamentul jucătorilor tineri.13 Vătămarea fizică, 

poate provoca, de asemenea și suferință psihologică, reprezentând un factor de risc 

pentru dezvoltarea problemelor de sănătate mintală.14 

 

Influența pandemiei asupra performanței în handbal 

Vom enumera ca factor major de influență asupra performanței sportive și 

pandemia actuală, determinată de coronavirus. Aceasta a afectat, după cum știm, toate 

domeniile din lume. 

Vărzaru C. și Tudor, V. (2021), descriu cum pandemia a afectat puternic 

sportul la nivel Mondial și în ramura sportivă handbal, incluzând și țara noastră, în 2020. 

Pentru o perioadă de peste 6 luni, orice competiție sportivă din țara noastră a fost oprită. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Von Rosen P., Heijne A., Frohm A., Friden C., Kottorp A., 2018, High Injury Burden in 
Elite Adolescent Athletes: A 52-Week Prospective Study, J. Athl. Train. 
14 Moesch K., Bunke S., Linnell J., Brodin E., Donaldson A., Ageberg E., 2022, “Yeah, I 
Mean, You’re Going to Handball, so You Want to Use Balls as Much as Possible at 
Training”: End-Users’ Perspectives of Injury Prevention Training for Youth Handball 
Players, Special Issue Injury Prevention in Sport.  

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Injury_Prevention_Sport
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Capitolul 2 - Caracteristici anatomice, fiziologice și psihologice specifice juniorilor 

I 

 

2.1. Caracteristici anatomice și fiziologice 

Pe baza măsurătorilor antropometrice ale jucătorilor de handbal, de diferite 

niveluri, s-a ajuns la concluzia că cei mai înalți sportivi, cu cea mai mare anvergură a 

brațulelor și o masă corporală optimă prezintă un nivel mai ridicat de performanță. O 

comparație a structurii corpului între jucătorii de elită și amatori evidențiază și faptul că 

jucătorii care practică regulat acest sport au valori mai mari ale masei musculare.15 
Pentru a determina profilul antropometric al handbaliștilor din înalta 

performanță, pentru fiecare post de joc, am folosit statistici descriptive pentru fiecare 

indicator pentru a identifica modelele optime pentru jucătorii de handbal de elită din 

primele patru echipe clasate la cele mai importante competiții pe o perioadă de 18 ani 

(2004–2021). În timp, indicii antropometrici au evoluat: înălțimea medie a crescut (de 

la 190 la 192,6 cm) dar a crescut mai puțin decât greutatea (de la 90,5 la 95,28 kg), iar 

aceștia au afectat indicele de masă corporală (creștere de la 25,2 la 25,67). 

 

2.1.1. Particularitățile morfofuncționale ale juniorilor 1 

Etapa postpubertară prevede o continuare a dezvoltării biologice a 

organismului sub aspectele sale esențiale și anume: creșterea și diferențierea. 

Creșterea, sub aspectul ei bilogic, reprezintă înmulțirea cantitativă a țesuturilor 

din organism și a organelor, aparatelor și sistemelor. Aceasta rezultă din multiplicarea 

de celule și sporirea cantității de substanțe intercelulare, ceea ce conduce la creșterea 

volumului, schimbarea formei, a dimensiunilor organismului și a segmentelor 

constituente. 

2.1.2. Încetarea treptată a ritmului dezvoltării somatice 

 

 

Odată finalizată perioada furtunoasă a dezvoltării somatice și vegetative 

corespondentă etapei pubertare, în etapa postpubertară, ultima parte a vârstei de 

creștere, ritmul încetinește din ce în ce mai mult, iar în încheierea ei organismul ajunge 

la stadiul de maturizare somato-vegetativă. Așa cum momentul intrării în etapa 
postpubertară nu poate fi stabilit cu exactitate, nici sfârșitul acestei etape și atingerea 

maturizării depline a unui adult, nu poate fi precis identificat în timp. Acest moment 

este raportat de la individ la individ. 

                                                             
15 Muntianu V., Abălașei B., 2021, Somatic evaluation of junior handball players. 
Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, Volume 60, 
Supplementary Issue 
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2.1.3. Ritmul lent de dezvoltare a oaselor 

Oasele își continuă demersul de creștere în lungime și în perioada de 

adolescență, dar cu un ritm mai lent, mai ales spre finalul ei. Pe de altă parte, procesul 

de îngroșare, în special pe seama compactei, devine foarte intens în această perioadă. 
Mobilitatea pasivă și cea activă a segmentelor coloanei vertebrale capătă 

valorile maxime la startul perioadei postpubertare, urmată de o stabilizare a sa sau chiar 

o reducere. Mobilitatea pasivă o întrece pe cea activă în această etapă de dezvoltare cu 

aproximativ 80. 

 

2.1.4. Talia, greutatea și suprafața corporală 

 

Talia crește îndeosebi datorită dezvoltării mai accelerate a trunchiului. Între 16 

și 18 ani, aceasta crește în medie pe an doar cu 1-2 cm, în comparație cu etapa pubertară, 

care a înregistrat  creșteri de la 4 până la 6 cm pe an. Vom reaminti că adolescenții 

cărora li se constată un ritm mai rapid de creștere în înălțime, în etapa această de vârstă, 

sunt realmente rămași în urmă din punct de vedere al vârstei biologice. În acest sens, se 

conturează faptul că, deși din perspectiva vârstei cronologice, aceștia se situează în 

categoria de adolescenți, prin prisma vârstei fiziologice și cea a dezvoltării oaselor și 

din punctul de vedere al creșterii taliei, ei sunt încă în procesul de dezvoltare al etapei 
pubertare.  

Subliniem ideea că pe parcursul vieții talia se mărește de 3,3 ori în raport cu 

lungimea de la naștere, iar pe la vârsta de 18 ani la fete și 20 de ani la băieți, aceasta se 

oprește din creștere. Raportul lungimilor capului, trunchiului și membrelor inferioare se 

schimbă foarte puțin după pubertate. 

 

 

2.1.5. Sistemul nervos și analizatorii 

 

Din punct de vedere al funcționalității, sistemul nervos al adolescenților 

prezintă unele particularități, acestea fiind importante nu doar pentru studiu, ci și pentru 

stabilirea reflexelor condiționate ce vizează însușirea deprinderilor noi de mișcare. 

Perioada de vârstă a elevilor postpubertari este reprezentată de o echilibrare dinamică 

mai stabilă între excitația și inhibiția corticală. Aceasta favorizează crearea, dar și 

păstrarea în timp mai îndelungat a legăturilor temporale. 
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2.1.6. Musculatura scheletică 

 

Conform datelor obținute de mai mulți specialiști (Andreoli A., Monteleone 

M., Van Loan M., Promenzio L., Tarantino U., De Lorenzo A., 2021), vom ilustra o 

comparație între greutatea corporală, greutatea mușchilor și forța musculară: 
 
Tabel 9 - Comparație între greutatea corporală, greutatea mușchilor și forța musculară , la diferite vârste 

Vârsta Greutate 

corporală 

Greutatea mușchilor Forța dinamometrică 

În % În kg Palmară Lombară 

8 ani 

12 ani 

15 ani 

18 ani 

adult 

22,5 

30 

45 

57 

64 

27,2 

29,4 

32,6 

44,2 

41,8 

7 

9,5 

14,6 

25,2 

26,8 

17,5 

25,2 

36,4 

44,1 

49,3 

35 

52 

92 

125 

15516 

 

O dezvoltare scheletomusculară crescută și parametrii minerali osoși 

îmbunătățiți au fost observate în rândul luptătorilor, canotorilor și sportivilor ce practică 
handbal.17 

 

2.1.7. Maturizarea treptată a organelor vegetative 

Constatăm o echilibrare dinamică dacă facem referire la nivelul organelor 

reprezentate de sfera vegetativă, în perioada de vârstă a adolescenților, direct 

proporțională unor răspunsuri corespunzătoare și stabile la exercițiile ce vin din planul 

intern sau extern. Din punct de vedere fiziologic și biochimic, modificările sunt 
evidente, pentru că pe plan morfologic, în mare măsură, ele s-au finalizat în etapa 

pubertară. Pentru perioada postpubertară va rămâne să se desăvârșească finisarea și 

definitivarea structurilor celulare și subcelulare ale organelor vegetative, dar și o 

creștere neînsemnată a viscerelor din punct de vedere al greutății și al volumului. 

 

2.1.8. Dezvoltarea aparatului cardiovascular la juniorii 1 

 Dezvoltarea morfologică și funcțională a aparatului cardiovascular nu se va 

opri în perioada postpubertară, aceasta fiind chiar mai accentuată din unele puncte de 
vedere. În cazul fetelor, acest proces se sfârșește mai rapid în raport cu cel al băieților. 

Dezvoltarea inimii și a vaselor de sânge aflate la periferie are un impact asupra creșterii 

capacității funcționale a aparatului cardiovascular. 

 

                                                             
 
17 Kalabiska I., Zsakai A., Annar D., Malina R., Szabo T., 2022, Sport Activity Load and 
Skeletomuscular Robustness in Elite Youth Athletes, Int. J. Environ. Res. Public Health 
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2.1.9. Dezvoltarea morfologică încetinită, dar funcțional accelerată a aparatului 

respirator 

  

 Aparatul respirator și-a câștigat maturizarea în etapa pubertară, din punct de 

vedere morfologic. Desăvârșirea și finisarea unor segmente, creșterea volumului și a 

greutății plămânilor va avea loc în etapa postpubertară. 

 În concluzie, în etapa postpubertară va continua dezvoltarea morfologică a 
aparatului respirator, ceea ce va duce la intensificarea factorilor dimensionali. Pe final 

se produce mărirea suprafeței de contact dintre sângele capilar și aerul alveolar. La 

începutul etapei postpubertare întâlnim un ritm de dezvoltare anatomic mai amplificat, 

ce devine tot mai lent, împreună cu apropierea de etapa definitivă a morfologiei 

respiratorii. 

 

2.1.10. Stabilizarea treptată a secreției interne și a reglării vegetative 

 Finalul etapei pubertare și începutul adolescenței descriu o echilibrare și 
stabilizare a secreției hormonale. Dificultățile de apreciere exactă a începutului 

adolescenței vizează reglarea secreției interne, care trece aproape neobservată de cele 

mai multe ori. Investigațiile sistematice din sfera endocrină surprind rareori momentul 

de echilibrare a secreției interne. Astfel, aprecierea momentului de instalare a 

adolescenței va fi realizată în urma analizării aspectelor legate de modificarea 

scheletului osos, creșterea și dezvoltarea musculoligamentară, uniformizarea stratului 

lipidic subcutanat, topografia părului, modificările legate de voce etc., dar și de 

aspectele legate de transformările psihice: finisarea și conturarea personalității, 

accentuarea interesului afectiv față de sexul opus, apariția și orientarea interesului 

pentru alegerea unui loc de muncă, dezvoltarea sentimentelor de apartenență la grup și 

responsabilitate socială, maturizarea gândirii, dezvoltarea voinței. Pentru a se constata 
stabilizarea proceselor hormonale va fi nevoie de efectuarea unor examene repetate, în 

intervale de timp scurte. 

2.1.12. Particularitățile refacerii organismului după efort la juniorii 1 handbaliști 

Conform principiului biologic care spune că influența condițiilor stresante din 
exterior devine cu atât mai puternică, cu cât vârsta de unde ele încep să acționeze este 

mai timpurie, elevii cu vârstă postpubertară sunt avantajați în comparație cu cei 

antepubertari și pubertari. Organismul postpubertarilor, se află în pragul maturizării 

definitive și suportă mai ușor strictețea unui program de antrenament sportiv sau de 

educație fizică. Există însă informații și date științifice care contrazic capacitatea de 

adaptabilitate a organismului tinerilor la efortul fizic. Numeroase cercetări și date 

științifice relatează alte reacții, care sunt mai puțin bune, ale organismului sportivilor 

aflați în creștere și care sunt supuși unui regim riguros și susținut de efort fizic. 
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2.2. Particularitățile psihologice ale juniorilor 1 din handbal 

 

Manifestarea sportivilor din punct de vedere tehnic și tactic este condiționată 

de capacitatea de atenție, anticipare și luare a deciziilor, care are un impact major în 

realizarea deprinderilor tehnice specifice jocurilor sportive și implicit, în îmbunătățirea 

performanței sportive. Interrelația dintre abilitățile cognitive și motorii influențează 

modul și viteza cu care sportivii iau decizii pe baza cărora își ordonează și își 
gestionează abilitățile motorii pentru a le face mai eficienți.18 

Handbalul este o disciplină sportivă care are, de asemenea, o amprentă 

specifică în interiorul motivației.19 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
18 Badău D., Badău A., Voiculescu-Ene C., Larion A., Voiculescu-Ene V., Mihăilă I., 
Fleancu J. L., Tudor V., Țifrea C., Coțovanu A. S., Abramiuc A., 2022, The Impact of 
Implementing an Exergame Program on the Level of Reaction Time Optimization in 
Handball, Volleyball, and Basketball Players, Int. J. Environ. Res. Public Health 
19 Van der Fels I., te Wierike S., Hartman E., Elferink-Gemser M., Smith J., Visscher C., 
2015, The relationship between motor skills and cognitive skills in 4-16 year old 
typically developing children: A systematic review, J. Sci. Med. Sport 
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Capitolul 3 – Relația pregătirii fizice, tehnice și tactice în handbal 

 

3.1. Intercondiționarea pregătirilor fizică, tehnică și tactică 

Hantău C. (2004) afirmă că jocul de handbal necesită existența tuturor 

factorilor pregătirii, cu precădere asupra celor de ordin: fizic, tehnic și tactic. Toți trei 

se află în strânsă legătură și se influențează reciproc. În acest sens, o bună pregătire 

tactică este valorificată doar printr-o bună pregătirea tehnică, iar ambele activități se 

valorifică în condițiile de raport cu pregătirea fizică. 

Ponderea componentelor de pregătire a antrenamentului sportiv este exprimată 
în procente, suma lor reprezentând 100%. În tabelul următor sunt prezenți indicatorii 

stabiliți de către F.R.H. în scopul pregătirii fizice, tehnice și tactice exprimați în 

procentele volumului total de pregătire, de la toate eșaloanele bazei handbalului de 

performanță. 

Tabel 10 – Ponderea structurilor de pregătire în antrenamentul de handbal, la diferite categorii 

de vârstă 

Componentele 

antrenamentului 

Pregătirea fizică Pregătirea tehnică Pregătirea tactică 

Eșaloane 

Copii începători 40% 50% 10% 

Copii avansați 35% 50% 15% 

Copii de performanță 35% 45% 20% 

Juniori II 30% 45% 25% 

Junori I 25% 40% 35% 

 

În scopul obținerii unor performanțe crescute din pregătire, în rândul copiilor 

și juniorilor, componentele de antrenament se dezvoltă treptat, fiind dependente de 

caracteristicile individuale ale copiilor, dar și de vârsta acestora. 

