
MINISTERUL EDUCAȚIEI 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

DIN BUCUREȘTI 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

 

 

 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE A PREGĂTIRII 

TEHNICE A SPORTIVILOR DIN ARTELE MARȚIALE 

PRIN ANALIZA CINEMATICĂ A LOVITURILOR 

REZUMAT 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

 

 

CONDUCĂTOR ȘTIIȚIFIC: 

PROF. UNIV. DR. MARIUS STOICA 

 

 

 

DOCTORAND: 

DELIU ROBERT DANIEL 

 

 

 

BUCUREȘTI 

2022 

 

 



 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL EDUCAŢIEI 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

DIN BUCUREŞTI 

 

SECRETARIAT ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

 

D-lui/D-nei 

.............................................................................................................. 

  

Vă facem cunoscut că, în data de .............................................., 

orele……….., în sala 

............................................................................................. a Universității 

Naționale de Educație Fizică și Sport din București, va avea loc susținerea 

publică a tezei de doctorat de către: 

 

 

Cu titlul: 

 

 

 

 

în vederea obținerii titlului de Doctor în Știința Sportului și Educației Fizice. 

  

În conformitate cu H.G. nr. 681/2011, art. 39 (3) privind conferirea 

titlurilor științifice în România, vă trimitem rezumatul tezei de doctorat, cu 

rugămintea de a comunica în scris observațiile dumneavoastră pe adresa: 

 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, strada 

Constantin Noica, numărul 140, sector  6, București și de a participa la 

susținerea publică a tezei. 

 

               RECTOR,                                           SECRETAR ȘEF UNEFS, 

 

  Prof.univ.dr. Florin PELIN                     Ing. Silviea CONSTANTINESCU 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Cuprins  

INTRODUCERE .......................................................................................... 5 

PARTEA I .................................................................................................. 10 

FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI DE CERCETARE .......... 10 

CAPITOLUL I ............................................................................................ 11 

REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE ......... 11 

CAPITOLUL II .......................................................................................... 12 

ASPECTE BIOMECANICE ȘI FIZIOLOGICE ÎN SPORT ...................... 12 

II.5 Metode de analiză în biomecanică ....................................................... 12 

CAPITOLUL III ......................................................................................... 13 

ASPECTE TEORETICO-METODICE PRIVIND PERFECȚIONAREA 

PROCEDEELOR DE LOVIRE DIN ARTELE MARȚIALE .................... 13 

III.2 Generalități privind pregătirea în artele marțiale la nivelul sportivilor de 

performanță ................................................................................................. 13 

III.3 Clasificarea procedeelor tehnice din artele marțiale cu lovire ............ 14 

III.5 Principalele caracteristici ale subgrupei de lovituri cu picioarele ....... 15 

III.6 Aspecte biomecanice ale procedeelor de lovire din artele marțiale cu 

lovire ........................................................................................................... 15 

CAPITOLUL IV ......................................................................................... 17 

CONCLUZIILE TEORETICE ................................................................... 17 

PARTEA A II-A ......................................................................................... 19 

DIRECȚII DE CERCETARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII UNEI 

SOLUȚII DE EVALUARE OBIECTIVE A PREGĂTIRII TEHNICE ÎN 

ARTELE MARȚIALE CU LOVIRE ......................................................... 19 

CAPITOLUL V .......................................................................................... 20 

CADRUL OPERAȚIONAL AL STUDIULUI PRIVIND ECHIPAMENTUL 

MVN XSENS ............................................................................................. 20 



2 
 

V.1 Premisa studiului ............................................................................. 20 

V.2 Scopul studiului ............................................................................... 21 

V.3 Obiectivele studiului ........................................................................ 21 

V.5 Ipotezele studiului ........................................................................... 22 

V.6. Metodele și tehnicile de cercetare .................................................. 22 

V.7 Colaborări privind aplicarea metodelor de cercetare și obținerea 

datelor ..................................................................................................... 22 

V.8 Organizarea și desfășurarea cercetării ............................................. 23 

V.9 Instrumente de cercetare .................................................................. 23 

V.10 Protocolul de lucru ........................................................................ 23 

CAPITOLUL VI .................................................................................... 25 

PREZENTAREA ȘI ANALIZA REZULTATELOR ................................. 25 

VI.1 Calculul principalilor parametri ai loviturii directe de picior Mae geri

 ................................................................................................................ 25 

VI.2 Calculul mediilor parametrilor loviturilor directe de picior Mae geri 

într-o serie de execuții ............................................................................ 32 

VI.7 Concluzii ........................................................................................ 36 

CAPITOLUL VII........................................................................................ 38 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL DIRECȚIEI DE 

CERCETARE 2 .......................................................................................... 38 

VII.1 Premisa cercetării .......................................................................... 38 

VII.2 Scopul cercetării ........................................................................... 39 

VII.3 Obiectivele cercetării .................................................................... 40 

VII.5 Ipotezele cercetării ........................................................................ 40 

VII.6 Metodele de cercetare vizate a fi aplicate ..................................... 41 

VII.7 Organizarea și desfășurarea cercetării ........................................... 41 

VII.8 Subiecții cercetării ........................................................................ 41 



3 
 

VII.10 Protocolul de lucru ...................................................................... 42 

VII.11 Colaborări ................................................................................... 43 

CAPITOLUL VIII ...................................................................................... 44 

PRELUCRAREA DATELOR ȘI PREZENTAREA REZULTATELOR .. 44 

VIII.1 Metodologia de prelucrare a datelor ............................................ 44 

VIII.2 Prezentarea rezultatelor ............................................................... 46 

CAPITOLUL IX ......................................................................................... 49 

ANALIZA STATISTICĂ A PARAMETRILOR CINEMATICI ............... 49 

IX.1 – Analiza statistică a parametrilor cinematici ai tehnicilor de picior

 ................................................................................................................ 49 

CAPITOLUL X .......................................................................................... 57 

ÎNTOCMIREA SCALELOR DE EVALUARE ALE PARAMETRILOR 

CINEMATICI CONSIDERAȚI DETERMINANȚI ÎN EFICIENȚA 

TEHNICILOR ȘI ÎNLĂNȚUIRILOR DE TEHNICI DIN ARTELE 

MARȚIALE CU LOVIRE ......................................................................... 57 

X.1 Întocmirea scalelor de evaluare pentru mae geri ............................. 57 

X.2 Întocmirea scalelor de evaluare pentru mawashi geri ...................... 58 

X.3 Întocmirea scalelor de evaluare pentru lateralitate și durata înlănțuirii 

de tehnici mae – mawashi geri ............................................................... 59 

CAPITOLUL XI ......................................................................................... 61 

EVALUAREA PREGĂTIRII TEHNICE A SPORTIVILOR CU 

AJUTORUL METODEI ANAKINEMOV ................................................ 61 

XI.1 Ierarhizarea sportivilor după punctajul obținut în urma aplicării 

scalelor de evaluare pentru tehnici și combinații de brațe și de picioare 61 

XI.2 Compararea sportivilor după punctajul obținut pentru fiecare 

parametru al tehnicilor analizate ............................................................ 63 

CAPITOLUL XII........................................................................................ 66 

CONFIRMAREA UTILITĂȚII CERCETĂRII ......................................... 66 

CAPITOLUL XIII ...................................................................................... 67 



4 
 

CONCLUZIILE DIRECȚIEI 2 DE CERCETARE .................................... 67 

CONCLUZII ............................................................................................... 69 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE ......................................................... 72 

DISEMINAREA REZULTATELOR ......................................................... 74 

BIBLIOGRAFIE ........................................................................................ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUCERE 

 

 

În ultimul secol, tehnologia a înregistrat o evoluție impresionantă 

atât în domenii precum cel militar, cel medical, cel industrial, cât și în 

mecanismele și dispozitivele cu care interacționăm zilnic, făcând îndeplinirea 

sarcinilor cotidiene din ce în ce mai ușoară. O arie în care s-a resimțit pe 

deplin creșterea nivelului tehnologizării este și cea a sportului în care este 

vizată îmbunătățirea randamentului în toate aspectele.  

Invenții și aparaturi de ultimă generație influențează pozitiv nu 

numai pregătirea în sine a sportivilor,  dar și refacerea acestora, accelerarea 

recuperării în cazul accidentărilor, echipamente care favorizează performanța 

și departajarea mai obiectivă în competiții. Ne-ar bucura să putem afirma că 

obiectivitatea este totală în a decerna învingătorul, însă găsim suficiente 

ramuri sportive în care componenta umană, arbitrul, este responsabilă de 

aceasta. 

Tema studiului propus vizează artele marțiale, în special pe cele 

care cuprind tehnici de lovire. Asemenea discipline sunt kickbox, karate, 

kempo, wushu, taekwondo, thai-box, mixed martial arts, sambo. La nivel 

mondial, se bucură de o popularitate crescută, mai ales în țările asiatice, de 

unde provin majoritatea.  

Cercetarea științifică planificată vizează disciplinele cu tehnici de 

lovire și își propune a veni în ajutorul acestora pentru aplicarea unor noi 

mijloace de monitorizare ce au ca principal obiectiv evaluarea pregătirii 

tehnice a sportivilor cât mai aproape de cerințele competiționale. 

William Edwards Deming (14.10.1900- 20.12.1993), inginer 

american, statistician, profesor, autor și consultant în management a afirmat 

că „fără date, ești doar o altă persoană cu o părere”. Așadar, considerăm 
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necesar ca o observație ce se poate transforma într-o evaluare precum el 

lovește mai rapid, ea lovește mai precis, el își folosește mai eficient și partea 

non-dominantă să fie de fapt o măsurătoare bazată pe date concrete. 

Din acest motiv, am ales ca evaluarea pregătirii tehnice pe care ne-

am propus să o realizăm să fie construită doar pe informații precise, de mare 

relevanță în antrenamentul sportiv, iar echipamentul de măsurare MVN 

Xsens, bazat pe tehnologie de navigație inerțială, a fost soluția pentru 

demersul nostru. Institutul Național de Cercetare pentru Sport este în posesia 

unor echipamente de acest fel pe care le-a pus la dispoziția mai multor 

cercetători din diverse ramuri sportive. Domnul director Radu Bidiugan a fost 

cel care a sprijinit și demersul nostru științific, oferindu-ne accesul la varianta 

MVN Awinda. 

Studiile naționale antecedente ce au utilizat echipamentul MVN 

sunt foarte puține la număr și sunt direcționate către tehnici izolate, de braț 

sau vizează aspecte restrânse ale mișcării. Pentru o finalitate practică cât mai 

mare, ne-am raportat la realitatea competițională. Am pornit încă de la 

început cu dorința de a urmări și de a caracteriza din punct de vedere 

biomecanic tehnici specifice artelor marțiale executate atât cu ajutorul 

membrelor superioare, dar și cu ajutorul membrelor inferioare. Mai mult de 

atât, am analizat înlănțuiri ale acestor tehnici, adevărata luptă competițională 

desfășurându-se astfel. Din studiul lucrărilor de specialitate comparabile 

demersului nostru, putem afirma că nu am mai regăsit nici pe plan 

internațional o astfel de analiză.  

După o informare riguroasă, după familiarizarea cu dispozitivul 

MVN Xsens, cu softul său de procesare și analiză, cu posibilitățile oferite de 

acesta și cu limitările firești oricărui instrument de măsurare, am pornit către 

testarea inițială. Ținând cont de indicațiile tehnico-metodice din literatura de 

specialitate am ales principalii parametri cinematici relevanți în practică. Am 
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obținut date foarte precise pe bază cărora ne-am dezvoltat o metodologie 

originală de analiză a tehnicilor de picior și a tehnicilor executate în 

combinație.  

Am aplicat această metodologie apoi pe sportivi de top din diferite 

stiluri de arte marțiale pentru o reprezentativitate cât mai bună. Pentru a 

cuprinde în viitor un număr cât mai mare de sportivi, am creat o platformă de 

facilitare a calcului parametrilor și de concepere a unei baze de date, marcând 

încă un element de originalitate al cercetării noastre. 

Odată calculate valorile cinematice ale fiecărui subiect, ținând cont 

de diferențele de execuție influențate de regulamentul fiecărui stil, am 

construit câte o scală de evaluare adaptată acestor particularități. În această 

scală am ținut cont de vitezele segmentelor de atac, unghiurile articulare, 

geometria corectă a mișcării și de diferențele de lateralitate. Punctajul fiecărui 

subiect poate fi prezentat și ca un total, dar cel mai important și elocvent, sub 

forma unei diagrame radar, în care se pot evidenția punctele forte sau cele 

slabe prin comparația cu valoarea maximă sau valorile înregistrate de alt 

subiect. 

Considerăm de maximă utilitate ca în viitor să fie evaluați sportivi 

din cât mai multe categorii, iar odată ce am demonstrat posibilă analiza atât 

a tehnicilor de braț, de picior și ale înlănțuirilor acestora, putem include și 

alte tehnici relevante. 

Prin accesul la astfel de date, suntem de părere că se pot dirija mult 

mai eficient antrenamentele. 

Alegerea temei lucrării de doctorat din artele marțiale s-a bazat pe 

numeroase considerente, atât din trecut, prezent, dar mai ales pentru viitor. 

În primul rând, sunt în strânsă legătură cu artele marțiale ca 

discipline sportive încă de la vârsta de 3 ani și jumătate, când am început să 

practic judo la clubul A.S. Voinicelul București, profesor fiind Dan Deliu, 
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tatăl meu. Ulterior, la vârsta de 10 ani, am început și practicarea kickboxului, 

la clubul CS UNEFS București, unde în prezent sunt antrenor voluntar pe 

secția arte marțiale - kickbox. 

În prezent, aceste execuții tehnice sunt cel mai adesea evaluate 

exclusiv pe baza observațiilor antrenorilor sau ale altor persoane implicate în 

pregătirea sportivilor. Astfel de observații, indiferent de experiența și nivelul 

de cunoaștere al observatorului, indiferent de dorința de a fi corect în 

furnizarea de indicații metodice sau comparații între practicanți, acestea sunt 

influențate de subiectivitate. În plus, capturarea tuturor detaliilor unei 

execuții care se întâmplă într-un timp atât de scurt, numai prin analizatorii 

organismului uman, este probabil imposibilă. 

Consider că rezultatele superioare în competițiile internaționale ale 

statelor puternic dezvoltate se datorează și avantajului tehnologic implicat în 

pregătirea sportivilor sau chiar pe diferența de viziune a antrenorilor asupra 

mijloacelor moderne și a rolului lor în antrenamentul sportiv. 

Majoritatea federațiilor naționale organizează și coordonează 

loturi pentru toate categoriile de vârstă unde este vizata performanța pe plan 

internațional. Cluburi private de top acordă din ce în ce mai mult interes 

eficientizării pregătirii în obținerea performanței. Cu toate acestea, puține 

dintre ele folosesc tehnici avansate de pregătire, bazate pe tehnologie 

modernă specifică disciplinelor sportive. 

În antrenamentele de performanță, sportivii execută tehnicile 

specifice de zeci, sute poate chiar mii de ori. Nu ar fi de preferat ca, in loc să 

repete de mii de ori aceeași greșeală ce poate scăpa ochiului liber, să fie 

posibilă o monitorizare și o analiză obiectivă, una ce ar oferi o nouă 

perspectivă asupra pregătirii relevând noi informații utile cu scopul de a 

obține performanța? 
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La un astfel de nivel, orice mic detaliu poate face diferența între 

medalia de aur și medalia de argint. Considerăm că prin aceasta abordare 

putem să vorbim cu adevărat de perfecționarea tehnicilor. 

Cum tot demersul nostru științific a pornit din dorința de a 

implementa și la nivel național variante de aplicare a tehnologiei moderne ca 

mijloace de optimizare a pregătirii sportivilor, am culminat prin a prezenta 

metodologia noastră de evaluare persoanelor implicate în acest proces. 

Astfel, ne-am adresat președinților de federații, președinților de 

departamente, antrenorilor federali, profesorilor, antrenorilor de club, 

președinților de cluburi sportive și instructorilor din artele marțiale, dar nu 

numai. Am primit zeci de răspunsuri afirmative (procentaj maxim) legate de 

interesul lor, colectate sub formă de chestionar. Din acest motiv avem 

convingerea că demersul nostru are o utilitate practică și poate contribui cu 

succes la creșterea performanțelor artelor marțiale românești. 
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CAPITOLUL I 

REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE 

 

 

Ținând cont de domeniul specific al cercetării, anume cel al artelor 

marțiale, de scopul studiului și de caracteristicile aparaturii folosite, am trasat 

linii clare de orientare în documentarea premergătoare întregului proces. 

Am pornit prin a căuta și consulta lucrări naționale în această 

direcție, atât din perspectiva mijloacelor folosite, rezultatelor obținute, cât și 

din perspectiva modului de abordare. 

Un prim pas a fost identificarea tendinței unor autori consacrați de 

a prezenta descrieri ale succesiunii mișcărilor și a implicării diferitelor 

segmente ale corpului în realizarea tehnicilor de lovire cu pumnii sau cu 

picioarele. Acest lucru are cel puțin două scopuri: de a-i familiariza pe cititori 

cu înlănțuirea mișcărilor și implicarea lanțurilor musculare lungi pentru a 

obține eficiența biomecanică, cât și pentru a clarifica metodica predării și 

învățării acestor tehnici de lovire.  
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CAPITOLUL II 

ASPECTE BIOMECANICE ȘI FIZIOLOGICE ÎN SPORT 

 

II.5 Metode de analiză în biomecanică 

 

Componentele mecanicii sunt statica și dinamica. Statica se ocupă 

cu studiul obiectelor în repaus sau în mișcare uniformă. Dinamica, în schimb, 

se ocupă cu studiul obiectelor accelerate de acțiunile forțelor. Ramurile 

dinamicii sunt cinematica și cinetica.  

Cinematica se ocupă cu descrierea mișcării corpurilor fără a ține 

seama de forțele care acționează asupra lor. Cinetica urmărește cauzele și 

efectele acțiunii forțelor asupra corpurilor.  

Pentru o analiză biomecanică completă a unei mișcări umane este 

nevoie de cunoașterea anatomiei funcționale,  de analiza cinetică și de analiza 

cinetică pentru a afla măsura forțelor care se opun și care se dezvoltă din 

mișcarea studiată.  

Analiza cinematică poate fi calitativă sau cantitativă. Analiza 

calitativă are la bază observația, urmărirea unei mișcări în timp real (non-

cinematografică) sau înregistrată video (cinematografică), la viteză reală sau 

la viteză redusă de derulare a filmului, mergând până la studiul mișcării cadru 

cu cadru. Acest tip de analiză oferă posibilitatea de a observa amănunte pe 

care ochiul cercetătorului nu le-ar putea surprinde în condiții obișnuite. 
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CAPITOLUL III 

ASPECTE TEORETICO-METODICE PRIVIND 

PERFECȚIONAREA PROCEDEELOR DE LOVIRE DIN ARTELE 

MARȚIALE 

 

III.2 Generalități privind pregătirea în artele marțiale la nivelul 

sportivilor de performanță 

 

Antrenamentele din artele marțiale sunt dure la nivelul de 

performanță sau cel profesionist și reclamă o mobilizare importantă a 

resurselor energetice și psihice atât ale combatanților cât și ale profesorilor 

lor, concurența internațională pe aceste stiluri sportive de combat este tot mai 

acerbă. 

Fiecare categorie de greutate reprezintă un anumit somatic care 

exprimă un raport optim între statură (talie) şi greutate precum şi o 

proporționalitate a segmentelor corporale. Proporția segmentară avantajează 

indivizii cu anvergură mare, iar mobilitatea articulară bună permite o mișcare 

dinamică în ring şi executarea rapidă a procedeelor de apărare şi de atac, în 

funcție de cerințele tactice. Capacitatea funcțională ridicată a sistemelor 

cardio-respirator, neuromuscular şi psihic stă la baza modelării unui 

practicant de arte marțiale cu mare disponibilitate pentru efortul specific, care 

se adaptează rapid la situațiile critice şi care anticipează și rezolvă eficient 

dificultățile apărute în luptă. În artele marțiale, pentru capacitatea operatorie 

a sportivului de performanță, procesele psihice mentale au o relevanță 

definitorie în comparație cu procesele cognitive senzoriale. Însă rolul 

acestora din urmă nu este mai puțin important, mai ales în condițiile inițiale 

ale învățării, când se formează diferite modele de prelucrare specifică a 
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informațiilor la nivel de reglare senzorială. Însușirea acțiunilor tehnice sau 

tactice are la bază perceperea corectă a calității exercițiilor (Deliu D. , 2008). 