 

3.2. Pregătirea fizică 

În ceea ce privește performanța fizică, handbalul este considerat a fi un sport 

complex și intermitent care impune jucătorilor să asigure, în unele momente ale jocului, 

eforturi de maximă intensitate într-o perioadă scurtă de timp în timpul unor acțiuni 

precum sărituri, alergări și aruncarea mingii la viteze mari, urmate de perioade scurte 

de efort de intensitate redusă.20 

La această vârstă (adolescența), procesele psihofiziologice și neurologice 

devin stabile și ajută la creștere, iar efortul anaerob alactacid este bine tolerat, motiv 

                                                             
20 Campa F., Silva A., Talluri J., Matias C., Badicu G., Toselli S., 2020, Somatotype and 
bioimpedance vector analysis: A new target zone for male athletes, Sustainability 
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pentru care programul de antrenament se bazează pe exerciții care vizează dezvoltarea 

vitezei de repetiție, vitezei de execuție, vitezei de mișcare, rezistenței în regim de viteză 

și mai puțin pe viteza pură.21 

 

3.2.1. Dozarea efortului la juniorii I 

  

 Tendința dominantă a jocului de handbal se caracterizează prin creșterea 

vitezei jocului, de aceea trebuie să acordăm o nouă atenție pregătirii fizice.22 
 Handbalul poate fi considerat o activitate intensă pentru toți jucătorii, datorită 

numărului mare de acțiuni repetate de mare intensitate care au loc pe tot parcursul 

jocului (sărituri, sprinturi, schimbări de direcție, plonjoane, rostogoliri, contacte). În 

plus, numărul substanțial de contacte cu corpul crește probabil sarcina neuromusculară, 

atât în timpul, cât și după jocuri.23 Cu toate acestea, ritmul mediu de alergare din timpul 

jocurilor de handbal tinde să fie mai mic decât în majoritatea celorlalte sporturi de 

echipă, în timp ce răspunsurile lactatului din sânge și ale ritmului cardiac tind să fie 

similare.24 

 

3.2.2. Dezvoltarea vitezei la juniorii 1 

Pe perioada celor două etape de vârstă anterioare capacitatea motrică viteza a 

fost dezvoltată sub aspectul ei pur, fiind ajutată de labilitatea funcțională avută de 

scoarța cerebrală. Etapa postpubertară devine inaccesibilă acestei dezvoltări a vitezei, 

fiindcă echilibrarea proceselor funcementale corticale, reprezentate de excitație și 

inhibiție vizează o scădere treptată a capacității de mobilitate. Astfel, se limitează 
suportul fiziologic al dezvoltării vitezei de bază. Cu toate acestea, până la vârsta de 20-

22 de ani, se observă o superioritate a indicatorilor funcționali ce țin de mobilitatea 

proceselor nervoase în comparație cu cei ai adulților tineri. Dacă în perioada de vârstă 

postpubertară se mai poate realiza o ușoară îmbunătățire a vitezei de bază, printr-un 

antrenament specific acestui scop, după terminarea acestei etape nu mai putem vorbi 

                                                             
21 Karcher C., Buchheit M., 2014, On-court demands of elite handball, with special 
reference to playing positions, Sports Medicine 
22 Radu A., 2012, Experimental study on development of endurance on senior handball 
teams, Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VIII 
nr.1 (27) 
23 Sporis G., Vuleta D., Vuleta D. Jr., Milanovic D., 2010, Fitness profiling in handball: 
physical and physiological characteristics of elite players, Coll Antropol, 
PMID: 20977096 
24 Karcher C., Buchheit M., 2014, On-court demands of elite handball, with special 
reference to playing positions, Sports Medicine, 44(6), 797-814 
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despre dezvoltarea vitezei. În concluzie, aportul vitezei scade concomitent cu înaintarea 

în vârsta adultă. 

 

3.2.3. Dezvoltarea capacității coordinative la juniorii 1 

Capacitatea de coordonare este strâns legată de viteză, dezvoltarea ei 

cunoscând în mare parte aceleași etape. În schimb, coordonarea reprezintă o capacitate 

de mișcare mai complexă, aceasta fiind determinată de etapa de maturizare morfo-

funcțională a sistemului nervos. Mișcarea devine mai precisă și mai estetică, angrenarea 

mușchilor în mișcare devine mai oportună cu cât conexiunea dintre sistemul nervos și 

musculatura scheletică este mai bună, iar iradierea excitației de la nivelul ariilor 

corticale motoare este mai limitată în scopul realizării unei sarcini dinamice date. 

 

 

3.2.4. Dezvoltarea forței la juniorii 1 

Calitatea motrică forța solicită, aproximativ, doar sfera somatică a corpului, 

care la sportivii adolescenți este mai bine conturată față de cea vegetativă. Dacă se ține 

cont de principiul creșterii gradate a intensității efortului, în această perioadă de vârstă 
se poate da startul în dezvoltarea forței sub toate formele sale. Dezvoltarea forței nu 

trebuie să aibă loc doar în cadrul antrenamentului sportiv sau în timpul activităților 

sportive din școală, ci și în lecțiile de educație fizică. În comparație cu etapa anterioară, 

elevilor adolescenți li se poate mări ponderea de exerciții de forță, din ce în ce mai mult, 

din punct de vedere a volumului, dar și a intensității (se recomandă ca în lucrul cu 

greutăți, încărcătura să fie mărită treptat). 

 

3.2.5. Dezvoltarea rezistenței la juniorii 1 

Din punctul de vedere al unor specialiști în domeniu, antrenamentul de 

anduranță are cea mai mare influență asupra parametrilor capacității de performanță a 

corpului uman (Israel, Gurtler, Kholer și Peteras, în 1979 și 1981, citați de Tudor 

Virgil). 

La un nivel actual, atins prin jocul de handbal, se confirmă faptul că, dacă s-ar 

disputa un meci între două echipe cu un nivel tehnic și tactic similar atunci, echipa cu 

un nivel mai ridicat de rezistență fizică este cel mai probabil să obțină victoria. 
În consecință, procesul de antrenament de anduranță ar trebui să fie 

întotdeauna printre interesele antrenorilor de handbal.25 

 

                                                             
25 Radu A., 2012, Experimental study on development of endurance on senior 
handball teams, Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi 
kinetoterapie Anul VIII nr.1 
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3.2.6. Dezvoltarea mobilității la juniorii 1 

Influențarea mobilității se poate face zilnic, mijloacele utilizate pot fi introduse 

în orice parte a lecției de antrenament. Dacă mijloacele specifice dezvoltării mobilității 

se regăsesc în partea introductivă a lecției, acestea se vor realiza după o încălzire 

corespunzătoare a grupelor musculare și a articulațiilor ce urmează a fi supuse efortului 
din partea fundamentală a lecției. 

În permanență va fi necesar să asigurăm un echilibru între utilizarea 

mijloacelor de dezvoltare a forței și a celor de dezvoltare a mobilității. Această măsură 

este necesară, deoarece dezvoltarea forței duce la creșterea tonusului muscular în 

detrimentul elasticității musculare.26 

 

3.3.Pregătirea tehnică 

 
Handbalul are un caracter complex datorită mișcărilor și situațiilor aciclice 

care apar cerând jucătorilor să îndeplinească sarcini în funcție de poziția de joc atât în 

atac, cât și în apărare. Jocul modern de handbal solicită sportivii să efectueze un număr 

mare de acțiuni scurte, specifice, de intensitate crescută.27 

Dacă analizăm ponderea componentelor antrenamentului sportiv, pregătirea 

tehnică prezintă cea mai importantă structură din punct de vedere al timpului alocat, la 

nivelul copiilor și juniorilor. Acest fapt se datorează celor 50 de procente alocate acestei 
componente, unde se mai înglobează și efecte ale mijloacelor specifice handbalului ce 

sunt folosite în pregătirea fizică sau tactică. Cu toate că pentru pregătirea tehnică se 

alocă o proporție dominantă a conținutului instruirii sportive, ea se limitează mai mult 

la tehnica de bază, tehnică pe care copiii trebuie s-o consolideze, iar mai apoi s-o 

perfecționeze. Însușirea temeinică a tehnicii fundamentale, mai exact a procedeelor 

tehnice principale, crează premisele dobândirii unorprocedee tehnice noi mai complexe. 

 

 

3.3.1. Formarea și consolidarea deprinderilor motrice la juniorii I 

 
La vârstele juniorilor I și II, sunt create toate condițiile necesare de formare și 

consolidare a deprinderilor motrice complexe și dificile, în comparație cu  perioadele 

de creștere precedente. Gradul relativ ridicat de dezvoltare al calităților motrice, 

dezvoltarea avansată a aparatului locomotor, metabolismul ridicat care satisface 

cerințele crescute în vederea ariei somatice a organismului și echilibrarea proceselor 

                                                             
26Hantău C., 2004, Handbal - Antrenamentul copiilor și juniorilor, editura PRINTECH, 
București 
27 Leuciuc F., Petrariu I., Pricop G., Rohozneanu D., Popovici I., 2022, Toward an 
Anthropometric Pattern in Elite Male Handball, Special Issue Handball: Sport and 
Health.   

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/handball_sport_health
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/handball_sport_health
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nervoase fundamentale corticale au rolul de a asigura însușirea deprinderilor motrice și 

a stereotipurilor dinamice variate și complexe. 

 

3.4.Pregătire tactică 

  

  

 În domeniul sportiv, gândirea tactică poate căpăta conotații deosebite, 

deoarece jucătorii sunt uneori puși în situații limită pentru care trebuie să găsească rapid 

cele mai bune soluții. Din această perspectivă, jocul de handbal, ca disciplină euristică 
și ca sport de echipă, solicită jucătorilor să gândească și să răspundă rapid și prompt la 

situațiile tactice care apar în timpul jocului.28 Reacțiile motivaționale ale jucătorului 

trebuie să fie creative pentru a învinge echipa adversă și pentru a colabora cu 

coechipierii. Jucătorii trebuie să fie euristici, sociabili, cu spirit de cooperare.29 

3.5. Modelul de joc al juniorilor 1 

 În continuare vom prezenta modelul de joc, idealul jucătorului de handbal, 

aflat la categoria de vârstă juniori 1. Toate aceste calități pe care sportivul handbalist ar 

trebui să le posede, le vom clasifica după natura lor. 

 Toate aceste modele și caracteristici ale handbaliștilor juniori sunt extrase din 

documentele de specialitate publicate de către Federația Română de Handbal, pe site-ul 

acesteia. La rândul lor informațiile publicate de către FRH sunt luate din cartea publicată 

în 2004 de Hantău C., intitulată „Handbal – Antrenamentul copiilor și juniorilor”. 

 

3.5.1. Modelul de joc al juniorilor 1 – din punct de vedere fizic 

 Din punct de vedere al înălțimii, jucătorii de semicerc (extremele și pivotul) ar 

trebui să măsoare între 1.82 și 1.87 m. Tiparul jucătorilor de 9 m (interii și centrul) ar 

trebui să aibă înălțimea de 1.87 – 1.98 m. Portarul s-ar încadra în model dacă ar măsura 

1.85 – 1.90 m. 

 Din punct de vedere al calităților motrice pe care ar trebui să le posede un 
jucător de handbal aflat la ultima categorie de vârstă, vom lua în considerare viteza, 

testată prin proba de alergare pe 30 de m plat; viteza în regim de forță, testată prin 

săritura în lungime de pe loc; forța în regim de viteză, testată prin aruncarea mingii de 

handbal (cu elan) și rezistența, evaluată prin 2 probe: „Naveta” – 10x30 m și Testul 

Cooper. 

                                                             
28 Romila C., Macovei S., 2018, Tactical thinking in the handball game, Discobolul – 
Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XIV, no. 3(53). 
29 Pokrajac, B., 2009, Handball tendency regarding results analysis European 
Championship 2008 and World Championship 2009 
http://home.eurohandball.com/ehf_files/Publikation/Pokrajac%20Analysis_091204.
pdf 

http://home.eurohandball.com/ehf_files/Publikation/Pokrajac%20Analysis_091204.pdf
http://home.eurohandball.com/ehf_files/Publikation/Pokrajac%20Analysis_091204.pdf
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 În cazul vitezei de deplasare, jucătorii de semicerc ar trebui să scoată la proba 

de viteză, maxim 4”. Jucătorii liniei de 9 m și portarul au ca barem la proba de viteză 

pe 30 de m plat, maximul de 4”3. 

 Detenta ce trebuie înregistrată la proba specifică, de către toți jucătorii este de 

2,60 m. 
 Forța explozivă, ce se măsoară prin aruncarea mingii de handbal cu elan, va 

trebui să înregistreze minim 42 de m pentru jucătorii de semicerc și minim 45 de m, 

pentru jucătorii de 9 m și portar. 

 Rezistența, evaluată prin proba de 10x30 m, va trebui să înregistreze un rezultat 

maxim de 4’3” pentru jucătorii de semicerc și unul maxim de 4’5” pentru jucătorii de 9 

m și portar. În cazul testului Cooper, distanța minimă pe care trebuie s-o parcurgă 

extremele și pivoții este de 3000 de m, iar distanța minimă pe care trebuie s-o parcurgă 

interii, centrul și portarul este de 2900 m. 

 

3.5.2. Modelul de joc al juniorilor 1 – din punct de vedere tehnic 

 Tehnica jocului de atac ce trebuie stăpânită de jucătorii de semicerc cuprinde: 

- toate aruncările specifice postului de extremă (cu plonjon pe partea brațului de 

aruncare); 

- aruncările cu plonjon specifice pivotului, corespunzătoare situațiilor tactice (pașii 

pivotului). 
Tehnica jocului de atac ce trebuie stăpânită de jucătorii de 9 m cuprinde: 

- aruncări zvârlite: pe lângă genunchi, din săritură pe lângă șold, prin evitare, din săritură 

cu evitare. 

- executarea precisă a procedeelor de angajare a pivotului și a extremelor. 

Tehnica jocului de apărare ce trebuie stăpânită de toți jucătorii cuprinde: 

- marcajul și atacatea jucătorului advers aflat în posesia mingii; 

- blocarea mingilor aruncate spre poarta; 

- scoaterea mingilor din driblingul adversarului. 

 

3.5.3. Modelul de joc al juniorilor 1 – din punct de vedere tactic 

 Acțiunile tehnico-tactice pe care ar trebui să le deprindă juniorii handbaliști 

atunci când facem referire la faza de apărare și la faza de atac, le vom prezenta în cele 

ce urmează: 

 Tactica individuală de atac 
 Jucătorii de semicerc ar trebui să aibă bine însușite următoarele acțiuni tactice: 

- blocajele, paravanele și învăluirile executate correct; 
- efectuarea culoarelor de pătrundere prin cunoașterea adversarilor din punct de vedere al 

deplasării lor; 

- colaborarea cu jucătorii de 9 m. 

Jucătorii de 9 m ar trebui să aibă bine însușite următoarele acțiuni tactice: 
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- adaptarea la adversarii direcți, apărătorii și portarul, prin alegerea celui mai potrivit 

element sau procedeu tehnic de pasare și aruncare la poartă; 

- colaborarea cu jucătorii de semicerc. 

Tactica jocului din apărare va trebui însușită de către toți jucătorii din teren. 

Mai exact, ei trebuie să posede următoarele cunoștințe: 
- anticiparea atacului advers; 

- schimbul de oameni; 

- dublarea; 

- alunecările; 

- zidul de apărători la aruncările de la 9 m. 