Pe măsură ce experiența acumulată și vechimea în activitate cresc, 

percepțiile devin mai precise, iar sportivul dobândește și capacitatea de a 

relata verbal diferite particularități ale exercițiului observat. Sportivii cu un 

înalt grad de măiestrie, cei de performanta, apreciază în cele mai fine detalii 

mișcările adversarilor, anticipează acțiunea care urmează şi o preîntâmpină 

eficient. Pentru a înțelege mecanismul prelucrării informației la sportivi, 

primul pas este studierea proceselor senzorial-perceptive. Învățarea 

deprinderilor tehnico-tactice, constă în schimbarea legăturii dintre 

informațiile senzoriale și motrice ale tehnicilor studiate. În programele 

motrice, informațiile verbale, vizuale, chinestezice, tactile, sunt legate de 

impulsuri efectoare, formând sinteze informaționale integratoare complexe 

(Deliu D. , 2008). 

 

III.3 Clasificarea procedeelor tehnice din artele marțiale cu lovire 

 

Tehnica disciplinelor sportive de combat provenite din artele 

marțiale, este una complexă, variată și de dificultate ridicată la nivel de mare 

performanță, exprimată prin valoarea centurilor purtate de sportivii respectivi 

(centura neagră de exemplu). 

Clasificarea tehnicilor din disciplinele marțiale care se exprimă 

prin lovituri ca formă principală de obținere a victoriei se împarte în tehnica 

de bază (kihon) și tehnica loviturilor și a apărărilor.  

Dintre elementele kihonului enumerăm: pozițiile, deplasările, 

garda, distanțele de luptă, respirația, punctele vitale, armele naturale etc. 

Clasificarea loviturilor se face după respectarea mai multor criterii 

precum: partea corpului care atinge ținta, de exemplu, lovituri cu pumnii, 
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coatele, genunchii, picioarele etc.; Se cuvine să menționăm aici că aceste 

tehnici de lovire se efectuează atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă, 

cu pumnul sau piciorul, cotul, genunchiul din față sau din spate majoritatea 

luptând din poziție semifrontală etc. 

După traiectoriile acestora, avem următoarea clasificare: lovituri 

rectilinii (directe), circulare (croșee), ascendente (upercuturi), descendente, 

în traiectorii parabolice, prin întoarcere, din săritură etc. 

 

III.5 Principalele caracteristici ale subgrupei de lovituri cu picioarele 

 

Loviturile de picior sunt cele ce dau substanță unui meci, având 

forță dublă comparativ cu pumnii la impact, ating ținta din distanțe mai mari, 

sunt mai spectaculoase prin amplitudinea și traiectoriile complexe, în special 

loviturile de picior din săritură (Deliu D., Cursuri teoretico-metodice pentru 

studenții cu specializare în artele marțiale sportive, 2003). 

Distingem loviturile directe de picior - mae geri, cu penetrare 

(kekomi) sau cele tip plesnite (keage), loviturile circulare - mawashi geri, cele 

laterale - yoko geri, prin întoarcere - ura mawashi geri, din săritură - tobi geri, 

în toate cel patru direcții: mae, yoko (migi și hidari), ushiro. 

 

III.6 Aspecte biomecanice ale procedeelor de lovire din artele marțiale 

cu lovire 

 

Biomecanica mișcărilor specifice artelor marțiale reprezintă o 

disciplină științifică de graniță care studiază mișcarea sistemelor 

hipercomplexe biologice produsă în principal de forțele interne ale acestora 

şi de cele externe precum gravitația, forța centrifugă, inerția, rezistența 

materialelor, a mediului sau a partenerilor în cazul sporturilor de luptă şi caută 



16 
 

eficientizarea acestor mișcări prin execuții pe traiectorii ideale, prin consum 

energetic minim, dar cu eficacitate maximă. 

Adaptarea mișcărilor la caracteristicile somatice şi funcționale ale 

sportivilor, ameliorarea randamentului capacității de efort prin mărirea 

rezervelor energetice (puterea musculară), îmbunătățirea criteriilor de 

selecție din diferitele discipline sau stiluri, mărirea duratei efortului, 

individualizarea programelor de pregătire, exploatarea la maximum a 

particularităților genetice ale sportivilor sunt priorități ce se pot obține prin 

aplicarea studiilor biomecanice la disciplinele marțiale (Deliu D. , Cursuri 

teoretico-metodice pentru studenții cu specializare în artele marțiale sportive, 

2003). 

Prin măsurători adecvate, obiective, ale forței de lovire, s-a stabilit 

că forța unei lovituri de pumn este net superioară atunci când la lovitură 

participă forța de impulsie a piciorului de pe aceeași parte, cea de rotație a 

șoldurilor şi a umerilor în sensul traiectoriei loviturii (Deliu D. , 

Antrenamentul sportiv în disciplinele de combat, 2008).  

Budo impune folosirea completă a corpului, în care picioarele, 

șoldurile, coloana vertebrală, umerii şi brațele sunt în totalitate făcute să 

reacționeze ca un sistem mecanic coordonat de sistemul nervos central astfel 

încât puterea care ar fi creată în diferite puncte ale corpului, să fie în final 

canalizată într-o singură direcție cu o forță extraordinară (kime).  

Mișcările în budo transformă viteza în putere astfel: pumnul 

lovește ținta cu o viteză foarte mare, moment în care toți mușchii sunt 

tensionați. 
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CAPITOLUL IV 

CONCLUZIILE TEORETICE 

 

Fiind un practicant al artelor marțiale de la o vârstă fragedă, cu 

numeroase rezultate, ulterior devenind component al lotului național și chiar 

profesor-antrenor în acest domeniu, am putut cunoaște foarte îndeaproape 

atât părțile bune în căutarea performanței, dar și aspectele indezirabile sau 

chiar carențele pregătirii sportive la nivel național. Mai ales prin concursurile 

și stagiile internaționale am putut observa cum anumite metode folosite de 

ani și ani în antrenament nu mai sunt atât de eficiente, fiind înlocuite cu unele 

moderne în țările mai dezvoltate. 

Continua creștere a nivelului rezultatelor sportive a făcut necesară 

implementarea de noi metode de analiză științifică şi antrenament mai precise 

în toate disciplinele sportive. Tehnologia și știința evoluează de la an la an, 

inclusiv cu descoperiri și invenții în domeniul sportului. Astfel am dorit să 

găsesc o cale de a folosi acest progres și în pregătirea din artele marțiale la 

nivel național. 

Urmărind evoluția studiilor de biomecanică pe plan național, am 

putut observa cum s-a trecut de la anatomia descriptivă și analize cinematice 

calitative, la analize cantitative folosind echipamente din ce în ce mai 

sofisticate, cum ar fi VICON sau MVN Xsens. 

În literatura internațională am găsit o multitudine de studii de 

biomecanică referitoare la tehnici din artele marțiale. Majoritatea 

covârșitoare dintre acestea foloseau analiza video, dar am găsit și studii ce 

utilizau tehnologia de navigație inerțială. Cele mai multe studii s-au limitat la 

a face analize comparative între grupuri diferite ca nivel de pregătire sau stil 

de arte marțiale practicate.  



18 
 

Tot din studierea literaturii de specialitate am desprins concluzia 

că nu oricare dintre echipamentele de analiză cinematică (moderne și 

sofisticate, de altfel)  sunt potrivite pentru specificul tehnicilor din artele 

marțiale și a sporturilor de combat, iar în cazul în care totuși sunt utilizate, 

acuratețea rezultatelor are de suferit (până la 50%) din cauza pierderii 

informației pe anumite secvențe de mișcare. 

Concluzia principală este aceea că echipamentul MVN de la Xsens 

este foarte potrivit pentru scopul cercetării noastre. 

Consider că prin astfel de cercetări putem ține pasul cu marile 

puteri și putem să ne creștem considerabil șansele în obținerea victoriilor 

sportive pentru țara noastră! 
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PARTEA A II-A  
 

DIRECȚII DE CERCETARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII UNEI 

SOLUȚII DE EVALUARE OBIECTIVE A PREGĂTIRII TEHNICE 

ÎN ARTELE MARȚIALE CU LOVIRE 
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CAPITOLUL V  

CADRUL OPERAȚIONAL AL STUDIULUI PRIVIND 

ECHIPAMENTUL MVN XSENS  

 

V.1 Premisa studiului 

 

 Artele marțiale, ca discipline sportive, vizează victoria asupra 

adversarului prin confruntare atât directa, luptă supusă regulilor propriilor 

ramuri și stiluri, cât și indirectă, departajarea făcându-se în urma punctajelor 

obținute separat, fără contact cu adversarul. 

 Tehnicile de luptă, atât de atac, cât și de apărare sunt cel mai des 

executate în fracțiuni de secundă, victoria fiind obținută cel mai adesea de 

sportivul care a reușit primul să proiecteze adversarul, care a supus mai 

repede oponentul sau care a ajuns primul la ținta acțiunii motrice de atac, cu 

diferite nivele de forță, conform stilului de luptă. Astfel, calitatea motrică 

probabil universal acceptată ca decisivă în atingerea succesului este viteza.  

 Ca urmare, procedeele tehnice, unde este vizată performanța, sunt 

antrenate pentru a obține cel mai înalt nivel de viteză și cel mai înalt nivel de 

forță într-un timp cât mai scurt. 

 În prezent, aceste execuții sunt evaluate pe baza observațiilor 

antrenorilor sau a altor persoane implicate în pregătirea sportivilor. Astfel de 

observații, indiferent de experiența și nivelul cunoștințelor, de dorința de a fi 

corect și eficient în transpunerea lor în indicații metodice sau comparații între 

executanți, sunt influențate de o doză de subiectivism. De altfel, surprinderea 

tuturor detaliilor unei execuții ce se petrece într-un timp atât de scurt, doar 

prin analizatorii umani, este cel mai probabil imposibilă. 

 Modalitatea de analiză pe care dorim să o desăvârșim oferă 

posibilitatea eliminării subiectivismului prin obiectivizarea execuțiilor 
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tehnice din disciplinele cu acțiuni tactice de lovire și evidențierea 

parametrilor urmăriți adesea în antrenamentele sportive. 

 Am pornit de la premisa că există diferențe cinematice între 

execuțiile fiecărui sportiv efectuând aceleași tehnici din artele marțiale și ca 

acestea pot fi măsurate și prezentate pentru a facilita evaluări obiective. 

 

V.2 Scopul studiului 

 

Scopul studiului este de a testa echipamentul în ceea ce privește 

modul de utilizare, achiziția și prelucrarea datelor, acuratețea rezultatelor și 

relevanța lor pentru întregul demers propus și de a pune la punct o 

metodologie de analiză cinematică a unora dintre cele mai des întâlnite 

tehnici de atac în artele marțiale bazate pe achizițiile obținute utilizând un 

sistem inerțial de măsurare, anume echipamentul MVN. 

Totodată, prin lucrul cu acest echipament, atât ca măsurare, dar și ca 

prelucrare a datelor oferite, dorim să ne dezvoltăm cunoștințele legate de 

posibilitățile pe care acesta le deschide în atingerea scopului nostru principal, 

anume evaluarea pregătirii tehnice. 

 

V.3 Obiectivele studiului 

 

 familiarizarea cu echipamentul ce urmează a fi utilizat; 

 alegerea tehnicilor specifice artelor marțiale și a 

parametrilor ce urmează a fi analizați; 

 dovedirea sau infirmarea faptului că aparatul de măsurare 

selectat se potrivește pe deplin cu studiul propus; 
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 stabilirea unei metodologii de calcul a valorilor 

parametrilor. 

 

V.5 Ipotezele studiului 

 

Ipoteza 1: Echipamentul de măsurare selectat poate fi utilizat pentru 

obținerea datelor necesare unei obiectivizări de înaltă acuratețe a execuțiilor 

tehnice specifice artelor marțiale. 

Ipoteza 2: Folosind metodologia de analiză creată, putem evidenția 

obiectiv valorile parametrilor înregistrați. 

 

V.6. Metodele și tehnicile de cercetare 

 

-Metoda informării, metoda și tehnica studiului bibliografic; 

-Metoda observației; 

-Metoda convorbirii; 

-Metoda logică; 

-Metoda măsurării și înregistrării; 

-Metoda grafică; 

-Metoda statistico-matematică. 

   

V.7 Colaborări privind aplicarea metodelor de cercetare și obținerea 

datelor 

 

Pentru desfășurarea cercetării în cadrul INCS, am colaborat cu dl. 

director al Institutului, cercetător științific dr. Radu Bidiugan, iar pentru 

măsurătorile propriu-zise și prelucrarea datelor am colaborat cu cercetător 

științific dr. Andrei Dragomir (biometrie).  
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V.8 Organizarea și desfășurarea cercetării 

 

Cercetarea a avut loc la Institutul Național de Cercetare în Sport: 

măsurătorile în laboratorul de tehnologie a performanței sportive (biometrie), 

prelucrarea datelor în cadrul departamentului tehnic. Perioada în care s-au 

desfășurat măsurătorile, prelucrările și analiza datelor: 2021. Subiectul 

studiului: D.S. – 22 ani,  multiple titluri naționale și internaționale, Kempo. 

 

V.9 Instrumente de cercetare 

MVN Xsens: 

MVN este un sistem de unități de navigație inerțiale ușor de utilizat 

ce captează mișcarea întregului corp uman folosind senzori inerțiali și 

magnetici, de mici dimensiuni împreună cu algoritmi avansați și modele 

biomecanice. Primele domenii de aplicare au fost în industria 

cinematografică și a jocurilor video unde aveau scop crearea unor avatare cât 

mai realistice (https://www.youtube.com/watch?v=eIQd0obIIrg). 

Sistemul prezintă un real avantaj față de alte echipamente de 

măsurare ai parametrilor cinematici prin portabilitatea totală, putând fi 

utilizat în orice loc mai puțin în mediul acvatic, restricțiile constând doar în 

acoperirea semnalului wireless (50 -150 m, în funcție de modelul selectat), 

așadar nefiind limitat de un laborator, de volumul de măsură sau condiții de 

luminozitate. 

 

V.10 Protocolul de lucru 

 

Protocolul de lucru pentru testarea echipamentului MVN Xsens a 

constat în:  
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a. Stabilirea înlănțuirilor de elemente tehnice specifice artelor 

marțiale; 

b. Echiparea dispozitivului MVN-Xsens, versiunea Awinda; 

c. Adăugarea datelor despre subiect și calibrarea dispozitivului 

Xsens; 

d. Startul achiziției de date. 

Subiectul a urmat un program standard de încălzire, având o durată 

de aproximativ 15 minute. Acesta a fost instruit cu privire la ce are de făcut, 

anume să execute cât mai rapid și cât mai corect din punct de vedere tehnic 

câte 7 înlănțuiri de elemente tehnice, fiecare începând în poziția de gardă 

utilizată în mod normal în stilul propriu.  

O înlănțuire a constat în două tehnici de lovire cu ajutorul 

membrelor inferioare, anume spre înainte, cu pingeaua, cu cel din spate (mae 

geri kekomi), la nivelul trunchiului (chudan) și circulară (mawashi geri), cu 

cel din față, la nivelul capului (jodan). 
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CAPITOLUL VI 

PREZENTAREA ȘI ANALIZA REZULTATELOR 

VI.1 Calculul principalilor parametri ai loviturii directe de picior Mae 

geri 

 

Folosind formulele prezentate anterior am calculat următorii 

parametri cinematici ai loviturilor directe de picior: viteza piciorului care 

lovește, unghiul de flexie-extensie a genunchiului în lovitură, unghiul coapsei 

cu verticala, linia șoldurilor și linia umerilor și diferența dintre ele. Vom 

exemplifica pentru o lovitură, stabilind repere pentru începutul și sfârșitul 

mișcării; vom calcula linearitatea loviturii, ca raport intre distanța șold-picior 

și lungimea traiectoriei parcurse de picior și apoi vom prezenta variația 

parametrilor cinematici pentru toate loviturile, calculând media, abaterea 

standard și coeficientul de variabilitate. 

 

Tabel 6.1 – Parametri cinematici calculați pentru lovitura directă de 

picior 
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1.616 0.019 0.10 163.54 13.92 92.52 91.34 -1.18 

1.632 0.019 0.70 158.58 12.74 94.85 93.45 -1.40 

1.648 0.018 0.85 150.48 11.14 96.85 95.68 -1.17 

1.664 0.017 0.92 140.17 11.11 98.57 98.09 -0.48 
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1.680 0.025 2.90 129.65 13.86 99.47 100.68 1.21 

1.696 0.047 4.25 118.55 19.07 99.08 103.61 4.53 

1.712 0.078 4.86 107.00 26.14 97.88 106.73 8.85 

1.728 0.112 5.17 97.42 33.83 96.80 109.56 12.76 

1.744 0.146 5.88 90.07 42.01 96.14 111.96 15.82 

1.760 0.182 6.98 84.27 50.75 95.60 114.09 18.49 

1.776 0.226 8.49 80.94 59.50 95.19 115.88 20.69 

1.792 0.275 9.61 81.01 68.85 94.87 117.06 22.19 

1.808 0.330 9.95 83.29 78.72 94.68 117.91 23.23 

1.824 0.407 10.93 87.16 87.28 94.82 119.19 24.37 

1.840 0.514 11.62 94.73 94.40 95.32 121.38 26.06 

1.856 0.642 10.72 105.30 100.56 96.14 124.02 27.88 

1.872 0.781 10.85 117.09 104.47 97.37 126.54 29.17 

1.888 0.948 11.23 135.14 104.64 99.12 128.78 29.66 

1.904 1.126 8.20 159.02 102.57 101.28 130.89 29.60 

1.920 1.256 3.69 175.37 101.08 103.64 132.70 29.07 

1.936 1.315 0.70 178.61 101.15 106.23 134.17 27.94 

1.952 1.325 1.65 177.53 101.83 108.97 135.35 26.37 

1.968 1.300 4.32 175.01 103.04 111.49 136.27 24.78 

1.984 1.235 6.54 164.01 105.47 113.71 136.92 23.21 

 

    Pentru o înțelegere mai facilă a ceea ce se întâmplă vom 

reprezenta grafic variația în timp a acestor parametri. Vom începe cu variația 

înălțimii piciorului pe durata execuției loviturii (fig. 6.1), iar acest parametru 

ne va ajuta în delimitarea momentului începerii acestei tehnici de lovire. 
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Fig. 6.1 – Variația înălțimii piciorului pe durata execuției mae geri 

 

Urmărind în tabelul de date coordonatele piciorului pe axa Oz, se 

caută momentul în care creșterea valorilor este semnificativă și continuă. 

Acolo identificăm începutul execuției tehnicii, când piciorul practic părăsește 

contactul cu solul. Definim acest moment ca momentul de început al tehnicii. 

Momentul final, Tf, este acela unde valoarea lui z (înălțimea la care a ajuns 

piciorul) este maximă, după aceasta urmând retragerea piciorului într-o 

poziție care să permită continuarea luptei. Tf = 1,952 s, iar z max = 1,325 m. 

Următorul parametru cinematic analizat este viteza piciorului în 

execuția tehnicii mae geri. 
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Fig. 6.2 – Variația vitezei piciorului în timpul execuției mae geri 

 

Prima parte a pantei curbei de variație a vitezei reprezintă mișcarea 

piciorului înainte de ridicarea de pe sol, practic glezna se ridică pregătind 

începutul armării. Odată cu desprinderea de pe sol a piciorului se observă o 

creștere mai rapidă a vitezei care, la început se datorează ridicării coapsei și 

armării (adică a îndoirii genunchiului pentru pregătirea loviturii propriu-zise) 

și apoi mișcarea continuă prin extensia genunchiului și o antrenare a șoldului 

în lovitură, pentru implicarea unei mase musculare cât mai mari.  

Spre finalul tehnicii, înainte de atingerea înălțimii maxime, se 

constată o scădere accentuată a vitezei, derivată din implicarea mușchilor 

antagoniști implicați în controlul finalizării mișcării. Următoarea creștere a 

vitezei, după atingerea înălțimii maxime (considerată ca reper pentru 

finalizarea mișcării) este dată de retragerea piciorului prin flexia 

genunchiului și apoi prin contactul cu solul într-o poziție favorabilă 

următoarei acțiuni motrice.  

În ceea ce privește flexia-extensia genunchiului și ridicarea 

coapsei (flexia pe trunchi) am ales să le prezentăm sincronizat cu evoluția 

înălțimii piciorului în timpul execuției tehnicii de lovire (fig. 6.3). 
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Fig. 6.3 – Variația unghiurilor segmentelor și înălțimea piciorului în 

execuția mae geri 

Observăm că flexia genunchiului (inițierea armării) începe înainte 

de momentul Ti=1,680 s, iar acest lucru se explică prin faptul că deși flexia 

genunchiului a început, vârful piciorului încă are contact cu solul. Când, în 

sfârșit, vârful s-a desprins de la sol, panta curbei de flexie este foarte abruptă, 

această secvență de mișcare fiind mult mai rapidă. Când armarea este 

completă (unghiul de flexie a genunchiului este în jur de 80°), începe 

următoarea secvență de mișcare, anume extensia gambei pe coapsă, în 

vederea loviturii propriu zise.  