Tactica colectivă, atât cea de apărare cât și cea de atac va trebui însușită de 

către toate posturile de joc. Mai precis facem referire la: 

- stăpânirea și utilizarea sistemelor de atac cu unul sau doi pivoți, pe atac pozițional sau 

în circulație; 

- acționarea și cunoașterea sistemelor de apărare pe zonă 3:2:1, 5:1 și 6:0, a celor 

combinate 5+1 și 4+2, dar și a formei de apărare om la om. 

Modelele de joc ale juniorilor 1 privind jocul de atac și de apărare, dar și modelul 
specializărilor pe posturi, le puteți găsi în teza de doctorat. 
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Capitolul 4 – Noutăți în handbal 

 

4.1.Tendințe actuale ce au loc pe plan national și international în lumea 

handbalului 

Sportul în general se află într-o continuă evoluție. Ca ramură a sportului, 

handbalul se află și acesta într-un constant proces de progres.  

Handbalul în școli, privit dintr-un unghi coeducațional, ar trebui abordat cu 

privire la predispoziția sa pentru dezvoltarea abilităților sociale și civice.30 Acestea 

includ respectul pentru regulile jocului, munca în echipă și solidaritate, fair-play, 
angajamentul și responsabilitatea.31 

Europa prezintă o dominație categorică în handbalul mondial, țările din Europa 

câștigând până în prezent majoritatea titlurilor olimpice și modiale, neexistând premise 

să apară vreo schimbare în viitor. 

Vom prezenta tendințele de dezvoltare ale handbalului modern pornind de la 

studierea jocului echipelor ce au participat în marile competiții internaționale: 

1. Media înălțimii a crescut pentru toate posturile de joc.   

2. Intensificarea tempo-ului și a ritmului jocului de handbal.  

3. Creșterea solicitărilor fizice și psihice în competiții. 

4. Într-un joc oficial de handbal, tactica defensivă decide în măsură mai mare rezultatul 

final.  
 

 

  

                                                             
30 Nicholls A., Polman R., Levy A., Taylor J., Cobley S., 2007, Stressors, coping, and 
coping effectiveness: Gender, type of sport, and skill differences, J. Sports Sci., 25, 
1521–1530. 
31 Ariaș A., Soto D., Ferreira C., 2021, A Systematic Review of Co-Educational Models 
in School Handball, Special Issue Handball: Sport and Health. 

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/handball_sport_health
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Capitolul 5 – CONCLUZIILE PRIMEI PĂRȚI 

 

O pregătire cât mai timpurie și încărcată, ce se raportează exact la capacitatea 

de performanță a individului, poate stimula obținerea de performanțe în viitorul carierei 

sportive. 
Considerăm că patru categorii de factori globali sintetici: aptitudinile, 

atitudinile, antrenamentul şi ambianţa, concepuţi într-o interrelaţie funcţională 

condiționează capacitatea de performanţă. 

În scopul obținerii unor performanțe crescute din pregătire, în rândul copiilor 

și juniorilor, componentele de antrenament se dezvoltă treptat, fiind dependente de 

caracteristicile individuale ale copiilor, dar și de vârsta acestora. 

Ca urmare, perioada de creștere și dezvoltare a organismului, specifică vârstei 

adolescenților este deosebit de avantajoasă îmbunătățirii în totalitate a  capacității 

motrice. Cu excepția vitezei, restul calităților motrice, mai ales rezistența și forța, au 

parte abia acum de condiții favorabile de dezvoltare. Dezvoltarea somatică și vegetativă 

a organismului sportivilor adolescenți duce la intensificarea potențialului biologic 

făcând posibilă crearea unei temelii solide pentru o capacitate de efort ridicată. 
Singurele restricții în dozarea efortului sunt identificate în cazul încordărilor 

neuromusculare mari, solicitărilor maximale din antrenamentele de forță, care implică 

un stres puternic asupra coloanei vertebrale. În privința efortului de rezistență, acesta 

trebuie realizat cu mare grijă, respectându-se cu strictețe principiul evoluției treptate a 

efortului. 

În concluzie, o pregătire cât mai timpurie și încărcată, ce se raportează exact 

la capacitatea de performanță a individului, poate stimula obținerea de performanțe în 

viitorul carierei sportive. 

 

 

 

  



23 
 

PARTEA A II-A – CERCETARE  PRELIMINARĂ PRIVIND ANALIZA 

JOCULUI DE HANDBAL AL ECHIPELOR NAȚIONALE, LA NIVEL DE 

SENIORI, ÎN EUROPA 

 

Capitolul  6 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 

În jocurile sportive, decisivă în obținerea performanței este pregătirea tehnico-

tactică, care presupune atât valorificarea condiției fizice a jucătorilor, cât și a capacității 

lor psihice. 

România este o țară care nu a mai produs performanțe sportive în handbalul 

masculin de foarte multă vreme. 
 În acest studiu vom realiza o comparație între handbalul masculin românesc 

de seniori și cel european de vârf, prin prisma caracteristicilor jocului naționalei noastre 

în raport cu cele ale celor mai bune echipe din Europa. 

 Pentru a ne da seama unde ne clasăm pe scara handbalului european facem o 

scurtă prezentare a istoricului performanțelor obținute de fiecare echipă care va fi 

prezentată în acest studiu. 

Pentru a desprinde principalele caracteristici și tendințe din handbalul mondial 

masculin, în studiul de față am analizat un număr de 64 de meciuri oficiale jucate de 

cele 13 echipe naționale în cadrul campionatului european 2020, dar și a calificărilor 

pentru europeanul din 2022.  

Pe de altă parte, vom analiza strategia de joc a naționalei de handbal masculin, 
de seniori a României încercând să depistăm punctele nevralgice ale acesteia, 

eventualele cauze și  / sau limite. 

 

6.1. Scopul cercetării 

Scopul lucrării constă în  identificarea cauzelor performanței scăzute a naționalei 

masculine de handbal și conturarea unor direcții de pregătire a viitoarelor generații care 

să înlăture aceste aspecte negative. 

 

6.2. Obiectivele cercetării 

Obiectivele cercetării preliminare sunt următoarele: 

- Identificarea, la nivelul echipelor naționale participante la campionatul 

european de handbal din 2020 și a naționalei României la calificările campionatului 
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european 2022,  a aspectelor de natură tehnico-tactică de atac și apărare menite să 

asigure obținerea performanței în competițiile oficiale. 

- Diagnosticarea problemelor de joc ale naționalei României. 

 

6.3. Sarcinile cercetării 

Sarcinile cercetării sunt următoarele: 

- stabilirea ipotezelor cercetării; 

- stabilirea fișei de înregistrare; 

- înregistrarea și analiza jocurilor oficiale; 

- prelucrarea și interpretarea datelor obținute; 

- compararea rezultatelor obținute de România cu cele ale celorlalte țări; 

- elaborarea concluziilor și propunerilor. 
 

6.4. Ipotezele cercetării preliminare 

Ip – 1 – Echipa de handbal a României are o eficiență scăzută a atacului deoarece 

comite mai multe greșeli de regulament și de pasare, reușește să arunce mai puțin la 

poartă pe toate fazele atacului, utilizează un număr mic de dispozitive de atac, nu 

folosește îndeajuns de mult schemele tactice, față de echipele de pe locurile 1-6 și 7-12 

din Europa. 

Ip – 2 – Echipa de handbal a României prezintă un joc slab în apărare deoarece se 

repliază mai greu, primește mai multe eliminări, intercepteză mai puține mingi, 

primește mai multe goluri cu poarta goală, utilizează un număr mai scăzut de 

dispozitive de apărare, primește mai multe goluri pe faza a IV-a a apărării față de 

echipele de pe locurile 1-6 și 7-12 din Europa.  

 

6.5.Metodele de cercetare 

 

Metoda observației. 

Metoda analizei. 

Metoda statistico – matematică.  

Metoda grafică. 
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Capitolul  7 

DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

7.1. Organizarea și desfășurarea cercetării 
 

 Plecând de la premisa că îmbunătățirea comportamentului performanțial al 

echipei presupune o analiză profundă a strategiei de joc, a eficienței combinațiilor 

tehnico-tactice utilizate in atac și apărare raportate permanent la jocul echipei adverse, 

și nu în ultimul rând la prestația fiecărui sportiv/post în economia jocului competițional, 

am realizat o analiză a prestației echipei de handbal masculin in anul 2019, în cadrul 

jocurilor de calificare pentru campionatul european de handbal din 2022, dar și a 

meciurilor echipelor participante in campionatul european de handbal din 2020 pentru 

disputarea locurilor 1 – 12 în Europa. 

Aspectele tehnico-tactice înregistrate la fiecare meci al fiecărei echipe 

(România, Spania, Croația, Norvegia, Slovenia, Germania, Portugalia, Suedia, Ungaria, 
Belarus, Austria, Cehia, Islanda) luată în studiu ne-au permis identificarea cauzelor, 

limitelor și dezavantajelor naționalei noastre. 

 

 

7.2. Eșantionul cercetării 

În cadrul cercetării au fost alcătuite 3 eșantioane, formate dintr-un număr de 6 

echipe de handbal. Am creat astfel eșantionul „România”, eșantionul „1-6 Europa”, 

reprezentat de primele 6 locuri ocupate la ultimul campionat european de handbal 

masculin și eșantionul „7-12 Europa”, reprezentat de ultimele 6 echipe ce au participat 

la acest campionat. Eșantionul 1-6 Europa cuprinde echipele de handbal: Spania, 

Croația, Norvegia, Slovenia, Germania și Portugalia. Eșantionul 7-12 Europa cuprinde 
echipele de handbal: Suedia, Ungaria, Islanda, Belarus, Austria și Cehia. Eșantionul 

România este reprezentat bineînțeles de echipa națională a României. 

Variabilele fiecărui eșantion sunt reprezentate de meciurile jucate de fiecare 

echipă din acel grup. Astfel în grupul România avem 6 jocuri oficiale analizate, în 

grupul 1-6 Europa avem 34 de meciuri, iar în grupul 7-12 avem 24 de întâlniri oficiale. 

Diferența de număr de subiecți din fiecare eșantioan este influențată de numărul 

echipelor reprezentante, dar și de faza în care acestea au ajuns în competiție. Astfel 

echipele care au ajuns în semifinale, finale, finale mici și meciul pentru locurile 5-6, au 

disputat cu unul sau două meciuri mai multe față de celelalte echipe. 

 

7.3. Etapele cercetării preliminare 

Etapa I – studierea materialelor bibliografice de literatură noi apărute, care să 
descrie tendințele de evoluție ale jocului de handbal masculin (01.02.2020 – 

03.03.2020) 
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 Etapa II – elaborarea ipotezelor cercetării și stabilirea metodelor de cercetare 

(04.03.2020 – 14.03.2020) 

 Etapa III – identificarea subiecților, înregistrarea meciurilor oficiale unor 

campionate internaționale (15.03.2020 – 07.05.2020) 

 Etapa IV – prelucrarea, centralizarea și interpretarea datelor 
obținute(08.05.2020 – 15.06.2020) 

 Etapa V – elaborarea concluziilor cercetării (16.06.2020 – 26.06.2020) 

 

 

7.4. Conținutul cercetării 

Prin analiza jocurilor oficiale ale celor mai bune echipe din Europa în 

handbalul masculin, prin utilizarea fișelor de înregistrare special utilizate  și compararea 

datelor obținute de România cu cele ale echipelor de handbal de top, ne propunem 

gasirea răspunsurilor la următoarele întrebări: 

1. Care sunt unele cauze principale ale jocului deficitar al naționalei de handbal masculin 

a României? 

2. Care sunt factorii care determină aceste cauze? 
Rezultatele testelor de la capitolul III ne vor duce la confirmarea sau negarea 

ipotezelor și ne vor răspunde la întrebări. 

După analiza jocurilor de calificare la campionatul european 2022, ale 

României, am centralizat toate datele și am obținut informații cu privire la: aruncările 

efectuate pe contraatac, pe faza a II – a, pe pozițional de pe toate posturile, numărul și 

tipul sistemelor utilizate în atac și în apărare, golurile primite cu poarta goală, numărul 

de eliminări primite, de intercepții realizate, numărul de greșeli, fie ele de regulament 

sau de pasare, media numărului și eficiența atacurilor poziționale finalizate din schemă 

tactică și acțiune individuală, procentajul mingilor blocate de portar, eficiența 

aruncarilor de la 7 m și eficiența atacurilor poziționale. 

 

2.4.1. Centralizarea datelor echipei de handbal masculine a României în urma 

disputării meciurilor de calificare la campionatul European 2022 

În teza de doctorat puteți găsi clasificate informații cu privire la numărul de 

aruncări, goluri și ratări ale echipei naționale de handbal masculin a României în 
meciurile de calificare pentru campionatul european din 2022. Țările adversare sunt 

prezentate în partea dreaptă a tabelului. Aruncările, golurile și ratările sunt prevăzute pe 

cele 3 faze ale atacului și la aruncările de la 7 m. 

În tabelul nr. 13 din teză sunt prezentate mai multe date cu privire la aspecte 

ale jocului de handbal. Deși este precizată rata de succes a aruncărilor din faza a IV- a 

a atacului, procentajul de reușită a acestei faze este influențat și de numărul de greșeli 

efectuate, de numărul de jucători din atac sau apărare, etc. Golurile primite cu poarta 

goală ne oferă informații cu privire la capacitatea de repliere în apărare a unei echipe. 

Numărul crescut de eliminări primite ne conduc către ideea unei apărări slabe, însă aici 
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ne referim doar la calitatea apărătorului, la acțiunile tactice individuale de apărare 

însușite de jucători, deoarece sistemul de joc impus de antrenor poate fi specific 

împotriva echipei adverse. Este considerat că portarul constituie cel mai de bază om 

dintr-o echipă. Dacă procentajul de blocare a mingilor scade sub 30 %, un joc impecabil 

al celorlalți coechipieri este foarte probabil să nu fie de ajuns pentru a obține victoria. 
Numărul de intercepții ne dezvăluie nivelul de organizare în apărare al echipei, de 

adaptare a ei la dispozitivul de joc, dar și calitatea jucătorilor. Greșelile, fie ele de 

regulament sau de pasare iau naștere din cauza a mai mulți factori: nivelul valoric al 

sportivilor, omogenitatea echipei, nivelul de cunoaștere a schemelor tactice din atac, 

capacitatea de adaptare la dispozitivul de apărare advers, etc. Datele despre numărul de 

pase și kilometrii alergați de întreaga echipă nu au fost regăsite pentru toate meciurile 

jucate. Aceste 2 tipuri de informații sunt preluate de pe site-ul ehftv.com, site al 

EHF(Federația europeană de handbal), care se ocupă cu înregistrarea video a jocurilor 

de handbal ce au loc la campionatele europene, dar și a celor din VELUX EHF 

Champions League. Această televiziune nu oferă în permanență toate datele despre joc. 

De asemenea puteți regăsi în teză, la acest capitol o centralizare a datelor cu 

privire la numărul de aruncări, goluri și ratări, ce au avut loc pentru fiecare post, în 
fiecare joc al României. 