Dacă în timpul armării unghiul coapsei cu verticala a crescut rapid, 

în următoarea secvență, acest unghi are o creștere mult mai lentă și mai mică. 

Așa cum e și firesc (urmând o execuție corectă, care să respecte biomecanica 

tehnicii abordate), înălțimea maximă la care ajunge lovitura este atinsă în 

momentul în care extensia genunchiului este maximă. Retragerea piciorului 

se face ordonat, mai întâi prin flexia genunchiului (la începutul acestei 

retrageri apare o ușoară creștere a unghiului coapsei cu verticala și apoi 

urmează extensia treptată și așezarea piciorului pe sol, pregătind sprijinul 

pentru următoarea tehnică.  
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Așa cum orice practicant bine pregătit de arte marțiale cunoaște, o 

lovitură este cu atât mai puternică cu cât în execuția ei este implicată o masă 

musculară mai mare, iar acest lucru se realizează prin înlănțuirea cinematică 

a cât mai multor grupe musculare. Prin urmare, la lovitura de picior directă 

mae geri nu este suficientă acționarea doar a membrului inferior, ci este 

implicată și musculatura trunchiului (cel puțin a părții inferioare), prin 

acționarea bazinului și împingerea șoldului în lovitură. Acest lucru  este 

vizibil în reprezentarea grafică a variației liniei șoldurilor și a liniei umerilor 

(fig. 6.4). Pentru a facilita înțelegerea, am prezentat în același grafic și 

variația înălțimii piciorului care execută tehnica. 

 

 

Fig. 6.4 – Evoluția liniei șoldurilor și a liniei umerilor în raport cu 

creșterea înălțimii piciorului în execuția mae geri 

 

Cu ajutorul delimitării in timp ale secvențelor mișcării am calculat 

distanța d străbătută de picior în execuția tehnicii mae geri, cât și lungimea 

traiectoriei L parcurse de picior. Ulterior, am realizat un raport d/L care să nu 

depindă de parametrii antropometrici ai subiecților analizați.  
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Calculul distanței parcurse de picior se realizează cu ajutorul 

teoremei lui Pitagora în spațiu, folosind coordonatele șoldului, genunchiului 

și piciorului care lovește pentru două achiziții succesive, pe toată durata 

considerată (Ti – Tf). 

 

Tabel 6.2 – Coordonate de poziție pentru membrul inferior drept – mae 

geri 
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1.680 -3.104 0.178 0.913 -3.231 -0.057 0.025 0.046 0.928 

1.696 -3.094 0.185 0.917 -3.203 -0.027 0.047 0.068 0.902 

1.712 -3.086 0.191 0.921 -3.158 0.013 0.078 0.078 0.865 

1.728 -3.077 0.196 0.926 -3.100 0.053 0.112 0.083 0.827 

1.744 -3.068 0.199 0.931 -3.033 0.087 0.146 0.094 0.795 

1.760 -3.058 0.202 0.937 -2.953 0.120 0.182 0.112 0.767 

1.776 -3.048 0.205 0.942 -2.856 0.154 0.226 0.136 0.743 

1.792 -3.039 0.209 0.943 -2.734 0.189 0.275 0.154 0.735 

1.808 -3.029 0.213 0.943 -2.595 0.225 0.330 0.159 0.751 

1.824 -3.018 0.217 0.943 -2.459 0.257 0.407 0.175 0.775 

1.840 -3.004 0.223 0.944 -2.323 0.285 0.514 0.186 0.808 

1.856 -2.990 0.228 0.946 -2.191 0.309 0.642 0.171 0.859 

1.872 -2.976 0.234 0.947 -2.093 0.332 0.781 0.174 0.904 

1.888 -2.966 0.241 0.947 -2.051 0.355 0.948 0.180 0.922 

1.904 -2.958 0.248 0.948 -2.045 0.377 1.126 0.131 0.939 

1.920 -2.949 0.254 0.948 -2.042 0.392 1.256 0.059 0.968 

1.936 -2.938 0.259 0.949 -2.036 0.397 1.315 0.011 0.983 

1.952 -2.925 0.263 0.950 -2.033 0.394 1.325 0.026 0.977 
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 Se obține o distanță maximă între degete și șold d = 0,983m și o 

lungime a traiectoriei piciorului L = 2,016m.  

 

VI.2 Calculul mediilor parametrilor loviturilor directe de picior Mae 

geri într-o serie de execuții 

Pentru prezentarea rezultatelor mai multor execuții am realizat 

sincronizarea momentului începutului tehnicii după momentul în care 

piciorul care execută tehnica începe să se ridice de pe sol. În acest fel, curbele 

de variație ale tuturor parametrilor cinematici prezentați se vor suprapune 

într-o măsură destul de mare, după cum se va vedea.  

 

Fig. 6.5 – Variația înălțimii piciorului în execuțiile mae geri 
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Fig. 6.6  – Variația vitezei piciorului în execuțiile mae geri 

Se observă o suprapunere foarte bună a curbelor de variație a 

vitezei. Cu trasa galbenă este reprezentată viteza medie a celor șapte execuții 

ale subiectului monitorizat. 

Referitor la unghiurile de flexie extensie a genunchiului și la 

unghiul coapsei cu verticala pe măsura ridicării piciorului în execuția mae 

geri, situația este următoarea (fig. 6.7): 

 

Fig. 6.7 – Unghiuri intersegmentare în execuția loviturilor mae geri 

 

Așa cum ne așteptam și parametrii linia șoldurilor, linia umerilor 

și diferența dintre ele au variat în limite restrânse între execuțiile aceluiași 

subiect, acest lucru reflectând o bună pregătire tehnică și, mai ales, o bună 

automatizare a execuției tehnicii (fig. 6.8). Faptul că diferența Lș – Lu este 

atât de mică în timpul execuției tehnicii arată o bună conectare cinematică 

între trenul superior și cel inferior, cu consecințe benefice în biomecanica 

tehnicii de lovire. 
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Fig. 6.8 – Linia șoldurilor și linia umerilor în  timpul execuției mae geri 

Durata unui atac folosind tehnica mae geri a fost cuprinsă între 240 

și 256 ms. Înălțimea preferată pentru atacul la nivelul chudan (nivelul mediu) 

a fost cuprinsă între 1,23 – 1,35 m, lungimea traiectoriei piciorului (măsurată 

la nivelul degetelor) a fost cuprinsă între 1,91 – 2.04 m incluzând și armarea, 

iar raportul d/L a fost cuprins între 0,49 și 0,51 (unde d reprezintă distanța 

dintre degetele piciorului care lovește și șold, iar L = lungimea traiectoriei 

piciorului). Aceasta este valoarea optimă a raportului, valoare care indică 

faptul că armarea loviturii a fost prezentă și nu s-a efectuat ridicarea coapsei 

cu gamba în extensie. Viteza medie a piciorului pe durata loviturii (de la 

momentul Ti până la Tf) a fost cuprinsă între 7,45 și 7,78 m/s.  

 

Tabel 6.3 – Durata, lungimea traiectoriei și viteza medie pentru mae geri 

  Ti Tf 

D
u

ra
ta

 

z max d L d/L 

v
it

ez
a

 

m
ed

ie
 

L1 0.192 0.432 0.24 1.35 0.98 2.02 0.54 7.57 

L2 0.192 0.448 0.256 1.32 0.98 2.00 0.51 7.47 
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L3 0.192 0.448 0.256 1.23 0.98 1.91 0.49 7.78 

L4 0.192 0.448 0.256 1.27 0.98 1.96 0.50 7.61 

L5 0.192 0.432 0.24 1.3 0.97 2.03 0.52 7.76 

L6 0.192 0.448 0.256 1.26 0.98 1.91 0.51 7.45 

L7 0.176 0.432 0.256 1.34 0.98 2.04 0.51 7.58 

 

 

Fig. 6.9 – Parametri geometrici ai tehnicii mae geri 

 

 

Fig.6.10 – Viteza medie a piciorului în execuțiile mae geri 
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Tabel 6.4 – Evidențierea omogenității parametrilor cinematici în 

execuția mae geri 

 
durata z max viteza medie 

stdev 0.01 0.04 0.15 

avg 0.25 1.30 5.22 

CV% 3.11 3.42 2.89 

 

CV% pentru toate cele 3 serii de date este mai mic decât 10%, 

datele fiind omogene după Dragomirescu și Drane (2009), iar media 

semnificativă. Astfel, se confirmă coordonarea foarte bună a execuțiilor. 

Similar am calculat pentru mawashi geri și pentru înlănțuirea de 

tehnici mae – mawashi geri. 

VI.7 Concluzii 

Instrumentul de măsurare MVN Xsens s-a dovedit a fi facil de 

echipat pe subiect, oferindu-i acestuia libertate deplină în execuții. Deși 

tehnicile înregistrate au fost executate la viteze ridicate, senzorii au rămas 

corect fixați, iar transmiterea achizițiilor către receptori nu a fost perturbată 

în nicio manieră. Mișcarea avatarului creat concomitent a confirmat, prin 

fidelitatea reproducerii realității, primirea corectă a informațiilor. 

Tehnicile de atac cu ajutorul picioarelor se preferă în locul 

atacurilor de braț din diverse considerente, fiind o parte foarte importantă din 

arsenalul unui practicant de arte marțiale. Considerăm că o modalitate de 

evaluare a pregătirii tehnice care nu le include nu poate fi completă. 

Tot în urma studierii lucrărilor de specialitate, nu am regăsit 

analize biomecanice pe înlănțuiri de tehnici în artele marțiale. 

Posibilitatea analizei unei înlănțuiri de tehnici și nu doar a unei 

execuții izolate ne apropie mult mai mult de realitatea competițională. În 
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competiții, pentru a-și crește șansele de a nimeri ținta și a obține punctajul 

necesar victoriei, un sportiv efectuează atacuri constând în combinații de 

tehnici. Nu doar numărul crescut de tehnici duce la această reușită, ci și logica 

și eficiența înlănțuirii lor. Astfel, putem găsi în practică combinații aparent 

simple, dar aplicate foarte des prin modul de punere în dificultate a 

adversarului și de a puncta. O astfel de succesiune de tehnici a fost cea aleasă 

de noi pentru analiza cinematică, anume lovitură de picior spre înainte (mae 

geri), urmată de lovitură circulară de picior (mawashi geri) executată cu 

celălalt membru inferior. 

Pe baza metodologiei de achiziție, de prelucrare și de interpretare 

a datelor prezentate în acest studiu, am izbutit să analizăm din punct de vedere 

cinematic o înlănțuire de tehnici utilizate frecvent în artele marțiale cu lovire, 

surprinzând aspecte neevidențiate până în prezent în literatura de specialitate. 

Calculul statistic vine să confirme atât nivelul înalt de pregătire al 

subiectului (variația valorilor parametrilor urmăriți fiind foarte mică) cât și 

acuratețea foarte ridicată a echipamentului de măsurare. 

În prezent, deținerea unui echipament  bazat pe tehnologie de 

navigație inerțială precum MVN Xsens și utilizarea sa implică resurse 

considerabile și considerăm că se adresează mai mult nivelului de 

performanță ridicat din domeniul sportiv. În timp, ca prețul oricărei alte 

tehnologii, costul va scădea, făcând posibilă implementarea unei astfel de 

metodologii de analiză pe o scară mult mai largă. 

Considerăm scopul studiului îndeplinit. Analiza cinematică creată 

pe baza achizițiilor prin MVN Xsens permite evidențierea obiectivă a 

valorilor parametrilor înregistrați și a diferențelor fine de execuție. 

Ipoteza 1 a fost confirmată. 

Ipoteza 2 a fost confirmată. 
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CAPITOLUL VII 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL DIRECȚIEI 

DE CERCETARE 2 

 

VII.1 Premisa cercetării 

 

Am pornit de la premisa că particularitățile de execuție ale 

acelorași tehnici din artele marțiale pot fi măsurate obiectiv pentru fiecare 

sportiv.  

În urma experienței acumulate și a rezultatelor obținute în urma 

studiului anterior, am continuat studiul în ideea de a urmări aceste 

particularități și de a putea sesiza unde este loc de mai bine. 

Execuțiile tehnice ale practicanților de arte marțiale sunt 

subordonate regulamentelor competiționale, astfel fiind diferențe atât 

interdisciplinare, cât și intradisciplinare. În concret, dacă viteza tehnicilor de 

atac trebuie să fie însoțită de o forță cât mai mare ce se dorește a fi transferată 

cât mai eficient în țintă la momentul impactului în stilurile full-contact, o 

astfel de descărcare ar fi chiar penalizată în stilurile non și semi-contact. 

Așadar, tehnicile trebuie să fie ajustate, deși asemănări vor exista.

 Poziția de luptă (garda) este de asemenea adaptată pentru o eficiență 

cât mai mare în stilul de luptă respectiv. În variantele non-contact (zone 

precum capul) și semi-contact riscul knock-out-ului este redus la infim prin 

regulament, în schimb ce în variantele full-contact knock-out-ul este urmărit, 

garantând victoria înainte de terminarea timpului regulamentar. Astfel, în 

primele cazuri garda este coborâtă, pentru a ajunge cât mai repede spre țintă, 

iar in cazul full, brațele pornesc dintr-o poziție ridicată, fiind nevoie să 

protejeze mult mai bine capul și trunchiul. 
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În această etapă, am pornit de la premisă că analizând execuțiile 

sportivilor cu rezultate de top din disciplinele marțiale alese, vom putea 

extrage informații valoroase pe baza cărora se pot efectua evaluări obiective 

ale tehnicilor ce pot aduce modificări în dirijarea antrenamentelor. Tot prin 

astfel de date, considerăm comparațiile între practicanți mai concludente.  

Apanajul performanței este individualizarea, iar prin metodologia 

dezvoltată dorim să arătăm cum se pot surprinde cu adevărat particularitățile 

tehnice ale sportivilor pentru intervenții viitoare cât mai eficiente. 

 

VII.2 Scopul cercetării 

 

Scopul principal al întregii cercetări îl constituie aplicarea metodei 

de obiectivizare menite să ofere informații astfel încât să putem avea o 

perspectivă augmentată asupra pregătirii sportive cu accent pe tehnică în 

artele marțiale obținând valori precise ale parametrilor urmăriți și construirea 

unui sistem original de evaluare a execuțiilor. 

În etapa aceasta a cercetării, scopul este măsurarea și analizarea 

execuțiilor tehnice ale 8 sportivi de înaltă performanță din diferite arte 

marțiale pentru a furniza obiectiv informații ce pot duce la o mai bună 

evaluare a acestora.  

Pentru o evaluare obiectivă și pentru o departajare cât mai precisă 

am alcătuit scale de evaluare pentru mai mulți parametri cinematici 

semnificativi ai tehnicilor analizate. Ulterior evaluării pregătirii tehnice pe 

baza parametrilor cinematici este posibilă dirijarea antrenamentului. 
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VII.3 Obiectivele cercetării 

 

Obiectivele sunt subordonate scopului și sunt centrate pe 

valorificarea informațiilor oferite de metoda de obiectivizare complexă, 

ghidate de lucrările de specialitate din domeniu, astfel încât să poată fi 

identificați cei mai importanți parametri și analizați pentru a fi evidențiați 

pentru fiecare sportiv în parte. 

Astfel, principalele obiective ale cercetării sunt: 

1. Analiza cinematică a tehnicilor selectate pentru studiu 

2. Crearea scalelor de evaluare pentru fiecare tehnică  

3. Evaluarea pregătirii tehnice a fiecărui subiect cu ajutorul 

diagramei AnaKineMov (acronim creat de noi pentru Analitics 

Kinematics Movement) 

 

VII.5 Ipotezele cercetării 

 

Ipoteza 1: pregătirea tehnică a sportivilor poate fi evaluată pornind 

de la parametrii cinematici ai tehnicilor și combinațiilor. 

Ipoteza 2: prin intermediul analizei cinematice pe ambele poziții 

de luptă putem evidenția diferențele de lateralitate pentru fiecare subiect. 

Ipoteza 3: se poate realiza o evaluare obiectivă a pregătirii tehnice 

a sportivilor folosind diagrama AnaKineMov, atât individual, cât și făcând 

posibile comparații între aceștia pe baza valorilor parametrilor urmăriți. 
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VII.6 Metodele de cercetare vizate a fi aplicate 

 

Metodele și tehnicile de cercetare utilizate sunt cele particularizate 

demersului nostru, descrise anterior, la care am adăugat testele 

nonparametrice de semnificație: Wilcoxon pentru eșantioane dependente și 

Kruskal–Wallis. 

 Pentru validarea diferențelor valorilor înregistrate ale 

parametrilor urmăriți, s-a stabilit un prag convențional de semnificație, numit 

prag alpha, cu valoarea de 0,05 (p<0,05), reprezentând un nivel de încredere 

de 95%. 

Prelucrarea statistică a rezultatelor obținute de subiecții studiului a 

fost realizată folosind Excel 2013 și  SPSS - varianta 23 

 

VII.7 Organizarea și desfășurarea cercetării 

 

Achiziția de date a avut loc la Institutul Național de Cercetare 

pentru Sport: măsurătorile în laboratorul de tehnologie a performanței 

sportive (biometrie), prelucrarea datelor în cadrul departamentului tehnic. 

 

Planificarea întregii cercetări, măsurătorile în concret, dar mai ales 

prelucrarea și interpretarea unei cantități imense de date au avut loc in 

perioada octombrie 2021 – iulie 2022. Instrumentul utilizat pentru achiziția 

datelor a fost MVN Xsens pe care l-am descris în capitolul VI. 

 

VII.8 Subiecții cercetării 

 

Conform scopului cercetării, au fost aleși sportivi de top din 

diferite stiluri de arte marțiale: karate, kempo și kickbox. Nu un număr mare 
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de subiecți a fost urmărit, ci calitatea celor aleși a fost vizată. Am optat pentru 

diferite stiluri de arte marțiale deoarece, conform specificului competițional, 

sunt diferențe între execuțiile tehnice full-contact sau semi-contact, fiecare cu 

caracteristici aparte pe care planificăm să le evidențiem concret. 

 Subiecții cercetării au fost 8 sportivi cu numeroși ani de practicare 

a artelor marțiale ce urmează să fie prezentați alături de cele mai importante 

titluri obținute până în momentul de față.   

 

VII.10 Protocolul de lucru 

 

Protocolul achiziției de date a constat în:  

1. Stabilirea înlănțuirilor de elemente tehnice specifice artelor marțiale ce 

urmează a fi analizate. Astfel au fost executate trei înlănțuiri diferite, 

fiecare pe ambele poziții de luptă (gărzi); 

2. Echiparea dispozitivului MVN-Xsens, versiunea Awinda;  

3. Adăugarea datelor despre subiect și calibrarea dispozitivului Xsens; 

4. Startul achiziției de date. Protocolul a fost urmat întocmai pentru fiecare 

subiect. 

Cei opt subiecți au urmat un program standard de încălzire, având 

o durată de aproximativ 15 minute. Aceștia au fost instruiți cu privire la ce au 

de făcut, anume să execute cât mai rapid și cât mai corect din punct de vedere 

tehnic 3 înlănțuiri de elemente tehnice, pe ambele poziții de luptă (gărzi) 

începând în poziția de gardă utilizată în mod normal în stilul propriu, adică 

partea dominantă. 

Prima combinație a constat în tehnici de atac cu ajutorul 

membrelor superioare, anume acțiuni motrice de lovire cu partea frontală a 

pumnului, spre înainte și cu traiectorie rectilinie (directe), brațul din față, apoi 
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cel din spate (poziții date de garda asimetrică), ambele la nivelul capului 

(jodan). 

A doua înlănțuire a constat în două tehnici de atac cu ajutorul 

membrelor inferioare, anume spre înainte, cu pingeaua, cu cel din față (mae 

geri kekomi), la nivelul trunchiului (chudan) și circular (mawashi geri), cu 

cel din spate la nivel jodan. 

A treia combinație a fost formată de acțiuni motrice de atac cu 

ajutorul brațelor (pumnilor), circular (croșee), începând cu cel din față, 

ambele la nivelul capului (jodan). 

 

VII.11 Colaborări  

 

Am colaborat cu sportivi ai loturilor naționale de karate, kempo și 

kick box care au acceptat să fie subiecții cercetării noastre.  

Pentru realizarea achizițiilor de date cu ajutorul MVN am 

colaborat cu domnul director al INCS , cerc. Dr. Radu Bidiugan și cerc. 

Andrei Dragomir. Tot domnul Radu Bidiugan a fost cel care m-a ajutat să 

clarific orice nelămurire în legătură cu modalitatea de prelucrare a datelor 

achiziționate cu MVN.  

Pentru calculul parametrilor cinematici pentru cei opt subiecți ai  

acestei direcții de cercetare  am colaborat cu ing. Gabriel Dina de la ISTA 

Shared Services SRL. Formulele de calcul au fost cele sugerate de dl. Radu 

Bidiugan. Tot cu ajutorul lui Gabriel Dina am creat o platformă care să ofere 

accesul la baza de date creată cu ajutorul programului de calcul. 