Numărul, tipul sistemelor de apărare și de atac utilizate ne pot transmite 

informații în legătură cu capacitatea unei echipe de adaptare la adversari. Dacă o echipă 

știe să folosească mai multe siteme specifice atacului și apărării, aceasta poate face față 

mai ușor la orice stil de joc al adversarului. În tabelul nr. 15 sunt afișate informații cu 

privire la toate aceste aspecte. 

În tabelul nr. 16 sunt afișate numărul de goluri primite pe toate fazele apărării. 

Numărul crescut de goluri primite pe faza a II-a și în special pe contraatacul echipei 

adverse exprimă o slabă repliere a echipei. De asemenea numărul de goluri primite pe 

repliere sau pe organizarea apărării pot fi influențate și de numărul de greșeli efectuate 

în atac. Golurile primite în faza a IV-a a apărării și anume, apărarea în sistem, definesc: 
calitatea apărătorilor, omogenitatea coechipierilor în apărare, capacitatea lor de 

organizare, capacitatea antrenorului în alegerea unui sistem de apărare potrivit tacticii 

de atac al echipei adverse, dar și capacitatea sportivilor de adaptare la dispozitivul impus 

de antrenor.
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7.4.2. Analiza datelor 

 

 7.4.2.1. Analiza datelor naționalei de handbal masculin a României 

La acest subcapitol se poate regăsi în teză, tabelul nr. 17, unde există o 

centralizare mai riguroasă a mai multor componente.  

La prima vedere, în privința numărului de aruncări finalizate pe contraatac, 

faza a II-a și chiar pe pozițional nu putem spune ca stăm rău. Însă eficiența aruncărilor 

finalizate pe faza a II-a și pe atacul pozițional arată un procent scăzut. 

În privința mediei numărului de sisteme de atac și de apărare considerăm că 

naționala României utilizează prea puține. Cu cât o echipă de handbal stăpânește mai 

multe sisteme de atac și de apărare, cu atat ea va face față mai ușor în competiții la 

adversari cat mai diverși din punct de vedere al stilului de joc. 

Media golurilor primite cu poarta goală poate desemna nivelul de repliere al 
echipei în apărare atunci când se utilizează dispozitivul în atac cu 7 oameni, portarul 

fiind schimbat.  

Media de eliminări primite pe meci nu pare mare. Un număr scăzut de eliminări 

ale apărătorilor poate însemna o bună calitate de joc a acestora sau o lipsă a dorinței de 

luptă. Numărul de intercepții poate fi considerat unul mic, ceea ce ar rezulta o slabă 

organizare în apărare, o omogenitate scăzută a jucătorilor sau faptul că aceștia nu 

stăpânesc sistemul de joc impus de antrenor. 

Mediile de greșeli de regulament și de pasare considerăm a fi unele foarte mari. 

Acestea desemnează în primul rând capacitatea de performanță a sportivilor din lotul 

național, iar în al doilea rând pot reflecta o slabă colaborare între aceștia în teren. 

Din punct de vedere al numărului de aruncări finalizate din schemele tactice 
ale atacurilor poziționale, România are un număr mic. Se observă în jocul modern o 

tendință în finalizarea atacurilor poziționale prin acțiunile individuale sau a relațiilor de 

joc între 2, maxim 3 jucători. Astfel schemele tactice care implică un număr mare de 

coechipieri se întâlnesc foarte rar în jocul marilor echipe. Media numărului de atacuri 

finalizate din acțiune individuală este și acesta mic, România reușind rar să ajungă să 

finalizeze atacurile poziționale. Eficiența ambelor tipuri de finalizare a atacului este 

relativ mică, deoarece pe lângă acestea mai intră și atacurile eșuate în urma greșelilor 

de regulament sau de pasare. 

Portarul reprezintă o componentă foarte importantă a echipei. De aceea suntem 

de părere că un minim de 30 % al eficienței blocării mingilor de către acesta este 

necesar. Întrucât media eficienței portarului nostru este de 39 %, putem considera că la 

nivelul acestei componente ne situăm foarte bine în Europa. 

Aruncările de la 7 m constituie și ele o fază importantă a jocului de handbal, 

care poate poate deveni oricând decisivă. Procentajul de reușită al aruncărilor executate 

de naționala României este de 82 %, acesta reprezentând o probabilitate mare de reușită. 

Eficiența atacurilor poziționale, unde se ține cont și de atacurile eșuate prin 

pierderea mingii, are un procent foarte scăzut. Acest aspect considerăm a fi principala 
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problemă în atingerea performanței dacă ne referim la naționala de handbal masculin a 

României. 

Toate aceste interpretări realizate de către noi pot fi confirmate doar printr-un 

calcul statistic realizat de un program specializat având la bază formule matematice.  

Astfel am ales testul Anova, testul realizat cu ajutorul programului Prism 8 GraphPad. 
Testul Anova ne oferă informații cu privire la semnificația statistică a diferenței dintre 

medii eșantioane necorelate (valoarea lui p -95% Confidence Interval.) și respectiv, 

confirmarea sau infirmarea ipotezelor de cercetare. 
Analizele datelor celorlalte naționale prezente la campionatul european sunt 

prezente în teza de doctorat. 
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Capitolul 8 

REZULTATE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 

 

8.1. Compararea datelor naționalei de handbal a României cu echipele naționale 

calificate în grupele finale ale campionatului European 2020 

 

În cadrul interpretării informațiilor a trebuit să alegem un test pentru a desemna 

dacă diferențele dintre datele României și cele ale celorlalte eșantioane sunt 

semnificative. Deoarece avem prezente 3 eșantioane, numărul de subiecți diferă la 

fiecare eșantion și dorim să comparăm datele unui grup cu alte 2 grupuri, am ales testul 

Anova. Testul a fost făcut cu ajutorul programului Prism 8 GraphPad. 

Testul Anova ne oferă informații cu privire la semnificația statistică a 

diferenței dintre medii, eșantioane necorelate (valoarea lui p -95% Confidence Interval.) 
și respectiv, confirmrea sau infirmarea ipotezelor de cercetare. 

 
8.1.1. Verificarea primei ipoteze 
 

Ip – 1 – România are o eficiență scăzută a atacului deoarece comite mai multe 

greșeli de regulament și de pasare, reușește să arunce mai puțin la poartă pe toate fazele 

atacului, utilizează un număr mic de sisteme de atac, nu folosește îndeajuns de mult 

schemele tactice, față de echipele de pe locurile 1-6 și 7-12 din Europa. 

Pentru verificarea acestei ipoteze, vom analiza numărul de greșeli făcute de 
fiecare echipă, numărul de aruncări la poartă pe fiecare fază a atacului, numărul 

sistemelor de atac, numărul atacurilor finalizate prin schemă tactică și acțiune 

individuală la fiecare meci jucat de aceasta. 

 

 

 

 
Tabel 30 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova, legate de numărul de greșeli 

 
După analiza acestor date, conform testului Anova evidențiem media 

aritmetică cu privire la numărul de greșeli făcute de fiecare echipă din cadrul unui 

Detaliile testului Media 1 Media 2 

Diferența 

mediilor 

95.00% - Intervalul de 

încredere al diferenței 

dintre medii 
Valoarea P 

ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-12 

Europa 12.33 8.667 3.667 0.9151 la 6.418 0.0081 Da 

România vs. 1-6 

Europa 12.33 7.971 4.363 1.693 la 7.032 0.0012 Da 
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eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem observa că România comite în medie 12,33 

de greșeli, fie ele regulamentare sau de pasare pe meci, în comparație cu grupul 7-12 

Europa, care comite doar 8,667 greșeli în medie și cu grupul 1-6 Europa, ce comite în 

medie 7,971 greșeli pe meci. Diferența de greșeli dintre România și locurile 7-12 din 

Europa este de 3,667, iar diferența de greșeli dintre România și locurile 1-6 din Europa 
este de 4,363.  

Testul Anova ne relatează că dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă. Valoarea lui P, în cazul comparației României cu 

locurile 7-12 în Europa este de 0,0081, iar valoarea lui P în cazul comparației României 

cu locurile 1-6 în Europa este de 0,0012.  

Rezultă că diferența este semnificativă din punct de vedere statistic și se 

confirmă ipoteza atât în cazul comparației României cu prima jumătate a elitei în 

Europa, cât și cu a doua jumătate. 

 

 
După analiza acestor date, conform testului Anova putem afirma că media 

aritmetică este menită să ofere informații cu privire la aruncările avute pe faza de atac 

pozițional de fiecare eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem observa că România 

aruncă în medie de 30,5 ori, în comparație cu grupul 7-12 Europa, care aruncă de 35,38 

ori pe faza atacului pozițional și cu grupul 1-6 Europa, care aruncă în medie de 35,62 

ori la poartă. Diferența dintre media aruncărilor la poartă pe atacul pozițional, dintre 

România și locurile 7-12 din Europa este de 4,875, iar diferența de aruncări dintre 

România și locurile 1-6 din Europa este de 5,118.  

Conform testului Anova, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere  

statistic. Valoarea lui P, în cazul comparației României cu locurile 7-12 în 

Europa este de 0,0266, iar valoarea lui P în cazul comparației României cu locurile 1-6 

în Europa este de 0,0160.  
Rezultă că diferența dintre numărul arunărilor la poartă pe faza de atac 

pozițional dintre România și eșantioanele 7-12 Europa  și 1-6 Europa este semnificativă 

din punct de vedere statistic, ceea ce confirmă ipoteza de cercetare și ca urmare, 

România are o eficiență scăzută a atacului deoarece nu reușește să arunce pe atacul 

pozițional la fel de mult ca echipele de pe locurile 1-6 și 7-12 din Europa. 

 

Tabel 31 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova cu privire la numărul de aruncări efectuate pe atacul pozițional 

Detaliile testului Media 1 Media 2 

Diferența 

mediilor 

95.00% - Intervalul 

de încredere al 

diferenței dintre 

medii 

Valoarea P 

ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-12 Europa 30,5 35,38 -4,875 -9,216 la -0,5337 0,0266 Da 

România vs. 1-6 Europa 30,5 35,62 -5,118 -9,329 la -0,9060 0,0160 Da 
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Tabel 32 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova cu privire la numărul de 
aruncări efectuate pe contraatac și faza a II-a a atacului 

 

După analiza acestor date, conform testului Anova putem afirma că media 

aritmetică este menită să ofere informații cu privire la aruncările avute pe faza a II-a și 

contraatac pentru fiecare eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem observa că 
România aruncă în medie de 7,667 ori, în comparație cu grupul 7-12 Europa, care aruncă 

de 6,441 ori pe faza contraatacului și a fazei a II-a de atac și în comparație cu grupul 1-

6 Europa, care aruncă în medie de 7,458 ori la poartă. Diferența dintre media aruncărilor 

la poartă pe contratac și faza a II-a, dintre România și locurile 7-12 din Europa este de 

1,225, iar diferența de aruncări dintre România și locurile 1-6 din Europa este de 0,2083. 

Astfel putem observa că România utilizează chiar mai mult aceste 2 faze de atac decât 

celelalte eșantioane de echipe, ceea ce va infirma din start ipoteza. 

  
Tabel 33 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova cu privire la numărul sistemelor de atac utilizate 

 

După analiza acestor date, conform testului Anova putem afirma că media 

aritmetică este menită să ofere informații cu privire la numărul de sisteme utilizate pe 
faza de atac pozițional de fiecare eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem observa 

că România utilizează în medie 1,167 sisteme de atac, în comparație cu grupul 7-12 

Europa, care utilizează 1,500 sisteme de atac  și cu grupul 1-6 Europa, care folosește în 

medie de 1,912 sisteme de atac pe meci. Diferența mediilor dintre România și locurile 

7-12 din Europa este de 0,(3), iar diferența numărului de sisteme utilizate dintre 

România și locurile 1-6 din Europa este de 0,7451.  

Conform testului Anova, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației României cu locurile 7-12 în Europa este de 0,3864, iar valoarea lui 

P în cazul comparației României cu locurile 1-6 în Europa este de 0,0239.  

Detaliile testului Media 1 Media 2 Diferența mediilor 

95.00% - Intervalul 

de încredere al 

diferenței dintre 

medii 

Valoarea P 

ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-12 Europa 7,667 6,441 1,225 -1,931 la 4,382 0,5300 Nu 

România vs. 1-6 Europa 7,667 7,458 0,2083 -3,046 la 3,462 0,9783 Nu 

Detaliile testului Media 1 Media 2 

Diferența 

mediilor 

95.00% - 
Intervalul 

de 
încredere al 
diferenței 

dintre medii 

Valoarea P 

ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-12 

Europa 1,167 1,500 -0,3333 
-1,006 la 
0,3391 0,3864 Nu 

România vs. 1-6 

Europa 1,167 1,912 -0,7451 
-1397 la -
0,09276 0,0239 Da 
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Rezultă că diferența dintre mediile sistemelor de atac utilizate pe meci dintre 

România și eșantioanul 1-6 Europa este semnificativă din punct de vedere statistic, iar 

diferența dintre România și eșantioanul 7-12 Europa este nesemnificativă din punct de 

vedere statistic. Ipoteza este confirmată și ca urmare, România are o eficiență scăzută 

a ofensivei deoarece utilizează un număr mic de sisteme față de primele 6 echipe din 
Europa. 

  
Tabel 34 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova cu privire la utilizarea 

schemelor tactice de atac 

 

După analiza acestor date, conform testului Anova putem afirma că media 
aritmetică este menită să ofere informații cu privire la aruncările finalizate prin schemă 

tactică a fiecărei echipe din cadrul unui eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem 

observa că România are în medie 5,333 de aruncări, în comparație cu grupul 7-12 

Europa, care reușește un număr de 7,292 aruncări și cu grupul 1-6 Europa, ce are în 

medie 6,500 aruncări provenite din schemă tactică pe meci. Diferența mediilor de 

aruncări dintre România și locurile 7-12 din Europa este de 1,958, iar diferența de 

aruncări dintre România și locurile 1-6 din Europa este de 1,167.  

Conform testului Anova, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației României cu locurile 7-12 în Europa este de 0,3911, iar valoarea lui 

P în cazul comparației României cu locurile 1-6 în Europa este de 0,6609.  
Rezultă că diferența dintre numărul aruncărilor efectuate de România 

comparativ  cu echipele din prima jumătate a elitei din Europa, cât și cu a celor palsate 

în a doua jumătate a clasamentului este nesemnificativă din punct de vedere statistic, 

ceea ce infirmă ipoteza de cercetare și ca urmare, motivul pentru care România 

reușește să înscrie foarte greu pe atacul pozițional nu se datorează folosirii în număr 

mic a schemelor tactice. 

 

8.1.2. Verificarea celei de a doua ipoteze 

Ip – 2 – România prezintă un joc slab în apărare deoarece se repliază mai greu, 

utilizează un număr mai scăzut de sisteme de apărare, primește mai multe eliminări, 

intercepteză mai puține mingi, primește mai multe goluri cu poarta goală, primește mai 

Detaliile testului Media 1 Media 2 

Diferența 

mediilor 

95.00% - 

Intervalul de 
încredere al 
diferenței dintre 

medii 

Valoarea P 

ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-

12 Europa 

 

5.333 7.292 -1.958 -5.940 la 2.024 0.3911 Nu 

România vs. 1-6 

Europa 5.333 6.500 -1.167 -5.030 la 2.696 0.6609 Nu 
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multe goluri pe faza a IV-a a apărării față de echipele de pe locurile 1-6 și 7-12 din 

Europa. 