Pentru calculele statistice am colaborat cu statistician Elisabeta 

Olteanu. 
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CAPITOLUL VIII 

PRELUCRAREA DATELOR ȘI PREZENTAREA REZULTATELOR 

VIII.1 Metodologia de prelucrare a datelor 

 

Pentru prelucrarea datelor achiziționate cu echipamentul MVN am 

folosit un program special creat pentru acest lucru, conceput în limbajul de 

programare PHP. Datele au fost stocate într-o baza de date MySQL.  

Astfel, programul face încărcarea datelor, calculul parametrilor 

cinematici pe baza formulelor prezentate și detecția mișcării. Datele astfel 

obținute se exportă și se prelucrează în Excel cu ajutorul Pivot Chart și se 

filtrează.  

Algoritmul de calcul conține elementele de detecție pentru 

 început și sfârșit lovitură directă jab 

 început și sfârșit lovitură directă cross 

 început și sfârșit lovitură directă cu piciorul 

 început și sfârșit lovitură circulară cu piciorul 

 început și sfârșit croșeu hook 

 început și sfârșit croșeu swing 

Așa cum am menționat anterior, a fost creată o platformă pentru a 

integra baza de date, funcțiile de încărcare și calcul în componente web 

accesibile prin internet. Adresa acestei platforme este 

https://anakinemov.cloudromania.ro. Rolul ei este acela de a oferi acces la 

baza de date nou creată, prin intermediul internetului.  

https://anakinemov.cloudromania.ro/
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Platforma oferă posibilitatea de automatizare a calculului 

parametrilor (viteză, distanță, unghiuri, durate) și al detecției loviturilor 

pentru exportarea ulterioară în Excel. Platforma poate fi extinsă cu funcții de 

raportare automate, dar necesită resurse adiționale pentru funcționare și 

dezvoltare software. În acest moment, platforma este concepută să lucreze în 

mediul academic și nu are implementate funcții avansate de protecție a 

datelor și de monitorizare a utilizatorilor. 

 

Fig. 8.2 – Interfața cu utilizatorul a platformei AnaKineMov 

Menționăm că este accesibila o variantă de secretizare a datelor, 

fiecare antrenor sau persoana responsabilă de pregătirea unui lot sau a unei 

echipe va putea avea acces doar la informațiile și rezultatele sportivilor 

proprii. 
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VIII.2 Prezentarea rezultatelor 

Am obținut următoarele valori pentru parametrii cinematici 

caracteristici ai tehnicilor executate de subiecți: 

Tabel 8.1 – Valori parametri cinematici tehnici de picior 

S
u

b
ie

c
t 

Tehnici: Lovituri de picior (mae geri + mawashi geri) 

Gardă dreaptă Gardă stângă 

T
e
h

n
ic

ă
 

V
 p

ic
io

r
 m

a
x
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n

g
h
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g
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u
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P
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u
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 î
n
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n

țu
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e
 

S1 

mae s 9.58 158.0 0.301     mae d 10.48 164.7 0.301     

mawashi d 10.71 172.6 0.317 86.8 1.019 mawashi s 12.60 159.9 0.334 48.2 0.985 

mae s 12.05 170.6 0.284     mae d 10.72 174.7 0.284     

mawashi d 11.30 164.9 0.334 89.9 1.002 mawashi s 13.61 151.6 0.334 88.4 0.969 

mae s 12.36 173.9 0.301     mae d 10.61 172.4 0.301     

mawashi d 10.89 156.3 0.334 85.4 1.002 mawashi s 13.52 153.0 0.317 45.4 0.985 

mae s 10.60 169.7 0.301     mae d 11.76 174.1 0.301     

mawashi d 11.80 157.0 0.301 89.9 1.019 mawashi s 12.94 154.8 0.334 53.0 0.952 

mae s 11.19 164.0 0.317     mae d 10.53 169.1 0.301     

mawashi d 11.11 165.8 0.317 88.1 1.002 mawashi s 11.92 161.1 0.334 45.4 0.985 

S2 

mae s 10.85 170.9 0.267     mae d 13.15 171.8 0.267     

mawashi d 13.57 161.2 0.317 84.5 0.952 mawashi s 13.66 172.4 0.334 79.7 0.969 

mae s 11.76 167.8 0.284     mae d 13.23 171.9 0.251     

mawashi d 14.07 179.4 0.317 86.3 0.952 mawashi s 13.98 163.3 0.334 67.6 0.935 

mae s 13.80 165.2 0.301     mae d 12.70 163.0 0.251     

mawashi d 13.64 173.0 0.301 86.2 0.952 mawashi s 14.15 164.9 0.334 48.6 0.952 

mae s 14.03 156.2 0.251     mae d 12.44 176.5 0.251     

mawashi d 14.36 165.9 0.301 88.9 0.885 mawashi s 14.25 170.0 0.334 49.3 0.952 
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mae s 13.97 152.4 0.251     mae d 12.78 164.4 0.234     

mawashi d 14.38 178.8 0.301 90.0 0.919 mawashi s 12.94 175.5 0.334 48.9 0.902 

S3 

mae s 8.87 151.6 0.234     mae d 9.55 153.4 0.267     

mawashi d 11.95 140.8 0.284 89.9 0.885 mawashi s 10.68 151.9 0.317 58.5 0.919 

mae s 8.77 147.0 0.267     mae d 9.69 165.8 0.251     

mawashi d 12.24 146.0 0.284 79.4 0.919 mawashi s 12.14 151.0 0.334 47.9 0.902 

mae s 8.62 153.3 0.251     mae d 8.70 162.6 0.251     

mawashi d 12.02 146.3 0.284 89.3 0.902 mawashi s 11.61 153.1 0.317 59.4 0.902 

mae s 8.86 147.6 0.251     mae d 9.24 157.1 0.234     

mawashi d 12.00 157.5 0.301 85.0 0.885 mawashi s 10.73 160.8 0.351 61.9 0.902 

mae s 9.14 154.1 0.267     mae d 9.40 159.4 0.234     

mawashi d 12.04 148.6 0.284 88.3 0.902 mawashi s 12.37 165.8 0.334 59.4 0.885 

S4 

mae s 12.59 177.2 0.217     mae d 11.80 177.3 0.251     

mawashi d 11.31 175.6 0.334 89.5 0.852 mawashi s 11.72 178.9 0.301 47.2 0.885 

mae s 11.42 177.3 0.217     mae d 11.69 177.7 0.234     

mawashi d 11.39 175.9 0.317 89.8 0.852 mawashi s 12.91 174.4 0.284 46.3 0.868 

mae s 12.43 176.1 0.200     mae d 11.21 177.7 0.251     

mawashi d 11.68 178.3 0.317 86.0 0.835 mawashi s 11.94 175.4 0.284 47.9 0.885 

mae s 13.10 178.7 0.217     mae d 11.53 173.3 0.234     

mawashi d 11.57 179.0 0.317 87.2 0.835 mawashi s 12.43 176.8 0.301 49.9 0.868 

mae s 12.17 174.8 0.234     mae d 10.74 176.8 0.251     

mawashi d 11.73 176.2 0.317 61.4 0.835 mawashi s 13.22 177.1 0.301 47.2 0.919 

S5 

mae s 9.79 178.7 0.267     mae d 12.88 173.3 0.251     

mawashi d 12.43 175.6 0.334 88.3 1.102 mawashi s 11.86 174.5 0.351 45.2 1.052 

mae s 11.37 175.0 0.284     mae d 11.99 177.0 0.234     

mawashi d 11.75 178.3 0.317 85.5 1.253 mawashi s 12.31 176.9 0.334 42.5 0.969 

mae s 11.17 178.2 0.284     mae d 10.80 175.1 0.251     

mawashi d 11.70 179.6 0.351 87.4 1.119 mawashi s 11.95 176.1 0.384 85.7 1.035 

mae s 11.95 176.6 0.267     mae d 12.03 170.9 0.251     

mawashi d 12.01 177.7 0.317 88.6 1.052 mawashi s 12.31 175.7 0.367 52.1 1.102 

mae s 11.29 174.4 0.267     mae d 11.31 175.2 0.284     

mawashi d 12.11 177.9 0.334 87.4 1.086 mawashi s 11.79 174.9 0.367 51.1 1.119 
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S6 

mae s 9.19 178.1 0.267     mae d 8.52 177.7 0.301     

mawashi d 7.93 179.3 0.317 81.2 1.002 mawashi s 8.77 178.7 0.301 51.9 1.019 

mae s 9.60 178.5 0.267     mae d 8.53 177.3 0.301     

mawashi d 10.09 178.3 0.301 89.1 0.952 mawashi s 10.16 178.0 0.301 73.9 1.002 

mae s 9.24 179.4 0.284     mae d 8.64 172.2 0.301     

mawashi d 8.83 176.8 0.284 76.4 0.969 mawashi s 9.65 179.4 0.301 61.8 0.985 

mae s 8.73 176.8 0.284     mae d 8.15 173.3 0.317     

mawashi d 10.02 178.3 0.284 85.8 0.952 mawashi s 9.25 179.5 0.301 51.6 1.019 

mae s 9.03 176.2 0.267     mae d 8.47 172.2 0.284     

mawashi d 9.58 176.5 0.284 46.6 0.952 mawashi s 9.78 178.1 0.284 59.1 1.002 

S7 

mae s 10.65 177.6 0.284     mae d 11.12 178.0 0.301     

mawashi d 11.87 177.4 0.317 42.2 1.002 mawashi s 12.01 174.9 0.334 56.2 1.086 

mae s 11.34 177.9 0.267     mae d 10.97 179.1 0.284     

mawashi d 11.61 175.4 0.301 42.1 0.969 mawashi s 11.63 174.2 0.334 55.7 1.052 

mae s 11.33 172.8 0.301     mae d 10.61 178.6 0.284     

mawashi d 12.83 176.6 0.301 44.2 1.019 mawashi s 11.97 174.0 0.317 48.0 1.052 

mae s 12.78 175.8 0.284     mae d 11.95 177.9 0.284     

mawashi d 11.25 175.9 0.301 44.4 1.035 mawashi s 11.74 177.7 0.334 41.0 1.086 

mae s 11.61 177.1 0.284     mae d 10.67 176.3 0.284     

mawashi d 11.45 177.2 0.301 66.4 0.985 mawashi s 11.17 175.4 0.334 31.0 1.019 

S8 

mae s 11.23 171.7 0.251     mae d 10.79 177.3 0.251     

mawashi d 11.16 176.0 0.301 57.0 1.052 mawashi s 11.02 175.8 0.317 87.5 0.952 

mae s 11.51 176.0 0.251     mae d 10.96 176.4 0.284     

mawashi d 10.61 176.4 0.284 50.8 1.035 mawashi s 10.34 177.1 0.317 88.1 1.002 

mae s 10.18 176.4 0.267     mae d 11.63 176.0 0.267     

mawashi d 11.30 173.9 0.267 67.3 1.035 mawashi s 10.67 177.8 0.284 68.5 1.019 

mae s 10.80 178.5 0.267     mae d 11.38 174.9 0.267     

mawashi d 9.78 175.0 0.317 49.0 1.052 mawashi s 9.91 178.9 0.317 89.5 1.035 

mae s 11.50 176.9 0.217     mae d 11.34 177.4 0.251     

mawashi d 10.87 175.4 0.317 56.3 0.985 mawashi s 11.16 176.8 0.317 74.7 1.002 

 