Pentru verificarea acestei ipoteze, vom analiza numărul de goluri primite pe 

fiecare fază a apărării, numărul de sisteme de apărare, numărul de eliminări primite, 

numărul de intercepții, numărul de goluri primite cu poarta goală la fiecare meci jucat 
de aceasta. 

 
Tabel 35 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova cu privire la golurile 

primite pe repliere 

 

După analiza acestor date, conform testului Anova putem afirma că media 
aritmetică este menită să ofere informații cu privire la golurile primite pe repliere de 

fiecare eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem observa că România primește în 

medie 6,5 de astfel de goluri, în comparație cu grupul 7-12 Europa, care primește 5,375 

goluri pe faza de repliere și cu grupul 1-6 Europa, care primește în medie 4,471 goluri 

pe meci. Diferența dintre numărul mediu al acestor goluri primite, dintre România și 

locurile 7-12 din Europa este de  

1,125, iar diferența de goluri primite dintre România și locurile 1-6 din Europa 

este de 2,019.  

Conform testului Anova, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației României cu locurile 7-12 în Europa este de 0,4862, iar valoarea lui 
P în cazul comparației României cu locurile 1-6 în Europa este de 0,1370.  

Rezultă că diferența de goluri primite pe repliere dintre România și echipele 

din prima jumătate a elitei din Europa, cât și a celor plasate în a doua jumătate a 

clasamentului este nesemnificativă din punct de vedere statistic, ceea ce infirmă ipoteza 

de cercetare și ca urmare, motivul pentru care România prezintă un joc slab în apărare 

nu se datorează replierii mai lente. 

 
 

 
 

Detaliile testului Media 1 Media 2 Diferența mediilor 

95.00% - Intervalul de 
încredere al diferenței 

dintre medii 

Valoarea P 

ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-12 Europa 6,500 5,375 1,125 -1,560 la 3,810 0,4862 Nu 

România vs. 1-6 Europa 6,500 4,471 2,019 -0,5755 la 4,634 0,1370 Nu 
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Tabel 36 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova cu privire la 

numărul sistemelor utilizate 

 

După analiza acestor date, conform testului Anova putem afirma că media 

aritmetică este menită să ofere informații cu privire la numărul sistemelor de apărare 

utilizate de fiecare eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem observa că România 

utilizează în medie 1,5 sisteme, în comparație cu grupul 7-12 Europa, care utilizează 

2,083 sisteme pe faza de apărare și cu grupul 1-6 Europa, care utilizează în medie de 

1,735 de sisteme. Diferența dintre media sistemelor de apărare utilizate, dintre România 

și locurile 7-12 din Europa este de 0,5833, iar diferența numărului de sisteme dintre 
România și locurile 1-6 din Europa este de 0,2353.  

Conform testului Anova, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației României cu locurile 7-12 în Europa este de 0,1613, iar valoarea lui 

P în cazul comparației României cu locurile 1-6 în Europa este de 0,6523.  

Rezultă că diferența dintre numărul numărul sistemelor de apărare utilizate pe 

meci dintre România și eșantioanele 7-12 Europa  și 1-6 Europa este nesemnificativă 

din punct de vedere statistic, ceea ce infirmă ipoteza de cercetare și ca urmare, eficiența 

scăzută a defensivei României nu este datorată numărului scăzut de sisteme de apărare 

utilizate. 

 
 

Tabel 37 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova cu privire la numărul eliminărilor 

 

După analiza acestor date, conform testului Anova putem afirma că media 

aritmetică este menită să ofere informații cu privire la numărul eliminărilor primite de 

fiecare eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem observa că România primește în 

medie 3,5 eliminări, în comparație cu grupul 7-12 Europa, care primește 3,417 eliminări 

și cu grupul 1-6 Europa, care primește în medie 3,765 eliminări pe meci. Diferența 

Detaliile testului Media 1 Media 2 

Diferența 

mediilor 

95.00% - 

Intervalul de 
încredere al 
diferenței 

dintre medii 

Valoarea P 

ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-12 Europa 1,500 2,083 -0,5833 
-1372 la 
0,2056 0,1613 Nu 

România vs. 1-6 Europa 1,500 1,735 -0,2353 
-1,001 la 
0,5301 0,6523 Nu 

Detaliile testului Media 1 Media 2 Diferența mediilor 

95.00% - 

Intervalul de 

încredere al 

diferenței 

dintre medii 

Valoarea P 

ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-12 Europa 3,500 3,417 0,08(3) 

-1,554 la 

1,721 0,9862 Nu 

România vs. 1-6 Europa 3,500 3,765 -0,2647 

-1,853 la 

1,324 0,8685 Nu 
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numărului de eliminări primite pe meci dintre România și locurile 7-12 din Europa este 

de 0,08(3), iar diferența dintre România și locurile 1-6 din Europa este de 0,2647.  

Conform testului Anova, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației României cu locurile 7-12 în Europa este de 0,9862, iar valoarea lui 
P în cazul comparației României cu locurile 1-6 în Europa este de 0,8685.  

Rezultă că diferența eliminărilor primite dintre România și eșantioanele 7-12 

Europa  și 1-6 Europa este nesemnificativă din punct de vedere statistic, ceea ce infirmă 

ipoteza de cercetare și ca urmare, numărul eliminărilor României nu este un factor 

determinant pentru jocul slab în apărare. 
  

 
 
Tabel 38 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova cu privire la numărul intercepțiilor 

realizate 

 

După analiza acestor date, conform testului Anova putem afirma că media 

aritmetică este menită să ofere informații cu privire la numărul intercepțiilor realizate 

de fiecare eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem observa că România reușește să 

facă în medie 1,833 intercepții, în comparație cu grupul 7-12 Europa, care reușește să 

facă 1,458 intercepții și cu grupul 1-6 Europa, care reușește să facă 2,147 intercepții pe 

meci. Diferența numărului de interceptții realizate pe meci dintre România și locurile 7-

12 din Europa este de 0,3750, iar diferența dintre România și locurile 1-6 din Europa 

este de 0,3137.  

Conform testului Anova, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației României cu locurile 7-12 în Europa este de 0,7615, iar valoarea lui 

P în cazul comparației României cu locurile 1-6 în Europa este de 0,8121.  

Rezultă că diferența intercepțiilor realizate dintre România și eșantioanele 7-

12 Europa  și 1-6 Europa este nesemnificativă din punct de vedere statistic, ceea ce 

infirmă ipoteza de cercetare și ca urmare, numărul scăzut de intercepții nu constituie o 
deficiență în jocul de apărare al României. 

Detaliile testului 

Media 

1 

Media 

2 

Diferența 

mediilor 

95.00% - 

Intervalul de 

încredere al 

diferenței dintre 

medii 

Valoarea 
P 

ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-12 

Europa 1,833 1,458 0,3750 
-1,199 la 

1,949 0,7615 Nu 

România vs. 1-6 Europa 1,833 2,147 -0,3137 
-1,841 la 

1,213 0,8121 Nu 
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Tabel 39 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova cu privire la numărul golurilor primite 

cu poarta goală 

 

După analiza acestor date, conform testului Anova putem afirma că media 

aritmetică este menită să ofere informații cu privire la numărul de goluri primite cu 

poarta goală de fiecare eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem observa că România 

primește în medie 0,6667 de goluri cu poarta goală, în comparație cu grupul 7-12 

Europa, care primește în medie 0,9683 goluri cu poarta goală și cu grupul 1-6 Europa, 

care primește în medie 0,4706 goluri cu poarta goală pe meci. Diferența numărului de 

goluri primite cu poarta goală pe meci dintre România și locurile 7-12 din Europa este 

de 0,2917, iar diferența dintre România și locurile 1-6 din Europa este de 0,1961. După 
datele din tabel, observă că România primește mai puține goluri cu poarta goală decât 

eșantionul echipelor 7-12 Europa, ceea ce infirmă parțial din ipoteză. 

Conform testului Anova, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației României cu locurile 7-12 în Europa este de 0,6518, iar valoarea lui 

P în cazul comparației  

României cu locurile 1-6 în Europa este de 0,8005.  

Rezultă că diferența golurilor primite cu poarta goală dintre România și 

eșantioanele 7-12 Europa  și 1-6 Europa este nesemnificativă din punct de vedere 

statistic, ceea ce infirmă parțial ipoteza de cercetare și ca urmare, jocul slab în apărare 
al României nu este determinat de golurile primite cu poarta goală. 

 

 

 

Detaliile testului Media 1 Media 2 Diferența mediilor 

95.00% - 
Intervalul 

de 
încredere 

al 

diferenței 
dintre 
medii 

Valoarea 
P ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-12 Europa 0,6667 0,9583 -0,2917 
-1,239 la 
0,6560 0,6518 Nu 

România vs. 1-6 Europa 0,6667 0,4706 0,1961 
-0,7233 la 

1,115 0,8005 Nu 
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Tabel 40 - Interpretarea datelor statistice prin testul Anova cu privire la numărul golurilor primite 

pe faza a IV-a a apărării 

 
După analiza acestor date, conform testului Anova putem afirma că media 

aritmetică este menită să ofere informații cu privire la numărul golurilor primite pe faza 

a IV-a a apărării de fiecare eșantion la un joc de handbal. Astfel, putem observa că 

România primește în medie 19,5 goluri, în comparație cu grupul 7-12 Europa, care 

primește 23,92 goluri și cu grupul 1-6 Europa, care primește 21,56 goluri pe meci. 

Diferența medie de goluri primite pe faza a IV-a a apărării dintre România și locurile 7-

12 din Europa este de 4,417 iar diferența dintre România și locurile 1-6 din Europa este 

de 2,059.  

Conform datelor din tabel, România primește în medie mai puține goluri pe 
faza a IV-a a apărării, ceea ce infirmă parțial ipoteza de cercetare și ca urmare, 

prestația slabă a României în apărare nu este datorată numărului de goluri primite pe 

faza a IV-a a apărării. 

Astfel putem confirma ca jocul din apărare al României se încadrează cu cel al 

primelor 12 echipe din Europa și că acesta nu influențează performanța slabă a acestei 

echipe. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaliile testului Media 1 Media 2 

Diferența 

mediilor 

95.00% - 
Intervalul de 

încredere al 
diferenței dintre 
medii 

Valoarea P 
ajustată Semnificativ? 

România vs. 7-12 Europa 19,50 23,92 -4,417 -8,145 la -0,6880 0,0190 Da 

România vs. 1-6 Europa 19,50 21,56 -2,059 -5,676 la 1,559 0,3039 Nu 
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Capitolul 9 

CONCLUZII 

 

Rezultatele cercetării evidențiază că România are o eficiență scăzută a atacului 

deoarece comite mai multe greșeli de regulament și de pasare, reușește să arunce mult 
mai puțin pe atacul pozițional, față de echipele de pe locurile 1-6 și 7-12 și utilizează un 

număr mic de sisteme față de echipele de pe locurile 1-6. 

Numărul scăzut al schemelor tactice folosite în atac și numărul aruncărilor de 

pe contraatac și faza a II-a,  nu influențează reușita ofensivei și calitatea jocului 

naționalei României. 

România are o eficiență bună a apărării, cea de-a doua ipoteză fiind complet 

infirmată. 

Printre altele mai putem concluziona că strategia tactică colectivă nu este la fel 

de importantă precum tactica individuală, ce trebuie stăpânită cu perfecțiune la acest 

nivel. De asemenea, execuția procedeelor tehnice trebuie făcută cu o mare măiestrie în 

sensul adaptării ei la fiecare situație de joc. Fără utilizarea  adecvată a elementelor și 

procedeelor tehnice, jucătorii nu vor putea îndeplini cu succes acțiunile de tactică 
individuală și fără realizarea cu succes a tacticii individuale, nu putem avea așteptări 

mari pentru tactica colectivă. 

Rezultatele obținute în cadrul cercetării ne conduc la concluzia că pentru a 

obține performanță în handbalul masculin la nivel național, în antrenamentul sportivilor  

trebuie să se pună accent pe pregătirea fizică și tehnico-tactică, în special pe 

perfecționarea execuțiilor tehnice și a tacticii individuale. 
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PARTEA A III-A – CERCETAREA EXPERIMENTALĂ PRIVIND IMPACTUL 

ÎMBINĂRII PREGĂTIRII FIZICE, TEHNICE ȘI TACTICE 

 

Capitolul  10 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

 

10.1. Scopul cercetării 

Scopul acestei cercetări constă în îmbunătățirea performanței sportivilor 

handbaliști, printr-un program specific de  antrenament care să valorifice interrelațiile 
dintre pregătirea fizică-tehnică-tactică. Acest scop va fi realizat prin monitorizarea unor 

parametri fizici, dar și a jocurilor desfășurate de grupa de experiment în perioada supusă 

analizei și implementarea în pregătire a informațiilor desprinse din cercetarea 

preliminară privind carențele, slăbiciunile, dar și punctele forte manifestate în jocul de 

handbal care se practică în România la nivelul seniorilor. 

 

10.2. Obiectivele cercetării 

Identificarea unor modalități de creștere a eficienței de joc a hanbaliștilor 

juniori prin valorificarea triadei fizic-tehnic-tactic. 

Implementarea unor programe integrate pentru eficientizarea elementelor 

tehnice și tactice individuale pe parcursul ritmului intens al jocului oficial. 

 

10.3. Sarcinile cercetării 

Sarcinile cercetării sunt următoarele: 

- Stabilirea ipotezelor cercetării; 

- Stabilirea bateriilor de teste și a fișei de înregistrare; 

- Înregistrarea și analiza jocurilor de handbal; 

- Realizarea testărilor inițiale și finale; 

- Prelucrarea și interpretarea datelor obținute; 

- Compararea rezultatelor obținute în perioada testării inițiale cu cele obținute în 

testarea finală; 

- Elaborarea concluziilor și propunerilor. 
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10.4. Ipoteza cercetării  

Aplicarea unui program de antrenament ce pune accentul pe pregătirea 

fizică și tehnico-tactică individuală, valorificând aptitudinile motrice ale jucătorilor 

va determina creșterea performanței echipei de handbal juniori I. 

 

10.5. Metodele de cercetare 

Metoda observației. 

Metoda analizei. 

Metoda statistico – matematică. 

Metoda grafică. 

Metoda experimentală. 
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Capitolul  11 

DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

11.1. Organizarea și desfășurarea cercetării 

Plecând de la premisa că îmbunătățirea comportamentului performanțial al 

echipei de handbal masculin de juniori a CSS2, la nivel fizic, tehnic și tactic individual, 

presupune obținerea unor rezultate mai bune în jocurile de pregătire, am realizat o 

analiză a prestației acesteia, în cadrul meciurilor din luna februarie la începutul 

pregătirii, dar și la finalul pregătirii, în luna august. De asemenea, am realizat testarea 

inițială la începutul lunii aprilie, iar testarea finală a fost făcută în luna august. Aceste 

testări prevăd analiza unor parametri de ordin fizic, fiind evaluați prin testul beep, dar 

și cu aparatura optojump și witty. Cu aparatura optojump am efectuat ski testul, iar cu 
ajutorul sistemului Witty am creat un test de agilitate. 

Aspectele tehnico-tactice înregistrate la fiecare meci și parametrii evaluați prin 

testul beep și testele oferite de optojump și witty, ne-au permis să identificăm dacă există 

progres semnificativ în urma pregătirii. 

Referitor la modul de planificare și organizare al pregătirii, aceasta a fost 

realizată în urma cercetării preliminare. Am stabilit încă de la începutul lucrării că dorim 

să pregătim viitoarele generații, în funcție de punctele slabe ale seniorilor handbaliști 

actuali care ne reprezintă țara. Urmând acest plan, am aflat prin analiza și comparația 

jocului României cu a celor mai bune 12 națiuni din Europa, care ar fi elementele de 

tehnică și tactică pe care ar trebui să ne axăm de la nivelul juniorilor. 

Crearea unui astfel de program de pregătire nu a fost atât de dificilă precum 

punerea lui în acțiune. Planificarea perioadelor de pregătire a suferit în permanență 
modificări din cauza unor factori pe care ii vom prezenta tot la acest capitol.  

În cele din urmă experimentul a luat startul la data de 8 februarie 2021 și a fost 

finalizat după cum ne-am propus, la finalul lunii august.  

 

11.1.1. Posibilități și limite întâmpinate în desfășurarea cercetării 

 

 Influența pandemiei a determinat în mare măsură etapele cercetării, dar și 

perioadele acestora. 

 Grupul de sportivi pe care s-a realizat experimentul aparține Clubului Sportiv 

Școlar Nr. 2 București. Cum CSS-urile se află sub tutela Ministerului Educației, 

activitatea noastră a fost supendată, continuându-se numai în mediul online, 
aproximativ toată perioada, începând din martie 2020 până la sfârșitul lunii ianuarie a 

anului 2021. De-alungul anului 2020 s-a încercat de două ori testarea inițială a 

sportivilor, odată înainte de apariția pandemiei și încă odată în toamna anului 2020, 

când școlile au fost redeschise pentru o scurtă perioadă de timp. Pregătirea sportivilor, 

planurile și planificările noastre au fost astfel de două ori date peste cap.  



43 
 

 Apariția virusului care a acaparat lumea în care trăim a setat și alte limite. 

Unele dintre acestea pe care le-am întâmpinat sunt reprezentate de: 

- jucători care au abandonat activitatea sportivă; 

- jucători care au întrerupt activitatea sportivă o perioadă îndelungată de timp; 

- jucători care au terminat junioratul în vara anului 2020; 
- anularea tuturor competițiilor din anul competitional 2019-2020; 

- neparticiparea în competiții și cantonamente, datorată condițiilor și costurilor ridicate, 

impuse de pandemie; 

- probabilitatea de apariție a unui nou val de infectări și de suspendare a activității noastre 

de cercetare. 

Dacă până acum am exprimat doar părțile negative întâmpinate, am să 

menționez și câteva posibilități care s-au ivit.  

Școala doctorală a Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din 

București m-a susținut pe toată această perioadă și mi-a oferit posibilitatea de a utiliza 

aparatura de specialitate, care se găsește în Centrul de Cercetări Interdisciplinare Dr. 

Alexandru Partheniu. Astfel, prin intermediul aparaturii optojump și a sistemului Witty 

am reușit să testez sportivii vizați pentru a relua cercetarea. 
 

11.2. Subiecții cercetării 

 Subiecții cercetării sunt reprezentați de sportivii juniori ai echipei de handbal 

masculin a Clubului Sportiv Școlar Nr. 2 București. Numărul handbaliștilor care au fost 

testați și analizați în urma jocurilor de pregătire este de 20. Sportivii juniori au vârste 

cuprinse între 17 și 19. 

 Ca subiecți ai cercetării mai pot fi desemnați și echipele adversare a căror date 

obținute în jocurile de handbal, din perioadele competiționale au fost comparate cu cele 

alor echipei CSS2 București. Acești subiecți sunt reprezentați de: CSS3 București A, 

CSS3 București B, CS Concordia Chiajna, HC Aversa, HC Victoria București, HC 

Școala 88, HC Tectonic, HC Evo. 
 

11.3. Etapele cercetării  

Etapa I – studierea materialelor bibliografice de literatură noi apărute, care să 

descrie tendințele de evoluție ale jocului de handbal masculin (01.07.2020 – 

31.10.2020) 

 Etapa II – identificarea subiecților, elaborarea ipotezelor cercetării și stabilirea 

metodelor de cercetare  (01.11.2020 – 31.01.2021) 

Etapa IV – realizarea testării inițiale prin înregistrarea unor meciuri de 

pregătire și aplicarea bateriilor de teste (06.03.2021 – 06.04.2021) 

Etapa V - aplicarea asupra subiecților a planului de pregătire prin mijloacele și 

metodele selecționate (01.02.2021 – 31.08.2021) 

Etapa VI - realizarea testării finale prin înregistrarea unor meciuri de pregătire 
și aplicarea bateriilor de teste (01.08.2021 – 31.08.2021) 
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 Etapa VII – prelucrarea, centralizarea și interpretarea datelor obținute 

(31.08.2021 – 02.02.2021 ) 

 Etapa VIII – elaborarea concluziilor cercetării (02.02.2022 – 05.06.2022) 
 

 
 

11.4. Conținutul cercetării/ plan de intervenție 

 

 La acest capitol se regăsesc în teză, mijloacele și metodele utilizate în lecțiile 

de antrenament desfășurate pe parcursul experimentului. 

11.5. Planificarea instruirii 

Tabel 41 – Planificarea pregătirii 

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL PREGĂTIRII PE PERIOADA MACROCICLULUI  

Etapa Mezostructuri 
Loc de 

desfășurare 

Număr 

de zile 

de 

pregătire 

Număr de 

lecții de 

antrenament 

Număr 

de zile 

libere 

Număr de 

concursuri 

(oficiale 

sau 

amicale) 

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 

Perioada pregătitoare I – durata: 08 februarie –  05 martie 2021 

Perioada 

pregătitoare 

MZC 1- de bază 

Perioada: 08 

februarie – 05 

martie 2021 

Teren de 

sport + 

sală de 

sport 

26 24 2 1 

Microciclu de 

angrenare 

Perioada: 08 

februarie – 21 

februarie 

Teren de 

sport + 

sală de 

sport 

14 12 2 0 

Microciclu 

precompetițional 

Perioada: 22 

februarie – 05 

martie 

Sală de 

sport 
12 12 0 1 

Perioada competițională I – durată: 06 martie – 25 aprilie 2021 

Perioada 

competițională 

MZC 2 - 

competițional 

Perioada: 06 

martie – 31 

martie 2021 

Sală de 

sport 
26 26 0 8 

MZC 3 – de 

pregătire și 

control 

Perioada: 01 

aprilie - 25 

aprilie 2021 

Sala de 

sport + 

teren de 

sport 

25 21 4 0 
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Perioada de tranziție – durata: 26 aprilie - 16 mai 2021 

Perioada de 

tranziție 

 

 

MZC 4 – de 

angrenare 

Perioada: 26 

aprilie -  16 mai 

2021 

Sală de 

sport + 

teren de 

sport 

21 8 13 0 

Microciclu de 

refacere 

Perioada: 26 

aprilie – 03 mai 

2021 

Sală de 

sport 
8 2 6 0 

Microciclu de 

angrenare 

Perioada: 04 mai 

– 16 mai 2021 

Sală de 

sport + 

teren de 

sport 

13 6 7 0 

Perioada pregătitoare II – durată: 17 mai – 31 iulie 2021 

Perioada 

pregătitoare 

MZC 5 – de 

bază 

Perioada: 17 mai 

– 27 iunie 

Teren de 

sport 
42 30 12 0 

MZC 6 – 

precompetițional 

Perioada: 28 

iunie – 31 iulie 

Sală de 

sport 
34 30 4 5 

Perioada competițională II – durată: 01 august – 05 septembrie 

Perioada 

competițională 

MZC 7 – 

competițional 

Perioada: 01 

august – 05 

septembrie 

Sală de 

sport 
36 36  0 8 

Microciclu de 

pregătire și 

control 

Perioada: 30 

august – 05 

septembrie 

Sală de 

sport 
7 7 0 0 

 

11.6. Metodele de evaluare 

11.6.1. Fișa de înregistrare 

Fișa de înregistrare prin intermediul căreia am cules datele din fiecare joc 

disputat în perioadele competiționale este prezentată în teza de doctorat (tabelul nr. 49). 

După analiza jocurilor din prima perioadă competițională ale echipei de 

handbal juniori 1 a CSS2 București, am centralizat toate datele și am obținut informații 

cu privire la: aruncările efectuate pe contraatac, pe faza a II – a, pe pozițional de pe toate 

posturile, numărul și tipul dispozitivelor și sistemelor utilizate în atac și în apărare, 

golurile primite cu poarta goală, numărul de eliminări primite, de intercepții realizate, 

numărul de greșeli, fie ele de regulament sau de pasare, media numărului și eficiența 
atacurilor poziționale finalizate din schemă tactică și acțiune individuală, procentajul 
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mingilor blocate de portar, eficiența aruncărilor de la 7 m și eficiența atacurilor 

poziționale. 

Acest instrument de înregistrare a datelor diferă de fișa de înregistrare a 

jocurilor naționalelor de handbal masculin de la campionatul european, pe care am 

utilizat-o în cercetarea preliminară. Conform concluziilor obținute în cercetarea 
preliminară, strategia tactică colectivă nu este la fel de importantă precum tactica 

individuală, ce trebuie stăpânită cu perfecțiune la nivelul seniorilor. Pentru a obține 

performanță în handbalul masculin la nivel național, în antrenamentul sportivilor  

trebuie să se pună accent pe pregătirea fizică și tehnico-tactică, în special pe 

perfecționarea execuțiilor tehnice și a tacticii individuale. În aceste condiții, am scos din 

fișa de înregistrare datele referitoare la acțiunile finalizate prin schemă tactică în 

atacurile poziționale. De asemenea, au fost scoase informațiile cu privire la nr. de pase 

și km alergați de fiecare echipă, deoarece, în cercetarea preliminară acestea erau oferite 

de către Federația Europeană de Handbal prin intermediul site-ului „ehftv.com” pentru 

echipele naționale. 

 

11.6.2. Testul beep 

Testul beep este folosit ca o metodă de a măsura capacitatea de efort. El implică 

alergarea continuă între două linii care sunt plasate la o distanță de 20 de metri una față 

de cealaltă. Aceste alergări sunt sincronizate cu un sunet care suna un 'bip' la intervale 
stabilite. În timpul testului, intervalul între fiecare bip consecutiv este redus din ce în ce 

mai mult, obligând atleții să fugă mai repede pe parcursul testului până când nu mai este 

posibil să rămână sincronizați cu înregistrarea. Dacă sportivul nu ajunge la oricare din 

cele două limite înaintea bipului, de două ori, atunci nivelul cel mai recent completat va 

fi scorul lui final. Înregistrarea este tipic structurată în 21 de nivele, fiecare nivel durând 

aproximativ 1 minut. De asemenea fiecare nivel are mai multe subnivele.  

Completarea fiecărui nivel este foarte improbabilă. De obicei, intervalul de 

bipuri este calculat în așa fel încât viteza necesară la început să fie de 8.5 kilometri pe 

oră, crescând cu 0.5 kilometri pe oră cu fiecare nivel. Promovarea nivelului este 

semnalată de 3 bipuri consecutive. 

 

11.6.3. Testul ski – optojump 

Optojump este un sistem optic de măsurare format din una sau mai multe bare 

de transmisie și recepție. Fiecare dintre acestea conține 96 de leduri cu o rezoluție de 

1,0416 cm. Ledurile de pe bara de transmisie comunică continuu cu cele de pe bara de 

recepție. 

Sistemul detectează orice întrerupere a comunicării dintre bare și calculează 

durata acestora. Acest lucru face posibilă măsurarea timpilor de zbor și de contact în 

timpul efectuării unei serii de salturi. Pornind de la aceste date de bază fundamentale, 
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software-ul dedicat face posibilă obținerea unei serii de parametri conectați la 

performanța sportivului cu precizie maximă și în timp real. 

Absența pieselor mecanice în mișcare asigură precizie și fiabilitate mare. 

Ski test presupune așezarea subiectului între cele 2 bare ale sistemului. Acest 

test trebuie efectuat cu ambele picioare paralele cu barele sărind lateral de pe un picior 

la altul. Obiectivul principal este de a compara timpul de contact și de zbor, precum și 

puterea piciorului drept și stâng. În testarea realizată de noi, sportivii au efectuat 18 

sărituri de pe un picior pe celălalt, adică 9 pe fiecare. Săriturile au reprezentat 

schimbările de direcție efectuate în jocurile de handbal, efectuate din poziție 
fundamentală joasă. 

Acest test a fost ales în urma specificității lui și datorită faptului că testează 

abilitățile de performanță ale jucătorilor de handbal, care, dacă facem referire la elită 

par a fi foarte asemănătoare. Această idee este susținută și de specialiștii Chaouachi A., 

Brughelli M., Levin G., Boudhina N., Cronin J. și Chamari K. Tot aceștia mai specifică 

(2009) faptul că distanța de sărituri orizontale pe un singur picior ar putea fi un test 

standardizat specific pentru prezicerea capacității de sprint la jucătorii de handbal de 

elită.32

                                                             
32 Chaouachi, A.; Brughelli, M.; Levin, G.; Boudhina, N.B.; Cronin, J.; Chamari, K., 2009, 
Anthropometric, physiological and performance characteristics of elite team-handball 
players. J. Sports Sci. 
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11.6.4. Test de agilitate - Aparatura Witty 

Sistemul Witty este un indicator inteligent compus dintr-o matrice LED 7x5 
care poate afișa diferite simboluri și culori. Datorită senzorului de proximitate 

incorporat, Witty este soluția perfectă pentru planificarea și gestionarea optimă a 

antrenamentelor de evaluare specifice pentru agilitate și abilități cognitiv-motrice. 

Mai exact, fiecare indicator Witty poate afișa: culori: roșu, verde și albastru; 

săgeți în diferite culori și direcții; numere în diferite culori; litere în diferite culori. 

Sistemul Witty este controlat de temporizatorul Witty printr-un sistem de 

transmisie radio cu o rază de acțiune de până la 150 m, ceea ce face posibilă modelarea 

diferitelor tipuri de teste, exerciții sau mijloace și o analiză cu flexibilitate și fiabilitate 

maximă. Până la 16 indicatori pot fi gestionați de la o singură consolă Witty cu achiziție 

de date în timp real. 

 Utilizarea sistemului Witty de către noi a fost în scopul testării vitezei de 
reacție și a vitezei de gândire și luare a deciziei. Astfel am așezat 10 semafoare, de 

diferite înălțimi pe o suprafață de 2,5 m lungime. Am configurat 4 tipuri de înălțimi: 2 

din semafoare s-au aflat la x cm, 2 la y cm, 3 la z cm, 3 la a cm. Toate cele 10 semafoare 

au fost așezate pe aceeași linie. Linia unde erau poziționate cele 10 semafoare, se afla 

la 3,4 m de punctul de start. 

 Subiecții aveau ca sarcină să se deplaseze cât mai rapid între punctul de start 

și semafoare în poziție fundamentală medie, specifică jocului de apărare din handbal. 

Toată deplasarea s-a realizat în pas adăugat. Startul era declanșat de către sistemul Witty 

prin semnele oferite de semafoarele în cauză. După plecarea din poziția inițială, 

sportivul se deplasa către semaforul care îi indica semnul corespunzător, îl marca 

ducând mâna în dreptul său, urmând să se retragă la punctul de start după care relua 

această acțiune de încă 18 ori. În total subiectul a efectuat 19 deplasări și marcări cu 
mână a semaforului corespunzător.  

În funcție de viteza de deplasare și de efectuare a sarcinilor, dispozitivul ne-a 

oferit diverse informații cu privire la performanțele handbaliștilor. 
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Capitolul 12 

REZULTATE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 

 

12.1. Recoltarea datelor 

 

12.1.1. Fișa de înregistrare 

În cadrul acestui subcapitol se regăsesc în teza de doctorat, datele obținute în 

urma înregistrării jocurilor de handbal ale echipei CSS2 din perioadele competiționale. 

 Prima perioada competițională, încadrată la testarea inițială a fost realizată în 

luna martie. Aceasta ne-a oferit posibilitatea de testare a grupului prin organizarea a 8 

jocuri cu 7 echipe de handbal diferite: CSS3 București, CS Concordia Chiajna, HC 

Aversa, HC Tectonic, HC Victoria București, HC EVO, HC Școala 88. Împotriva 

echipei CSS3 București s-au desfășurat 2 jocuri, deoarece lotul acesteia i-a permis să 

alcătuiască 2 echipe: CSS3 București A și CSS3 București B. 

 Astfel, într-o perioadă de 3 săptămâni din luna martie, echipa CSS2 București 

a disputat 8 jocuri de handbal, obținând 2 victorii, 5 înfrângeri și un rezultat de egalitate. 

Două dintre cele 2 jocuri au avut loc în deplasare, cel cu școala 88 și cel cu Concordia 
Chiajna, restul s-au disputat în sala proprie de pregătire. 

 Prestația echipei în cele 8 jocuri disputate a fost una mediocră, însă putem 

spune că ne așteptam la aceste rezultate. Cum am specificat și în capitolul 2 al lucrării, 

jocurile desfășurate au avut loc împotriva unor echipe de seniori, nivelul acestora fiind 

în principiu mai ridicat față de cel al echipelor de juniori 1 din campionatul românesc. 

De reamintit este faptul că mai mult de jumătate din lotul nostru nu a împlinit vârsta 

senioratului, iar o mare parte din cei ce au atins-o se află de abia în primul an de seniorat.  

Analizând fișele de înregistrare putem observa că există o diferență foarte mare 

de valoare doar în două meciuri, cele disputate împotriva echipelor HC Aversa și HC 

Victoria București. Întâlnim și 3 adversari de valori apropiate, aceștia fiind: CSS3 

București B, HC Școala 88 și HC EVO. Celelalte 3 jocuri rămase, împotriva echipelor 
CSS3 București A, CS Concordia Chiajna și HC Tectonic, nu au ilustrat o diferență 

covârșitoare, adversarii impunându-se la 5-6 goluri. 

Putem observa tendința echipei de a comite mai multe greșeli de regulament și 

de joc atunci când întâlnește un adversar mai valoros. La fel ca și naționala de handbal 

masculin de seniori, echipa CSS2 București își manifestă lacunele și carențele în 

jocurile cu o intensitate mai mare, unde adversarul impune o presiune mai mare.  

  A doua perioadă competițională, încadrată la testarea finală a fost realizată în 

luna august. Aceasta ne-a oferit posibilitatea de testare a grupului prin organizarea a 8 

jocuri cu aceleași echipe de handbal cu care am jucat în luna martie. 

 În această a doua perioadă competițională, echipa noastră a obținut 6 victorii, 

un rezultat de egalitate și o înfrângere. Trei dintre victorii au fost obținute la o diferență 

de scor majoră și o victorie obținută la limită împotriva echipei CS Concordia Chiajna. 
Rezultatul de egalitate a fost înregistrat împotriva clubului Aversa, iar rezultatul negativ 

este reprezentativ în jocul cu HC Victoria București. 
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12.1.3. Testul ski – optojump 

 Aparatura optojump ne poate oferi foarte multe informații, cu privire la 

performanțele sportivilor în cadrul ski testului. Noi am selecționat doar o parte din ele, 

cele legate de: puterea de împingere în sol în cadrul săriturilor specifice, energia 

consumată, timpul de contact cu solul și înălțimea pe care o atinge săritura specifică. 

Toate aceste informații le puteți vizualiza în tabelul de mai sus. Am selecționat doar 

aceste repere, întrucât asupra lor putem acționa. 

 Numerele din tabel reprezintă media tuturor săriturilor executate de sportivul 
respectiv. După cum am menționat în capitolul anterior, fiecare sportiv execută un 

număr de 18 sărituri. Astfel, media cu care el a împins în sol, consumat energie, a avut 

contact cu solul și s-a înălțat pentru fiecare săritură este menționată în tabel. 

 Înălțimea pe care o atinge săritura sportivilor nu este una mare, ca la o săritură 

în înălțime, cum probabil v-ați aștepta. Din cauza poziției fundamentale joase și a 

direcției laterale a săriturii, nu îi este favorabil subiectului să se înalțe foarte mult. 

 

12.1.4. Test de agilitate - Aparatura Witty 

 Testul realizat cu aparatura Witty ne oferă informații cu privire la durata de 

desfășurare traseului explicat în capitolul anterior. Astfel un timp mai scurt desemnează 

un rezultat mai bun. După realizarea testării finale vom putea compara rezultatele 

obținute din cele 2 perioade de testare, iar cu ajutorul calculelor statistice vom afla, dacă 

vom avea diferențe semnificative. 

12.1.5. Centralizarea datelor pentru testarea inițială și finală 

 Centralizarea datelor după fișele de înregistrare o vom face separat, deoarece 
indicii obținuți în urma recoltării lor nu sunt reprezentativi pentru fiecare sportiv în 

parte, ci pentru întreaga echipă. Eșantioanele în cazul comparării datelor din fișele de 

înregistrare sunt reprezentate de echipa de club CSS2 București aflată la începutul 

perioadei de pregătire și cea aflată la finalul pregătirii. Variabilele fiecărui eșantion sunt 

reprezentate de jocurile disputate din perioada competițională în cauză. 

La acest subcapitol se găsesc în teză diverse tabele unde sunt clasificate 

informații cu privire la numărul de aruncări, goluri și ratări ale echipei de handbal 

masculin, de juniori 1, a CSS2 în meciurile oficiale din perioadele de pregătire. Echipele 

adversare sunt prezentate în partea dreaptă a tabelului. Aruncările, golurile și ratările 

sunt prevăzute pe cele 3 faze ale atacului și la aruncările de la 7 m. 

Se mai găsesc prezentate mai multe date cu privire la aspecte ale jocului de 

handbal. Numărul crescut de eliminări primite ne conduc către ideea unei apărări slabe. 
Este considerat că portarul constituie cel mai de bază om dintr-o echipă. Dacă 

procentajul de blocare a mingilor scade sub 30 %, un joc impecabil al celorlalți 

coechipieri este foarte probabil să nu fie de ajuns pentru a obține victoria. Numărul de 

intercepții ne dezvăluie nivelul de organizare în apărare al echipei, de adaptare a ei la 
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dispozitivul de joc, dar și calitatea jucătorilor. Greșelile, fie ele de regulament sau de 

pasare iau naștere din cauza a mai mulți factori: calitatea sportivilor, omogenitatea 

echipei, nivelul de cunoaștere a schemelor tactice din atac, capacitatea de adaptare la 

dispozitivul de apărare advers, etc. 

Numărul, tipul sistemelor de apărare și de atac utilizate ne pot transmite 
informații în legătură cu capacitatea unei echipe de adaptare la adversari. Dacă o echipă 

știe să folosească mai multe siteme specifice atacului și apărării, aceasta poate face față 

mai ușor la orice stil de joc al adversarului. În tabelul nr. 5 sunt afișate informații cu 

privire la toate aceste aspecte. 

Numărul de goluri primite pe toate fazele apărării se poate regăsi afișat în 

tabele. Numărul crescut de goluri primite pe faza a II-a și în special pe contraatacul 

echipei adverse exprimă o slabă repliere a echipei. De asemenea numărul de goluri 

primite pe repliere sau pe organizarea apărării pot fi influențate și de numărul de greșeli 

efectuate în atac. Golurile primite în faza a IV-a a apărării și anume, apărarea în sistem, 

definesc: calitatea apărătorilor, omogenitatea coechipierilor în apărare, capacitatea lor 

de organizare, capacitatea antrenorului în alegerea unui dispozitiv de apărare potrivit 

tacticii de atac al echipei adverse, dar și capacitatea sportivilor de adaptare la 
dispozitivul impus de antrenor. 

 

12.2. Analiza datelor echipei de handbal juniori băieți CSS2 București 

 

În tabelul nr. 77, pe care îl regăsiți în teză, am realizat o centralizare riguroasă 

a mai multor componente ale jocului echipei, referitoare la prima perioada 

competițională(T.i.), dar și la a doua(T.f.). Astfel vom putea compara parametri 

înregistrați. 

Dacă am compara media aruncărilor finalizate pe contraatac, de la testarea 

inițială, 3,375, cu media de la testarea finală, 3, am observa un mic regres al echipei. 

Însă această diferență este aproape inexistentă, iar progresul echipei din punct de vedere 

al atacului rapid, se observă prin compararea atacurilor finalizate pe faza a II-a a 

atacului.  

Numărul atacurilor poziționale a crescut și acesta considerabil. Dacă la 
începutul perioadei de pregătire, echipa arunca în medie, pe atacul pozițional, de 27,5 

ori într-un joc oficial, la finalul pregătirii, aceasta înregistrează valori de 36,25 aruncări 

în faza a IV-a a atacului. 

În privința eficienței finalizării fazelor atacului, observăm progres vizibil doar 

în cazul contraatacului și unul aproape insesizabil în cazul atacului pozițional. Scăderea 

eficienței reușitelor contraatacurilor susținute și stagnarea acesteia în cazul atacurilor 

poziționale se datorează creșterii numărului acestora. Chiar dacă eficiența a scăzut sau 

a stagnat, numărul de goluri a crescut, datorită creșterii numărului de atacuri. Referitor 

la acest aspect, pregătirea echipei s-a axat mai mult pe creșterea vitezei de joc și pe 

capacitatea echipei de a finaliza un număr de atacuri cât mai crescut. 
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În privința mediei numărului de sisteme de atac și de apărare echipa stăpânea 

foarte puține la începutul perioadei de pregătire, astfel ne-am adaptat foarte greu la 

adversari. Cu cât o echipă de handbal stăpânește mai multe sisteme și forme de atac și 

apărare, cu atat ea va face față mai ușor în competiții la adversari cat mai diverși din 

punct de vedere al stilului de joc. Dacă în prima perioadă competițională puteam utiliza 
în apărare doar sistemele 6:0 și 5:1, în a doua perioada echipa a utilizat toate sistemele: 

3:2:1, 3:3, 4:2, 5:1, 6:0, 5+1, etc. De asemenea în a doua perioadă competițională am 

putut utiliza și formele de apărare om la om și combinată. La începutul pregătirii ne-am 

putut apăra doar în zona, datorită lipsei de pregătire fizică. În atac am introdus față de 

startul perioadei de pregătire și sistemul de atac cu 2 pivoți. În continuare principalul 

nostru stil de joc a rămas cel cu un singur pivot în atac, dar în anumite momente ale 

jocului, introducerea celui de al doilea pivot ne-a ajutat să derutăm adversarul.  

Media de eliminări primite pe meci nu este mare. Deși media eliminărilor a 

crescut puțin în perioada a doua competițională, calitatea apărării ne este dată de 

creșterea mediei de intercepții pe meci, dar și bineînțeles de numărul mai mare de 

victorii. 

Mediile de greșeli de regulament și de pasare au fost foarte mari în prima 
perioadă de testare. Existența acestora desemnează în primul rând experiența și 

capacitatea de performanță a sportivilor, iar în al doilea rând poate reflecta o slabă 

colaborare în teren. Tocmai de aceea, un alt aspect important din pregătirea noastră a 

fost diminuarea pe cât mai mult a acestor erori de joc. Prin îmbunătățirea jocului de 

handbal al echipei, observată cu ajutorul fișelor de înregistrare, a crescut și eficiența 

atacurilor de la 41,84 % la 52,24 %. 

Portarul reprezintă o componentă foarte importantă a echipei. De aceea suntem 

de părere că un minim de 30% al eficienței apărării mingilor de către acesta este necesar. 

Întrucât media eficienței portarului nostru a fost încă de la început de 38,65 %, iar după 

întreaga perioadă de pregătire a crescut la 42 %, putem considera că la nivelul acestei 

componente ne situăm foarte bine.
Aruncările de la 7 m constituie și ele o fază importantă a jocului de handbal, 

care poate poate deveni oricând decisivă. Procentajul de reușită al aruncărilor executate 

de naționala României este de 82 %, acesta reprezentând o probabilitate mare de reușită. 

 Un capitol la care nu stăm foarte bine este eficiența aruncărilor de la 7 m. Dacă 

în prima perioadă de pregătire, echipa a înregistrat un rezultat acceptabil de 78,26 % 

șanse de reușită, în partea a doua de testare, această eficiență a scăzut la 71,42 %. 

 

12.3.  Interpretarea datelor 

În cadrul interpretării informațiilor a trebuit să alegem un test de statistică, 

pentru a compara rezultatele obținute de echipă, în cadrul meciurilor și a probelor 

efectuate la testările inițiale și finale. Pentru fiecare comparație realizată, au fost 

prezente 2 eșantioane. În cadrul testelor beep, ski, agilitate-witty, variabilele 

eșantioanelor sunt reprezentate de sportivii echipei. În cadrul comparațiilor datelor din 
fișele de înregistrare ale meciurilor, variabilele sunt reprezentate de jocurile disputate 
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din perioada respectivă. Astfel am ales testul - T pentru a pentru a desemna dacă 

diferențele dintre cele 2 eșantioane sunt semnificative. Testul a fost făcut cu ajutorul 

programului Prism 9 GraphPad. 

 Pentru verificarea ipotezei, care spune că „Aplicarea unui program de 

antrenament ce pune accentul pe pregătirea fizică și tehnico-tactică individuală, 
valorificând aptitudinile motrice ale jucătorilor va determina creșterea performanței 

echipei de handbal juniori I.”, vom folosi de asemenea informațiile primite de la Testul 

– T. Programul Prism 9 a creat mai multe tabele care vor relata informații cu privire la 

semnificația statistică a diferenței dintre medii, eșantioane corelate și necorelate 

(valoarea lui p -95% Confidence Interval.) și respectiv, dacă progresul echipei este sau 

nu semnificativ. 

 

12.3.1. Fișa de înregistrare 

 

Tabel 1 – Interpretarea datelor de pe fișele de înregistrare a jocurilor de handbal 

 

Se subînțelege din tabel faptul că în perioada testării inițiale, echipa de handbal 

a avut o medie de 13,125 de greșeli comise, o medie de 27,5 aruncări pe atacul pozițional 

și un singur sistem de atac utilizat, pe joc. În urma testării finale, aceasta a efectuat în 
medie 7,875 greșeli de joc și de regulament, a efectuat o medie de 36 de aruncări pe 

atacul pozițional și a utilizat în medie 1,625 sisteme de atac pe meci. Din punct de 

vedere al numărului sistemelor folosite în atac, echipa antrenată a utilizat la începutul 

pregătirii doar varianta așezării jucătorilor în „Potcoavă”, urmând ca în luna august să 

fie familiarizată și cu dispozitivul de atac cu 2 pivoți. Până la urmă, atacul pozițional cu 

Date recoltate din fișele 

de înregistrare cu privire 

la: Media 1 Media 2 

Diferența 

mediilor 

95.00% - 

Intervalul de 

încredere al 

diferenței dintre 

medii Valoarea lui P Semnificativ? 

Nr. de 

sisteme 

utilizate – 

T.i. 

Nr. de 

sisteme 

utilizate – T.f. 1 1,625 

0.6250 

 

0.1923 la 1.058 

 

0.0112 

 

Da 

 

Nr. 

aruncări pe 

atacul 

pozițional 

– T.i. 

Nr. aruncări 

pe atacul 

pozițional – 

T.f. 27,5 36 

8.500 

 

4.788 la 12.21 

 

0.0010 

 

Da 

 

Greșeli de 

joc și de 

regulament 

– T.i. 

Greșeli de joc 

și de 

regulament – 

T.f.  13,125 7,875 

5.250 

 

-7.561 la -2.939 

 

0.0010 

 

Da 
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un pivot este cel mai utilizat sistem de către echipele mari. Pe lângă acesta mai există 

așezarea în atac cu 2 pivoți, formă îmbrăcată de atacurile echipelor mari doar pentru 

perioade limitate de timp. Jocul cu 7 oameni în atac este o așezare a handbaliștilor mai 

modernă, apărută relativ recent, însă acest al treilea sistem de atac este rar întâlnit, 

deoarece crește foarte mult riscul de a primi gol cu poarta goală. 
Diferența mediilor dintre numărul de sisteme de atac folosit la testarea inițială 

și a celui folosit la testarea finală este de 0.625.  

Conform testului - T, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației enunțate mai sus este de 0.0112.  

Rezultă că diferența dintre numărul sistemelor de atac utilizate în cele 2 

perioade competiționale este semnificativă din punct de vedere statistic.  

Diferența dintre media aruncărilor la poartă pe atacul pozițional, dintre CSS2 

de la începutul perioadei de pregătire și aceeași echipă la finalul perioadei de pregătire 

este de 8.5.  

Conform testului - T, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 
cazul comparației de mai sus este de 0.0010.  

Rezultă că diferența dintre numărul aruncărilor la poartă pe faza de atac 

pozițional ale echipei în cele 2 etape competiționale este semnificativă din punct de 

vedere statistic. 

Diferența mediilor de greșeli realizate de echipa CSS2 la începutul perioadei 

de pregătire și la finalul acesteia este de 5.250.  

Testul - T ne relatează că dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă. Valoarea lui P, în cazul comparației anterioare 

este de 0.0010.  

Rezultă că diferența este semnificativă din punct de vedere statistic. 

 

12.3.2. Testul beep 

 

Tabel 2 – Interpretarea datelor obținute la testul beep 

Nivelele atinse la testul beep în cadrul: Media 1 Media 2 Diferența mediilor 

95.00% - 

Intervalul 

de 

încredere 

al 

diferenței 

dintre 

medii 

Valoarea 

lui P Semnificativ? 

Testării inițiale Testării finale 

79.82 

 

100.6 

 20.78 

10.71 la 

30.84 

 

0.0002 

 

Da 
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Conform tabelului putem aprecia faptul că nivelul testului beep, 79,82, cel 

atins de echipă la testarea inițială este unul mediu din punct de vedere a pregătirii fizice. 

Nivelul condiției fizice atins de echipă la acest test, în cadrul testării finale este încadrat 

la calificativul „foarte bun”. Această raportare este realizată bineînțeles la media de 

vârstă a grupului și la tabelul de valori a testului. 
Diferența dintre nivelul atins de echipă la testarea inițială și a celui atins la 

testarea finală este de 20.78.  

Conform testului - T, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației enunțate mai sus este de 0.0002.  

Rezultă că diferența dintre nivelul de manifestare al pregătirii fizice în cele 2 

perioade de pregătire și control este semnificativă din punct de vedere statistic. 

 

12.3.3. Testul Ski – optojump 

Tabel 3 – Interpretarea datelor testului ski 

 

Conform tabelului putem afla care sunt valorile medii ale echipei în cadrul 

testărilor inițiale și finale cu privire la puterea de împingere în sol în cazul schimbărilor 

de direcție, energia consumată pentru realizarea acestora, timpul de contact cu solul și 
înălțimea la care poate ajunge jucătorul în timpul execuției. În acest fel putem analiza 

dacă echipa a evoluat din punct de vedere al execuției procedeelor tehnice specifice prin 

intermediul dezvoltării calităților motrice. 

Date recoltate cu privire 

la: Media 1 Media 2 Diferența mediilor 

95.00% - Intervalul de 

încredere al diferenței 

dintre medii 

Valoarea lui 

P Semnificativ? 

Putere(W/kg

) – Testarea 

i. 

Putere(W/

kg) – 

Testarea f. 

4.326 

 

5.973 

 1.647 

0.1726 la 3.121 

 

0.0298 

 

Da 

 

Energie(J/kg

) – Testarea 

i. 

Energie(J/

kg) – 

Testarea f. 

5.092 

 

7.927 

 2.835 

0.01274 la 5.658 

 

0.0490 

 

Da 

 

Timpul de 

contact cu 

solul(s) – 

Testarea i. 

Timpul de 

contact cu 

solul(s) – 

Testarea f. 

0.8579 

 

0.5968 

 0.2611 

-0.4096 la -0.1126 

 

0.0011 

 

Da 

 

Înălțimea 

săriturii(cm) 

– Testarea i. 

Înălțimea 

săriturii(c

m) – 

Testarea f. 

3.182 

 

4.156 

 0.9739 

-0.6283 la 2.576 

 

0.2244 

 

Nu 
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Diferența dintre nivelul de putere(W/kg) manifestat de echipă la testarea 

inițială și a celui manifestat la testarea finală este de 1.647.  

Conform testului - T, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației enunțate mai sus este de 0.0298.  
Rezultă că diferența dintre nivelul atins de putere, de către echipă, în cele 2 

perioade de control este semnificativă din punct de vedere statistic. 

Diferența mediilor dintre energia(J/kg) consumată de sportivi la testarea 

inițială și a celei consumate la testarea finală este de 2.835 .  

Conform testului - T, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației anterioare mai sus este de 0.0490.  

Rezultă că diferența dintre consumul de energie, de către echipă, în cele 2 

perioade de control este semnificativă din punct de vedere statistic. 

Diferența mediilor testării inițiale și finale referitoare la timpul de contact cu 

solul, măsurat în secunde este de 0.2611.  

Conform testului - T, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 
diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației enunțate mai sus este de 0.0011.  

Rezultă că diferența timpului de contact cu suprafața, în execuția săriturilor de 

pe un picior pe celălalt, la nivel de echipă, în cele 2 perioade de control este 

semnificativă din punct de vedere statistic. 

Diferența de înălțime(cm) a săriturii realizate în cadrul testului ski, la nivel de 

echipă a sportivilor clubului CSS2, de la începutul perioadei de pregătire și la finalul 

acesteia este de 0.9739.  

Testul - T ne relatează că dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă. Valoarea lui P, în cazul diferenței anterioare de 

valori este de 0.2244.  
Rezultă că diferența este nesemnificativă din punct de vedere statistic. 

Acest aspect poate fi datorat specificității de execuție a săriturii în cauză. 

Pentru a-ți depăși adversarul printr-o schimbare de direcție, procedeul trebuie executat 

în condiții de viteză crescută și în timp cât mai scurt. Astfel, o înălțime mai mare a 

săriturii componente procedeului de schimbare de direcție ar prelungi timpul de 

depășire al adversarului. Prin urmare, găsim firesc motivul pentru care sportivii echipei 

nu au progresat semnificativ din acest punct de vedere. 
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12.3.4. Test de agilitate - Aparatura Witty 

 

Tabel 4 – Interpretarea datelor testului de agilitate 

 

În cazul manifestării vitezei de reacție, măsurată în secunde, la cele 2 testări; 
diferența mediilor obținute la nivel de echipă este de 7.563.  

Conform testului - T, dacă P este mai mic decât α (alpha = 0,05), atunci 

diferența de valori este semnificativă din punct de vedere statistic. Valoarea lui P, în 

cazul comparației anterioare este de 0.0006.  

Rezultă că diferența dintre manifestarea agilității echipei, în cele 2 perioade 

de pregătire și control este semnificativă din punct de vedere statistic. 

 

 

 

 

 

 

Timpul înregistrat în 

cadrul testului de 

agilitate la: Media 1 Media 2 

Diferența 

mediilor 

95.00% - Intervalul 

de încredere al 

diferenței dintre 

medii Valoarea lui P Semnificativ? 

Testarea i. Testarea f. 

64.92 
 

57.36 
 7.563 

-11.61 la -3.516 
 

0.0006 
 

Da 
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Capitolul 13 

CONCLUZII 

 La începutul perioadei de pregătire am realizat o analiză observațională asupra 

rezultatelor obținute din testarea inițială și am concluzionat: 

- din punct de vedere al stilului de joc și în special a deficiențelor și carențelor, echipa de 
handbal a CSS2 București, echipă pe care am preluat-o la începutul anului 2020, se 

aseamănă cu echipa de seniori a naționalei de handbal a României. Din analiza jocurilor 

disputate în prima perioadă competițională am putut observa cum ritmul de joc al 

echipei este foarte lent și există foarte multe greșeli în timpul jocului; 

- ritmul de joc lent se datorează lipsei pregătirii fizice. Întrucât capacitatea de efort a 

sportivilor este scăzută, aceștia își rezervă energia de joc, probabil în mod involuntar ca 

o adaptare a organismului, prin încetinirea și chiar oprirea fazelor atacului. Astfel se 

creează o impresie, la fel ca și în jocul naționalei mari, de practicare a handbalului în 

mers; 

- greșelile de joc (mingile scăpate în out, mingile interceptate de adversar) și greșelile de 

regulament se datorează unei pregătiri tehnice precare la nivelul grupelor de începători. 

Deprinderile de prindere și pasare din deplasare și în regim de adversitate, se 
consolidează și se perfecționează cel târziu la finalul anilor juniorilor 2. La nivelul 

grupelor de performanță, juniori 1 și în special la nivelul grupelor de mare performanță, 

seniori, este exclus să existe asemenea deficiențe; 

- prin analiza fișelor de înregistrare am remarcat faptul că acest stil de joc lent și toate 

aceste deficiențe sunt întâlnite și la echipele adverse.  
Prin aplicarea planului de pregătire prezentat în cercetare am reușit să 

diminuăm aceste probleme și să creștem nivelul de performanță al echipei la nivel 

tehnico-tactic și fizic. 

Datorită faptului că la finalul perioadei de pregătire, subiecții incluși în 

experiment au manifestat performanțe la nivelul testelor și probelor efectuate, putem 

afirma faptul că programul de pregătire fizică generală și specifică a dat roade. 
Datorită faptului că deficiențele echipei, reprezentate de utilizarea unui număr 

redus de sisteme de atac, comiterea unui număr crescut de greșeli de joc și de regulament 

și faptul că numărul aruncărilor pe atacurile poziționale este scăzut; au fost diminuate 

considerabil și semnificativ statistic, putem afirma faptul că pregătirea tehnico-tactică a 

dat și ea roade. 

Printr-o pregătire tehnico-tactică și fizică eficientă, realizată într-o perioadă 

bine planificată pe un interval de 7 luni, echipa masculină de juniori a CSS2, a reușit să 

obțină 6 victorii, un rezultat de egalitate și o înfrangere cu aceleași echipe cu care la 

începutul experimentului a obținut 2 victorii, 5 înfrângeri și un rezultat de egalitate. 

Ținând cont de toate acestea și de rezultatele statistice ale testelor efectuate, se 

confirmă ipoteza cercetării (valori test de semnificație). Astfel putem spune că putem 

crește performanța unei echipe de handbal urmând un program de antrenamente ce pune 
accentul pe pregătirea fizică și tehnico-tactică individuală. 
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Capitolul 14 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE,  VALORIFICAREA PRACTICĂ A 

REZULTATELOR CERCETĂRII PRELIMINARE ȘI DISEMINAREA 

REZULTATELOR 

 

Elementele de noutate și originalitate constau în elaborarea fișelor de 

înregistrare și maniera de valorificare a informațiilor desprinse din analiza jocurilor 

disputate de echipele cuprinse în experiment. Acestea pot facilita oferirea de informații 

tehnico – tactice despre comportamentul în joc al propriei echipe (individual și 

colectiv). Modelul fișei de înregistrare a fost creat de noi, pentru a ne ajuta în analiza 

componentelor jocului de handbal care ne-au interesat. 

 Un alt element de originalitate poate fi reprezentat de adaptarea aparaturii 

Witty la o serie de mișcări realizate într-un context specific jocului de handbal. Referitor 

la acest aspect putem spune că am creat un test specific jocului de apărare din handbal, 

cu care am putut testa agilitatea și viteza de gândire a sportivilor. 

Participări la conferințe/congrese:  

- Prezentare orală cu titlul ROMANIAN MEN’S HANDBALL VS. THE TOP 

OF EUROPE MEN’S HANDBALL la 10th International Congress of Physical 

Education, Sport and Kinetotherapy, București, 10-12 iunie 2020; 

 - Prezentare orală cu titlul IMPACT OF VIDEO ANALYSIS OF MINI-
HANDBAL GAMES ON CHILDREN TRAINING la 10th International Congress of 

Physical Education, Sport and Kinetotherapy, București, 10-12 iunie 2020; 

 - Prezentare orală cu titlul DEVELOPMENT OF A GAME MODEL FOR 

MINI-HANDBALL la International Conference Physical Education Sport and Health, 

Pitești, 02 - 03 iunie 2022. 

 

Publicări în reviste:  

- Ionescu V., Teodorescu S., 2020 ROMANIAN MEN’S HANDBALL VS. 

THE TOP OF EUROPE MEN’S HANDBALL,  Book of Proceedings, paginile 46-56, 

https://doi.org/10.51267/icpesk2020bp05; 

https://infocongress.unefs.ro/wp-content/uploads/2021/03/ICPESK2020BP05.pdf
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- Hantău C., Ionescu V.,  2020, IMPACT OF VIDEO ANALYSIS OF MINI-

HANDBAL GAMES ON CHILDREN TRAINING, Discobolul, volumul 59, paginile 

405-417, https://doi.org/10.35189; 

- Ionescu V., 2022, DEVELOPMENT OF A GAME MODEL FOR MINI-

HANDBALL Ovidius University Annals, iunie, volumul 22, paginile 181-185. 
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