Similar am calculat și pentru loviturile circulare și directe de pumn. 
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CAPITOLUL IX  

ANALIZA STATISTICĂ A PARAMETRILOR CINEMATICI 

 

IX.1 – Analiza statistică a parametrilor cinematici ai tehnicilor de 

picior 

 

 Viteză picior maximă – Garda dreaptă 

Viteza piciorului maximă înregistrată per lovitură în cazul loviturii 

cu piciorul stâng înainte (piciorul din față) a avut valori medii de 10,96 m/s 

în cazul sportivilor practicanți de karate, 11,73 m/s în cazul kempo și 10,58 

în cazul kickbox-ului (Tabel 9.1), diferențele dintre cele trei grupuri de 

sportivi nefiind semnificative statistic prin aplicarea testului neparametric 

Kruskal Wallis (valoarea lui p este 0,131, mai mare de 0,05). În cazul karate 

omogenitatea valorilor înregistrate este mare (coeficientul de variație – 

18,0%), iar în cazul kempo și kickbox omogenitatea este foarte mare 

(coeficientul de variație – 8,0% în cazul kempo și respectiv 11,3% în cazul 

kickbox). 

Viteza piciorului maximă înregistrată per lovitură în cazul loviturii 

circulare cu piciorul drept (piciorul din spate)  a avut valori medii de 12,41 

m/s în cazul karate, 11,77 m/s în cazul kempo și 10,61 în cazul kickbox, 

diferențele dintre cele trei grupuri de sportivi fiind semnificative statistic prin 

aplicarea testului neparametric Kruskal Wallis (valoarea lui p este 0,001, mai 

mică de 0,05). În cazul celor trei sporturi analizate omogenitatea valorilor 

înregistrate este foarte mare, coeficientul de variație fiind – 10,2% în cazul 

karate, 2,9% în cazul kempo și 11,9% în cazul kickbox. 
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Analizând execuțiile celor 8 sportivi incluși în analiză (Tabel 9.2), 

pe ambele gărzi,  atât cele realizate cu piciorul drept cât și cele realizate cu 

piciorul stâng, se constată că viteza maximă înregistrată per lovitură cu 

piciorul drept nu diferă semnificativ statistic față de cea realizată cu piciorul 

stâng la jumătate dintre sportivi. Excepții s-au înregistrat în cazul unui sportiv 

practicant de karate (S1), a unui sportiv practicant de kempo (S4) și a unui 

sportiv practicant de kickbox (S6), situații în care vitezele înregistrate cu 

piciorul stâng sunt semnificativ mai mari decât cele realizate cu piciorul 

drept. De asemenea și în cazul sportivului de karate (S3) diferență între cele 

două lovitori este semnificativă statistic, dar valoarea mai mare este 

înregistrata la loviturile cu piciorul drept. 
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 Unghi genunchi maxim – Garda dreaptă 

Unghiul maxim al genunchiului înregistrat per lovitură în cazul 

loviturii cu piciorul stâng înainte (piciorul din față) a avut valori medii de 

160,15 grade în cazul sportivilor practicanți de karate, 176,70 în cazul kempo 

și 176,64 în cazul kickbox-ului (Tabel 9.3), diferențele dintre cele trei grupuri 

de sportivi fiind semnificative statistic prin aplicarea testului neparametric 

Kruskal Wallis (valoarea lui p este 0,000, mai mică de 0,05). În cazul celor 

trei sporturi analizate omogenitatea valorilor înregistrate este foarte mare, 

coeficientul de variație fiind – 5,7% în cazul karate, 0,9% în cazul kempo și 

1,2% în cazul kickbox. 

Unghiul maxim al genunchiului înregistrat per lovitură în cazul 

loviturii circulare cu piciorul drept (piciorul din spate)  a avut valori medii de 

160,94 grade în cazul karate, 177,41 în cazul kempo și 176,56 în cazul 

kickbox, diferențele dintre cele trei grupuri de sportivi fiind semnificative 

statistic prin aplicarea testului neparametric Kruskal Wallis (valoarea lui p 
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este 0,000, mai mică de 0,05). În cazul celor trei sporturi analizate 

omogenitatea valorilor înregistrate este foarte mare, coeficientul de variație 

fiind – 7,5% în cazul karate, 0,8% în cazul kempo și 0,8% în cazul kickbox. 

 

Analizând execuțiile celor 8 sportivi incluși în analiză (Tabel 9.4), 

atât cele realizate cu piciorul drept cât și cele realizate cu piciorul stâng, se 

constată că unghiul genunchiului înregistrat per lovitură cu piciorul drept nu 

diferă semnificativ statistic față de cel realizat cu piciorul stâng la majoritatea 

sportivilor. Excepții s-au înregistrat în cazul unui sportiv practicant de karate 

(S3) – caz în care valoarea unghiului este semnificativ statistic mai mare la 

lovitura cu piciorul drept și a unui sportiv practicant de kempo (S5) – situație 

în care valoarea unghiului este semnificativ mai mare la lovitura cu piciorul 

stâng.  
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 Durată tehnici picior (Tf – Ti) – Garda dreaptă 

Durata mae geri înregistrată per lovitură în cazul loviturii cu piciorul 

stâng înainte (piciorul din față) a avut valori medii de 0,27s în cazul 

sportivilor practicanți de karate, 0,25s în cazul kempo și 0,27s în cazul 

kickbox-ului (Tabel 9.5), diferențele dintre cele trei grupuri de sportivi 

nefiind semnificative statistic prin aplicarea testului neparametric Kruskal 

Wallis (valoarea lui p este 0,083, mai mare de 0,05).  În cazul celor trei 

sporturi analizate omogenitatea valorilor înregistrate este foarte mare, 

coeficientul de variație fiind – 9,1% în cazul karate, 12,8% în cazul kempo și 

7,4% în cazul kickbox. 

Durata mawashi geri înregistrată per lovitură în cazul loviturii 

circulare cu piciorul drept (piciorul din spate)  a avut valori medii de 0,31s în 

cazul karate, 0,33s în cazul kempo și 0,30s în cazul kickbox, diferențele dintre 

cele trei grupuri de sportivi nefiind semnificative statistic prin aplicarea 
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testului neparametric Kruskal Wallis (valoarea lui p este 0,077, mai mare de 

0,05). În cazul celor trei sporturi analizate omogenitatea valorilor înregistrate 

este foarte mare, coeficientul de variație fiind – 5,7% în cazul karate, 3,6% în 

cazul kempo și 5,1% în cazul kickbox. 

 

Analizând execuțiile celor 8 sportivi incluși în analiză (Tabel 9.6), 

pe ambele gărzi, atât cele realizate cu piciorul drept cât și cele realizate cu 

piciorul stâng, se constată că durata înregistrată per lovitură cu piciorul drept 

nu diferă semnificativ statistic față de cea realizată cu piciorul stâng la 

jumătate dintre sportivi. Excepții s-au înregistrat în cazul a doi sportivi 

practicanți de karate (S2 și S3), situații în care durata este semnificativ 

statistic mai mică la lovitura de picior drept și a doi sportivi de kempo, unul 

dintre ei înregistrând o durată semnificativ statistic mai mică cu piciorul stâng 

(S4) și unul dintre ei înregistrând o durată semnificativ statistic mai mică cu 

piciorul drept (S5). 
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 Pivotare pe picior de sprijin când este lovitură circulară – 

Garda dreaptă 

Pivotarea pe picior de sprijin la lovitura circulară cu piciorul drept 

(piciorul din spate)  a înregistrat valori medii de 87,20 grade în cazul karate, 

85,11 în cazul kempo și 59,93 în cazul kickbox (Tabel 9.7), diferențele dintre 

cele trei grupuri de sportivi fiind semnificative statistic prin aplicarea testului 

neparametric Kruskal Wallis (valoarea lui p este 0,000, mai mică de 0,05). În 

cazul karate și kempo omogenitatea valorilor înregistrate este foarte mare 

(coeficientul de variație – 3,3% în cazul karate și respectiv 9,9% în cazul 

kempo), iar în cazul kickbox omogenitatea este medie (coeficientul de 

variație – 27,7%). 
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  Durată înlănțuire – Garda dreaptă 

Durata înlănțuirii înregistrată  a avut valori medii de 0,95s în cazul 

karate, 0,98s în cazul kempo și 1,00s în cazul kickbox (Tabel 9.8), diferențele 

dintre cele trei grupuri de sportivi nefiind semnificative statistic prin aplicarea 

testului neparametric Kruskal Wallis (valoarea lui p este 0,121, mai mare de 

0,05). În cazul celor trei sporturi analizate omogenitatea valorilor înregistrate 

este foarte mare, coeficientul de variație fiind – 5,4% în cazul karate, 15,9% 

în cazul kempo și 3,7% în cazul kickbox. 

 

Similar am calculat și pentru celelalte tehnici. 
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CAPITOLUL X 

ÎNTOCMIREA SCALELOR DE EVALUARE ALE 

PARAMETRILOR CINEMATICI CONSIDERAȚI DETERMINANȚI 

ÎN EFICIENȚA TEHNICILOR ȘI ÎNLĂNȚUIRILOR DE TEHNICI 

DIN ARTELE MARȚIALE CU LOVIRE 

 

X.1 Întocmirea scalelor de evaluare pentru mae geri  

 

Pentru a putea evalua corectitudinea unei tehnici de lovire sau a 

unei combinații de tehnici din artele marțiale trebuie urmărite aspectele lor 

cele mai relevante. Pentru acestea noi propunem scale de evaluare ce au la 

bază măsurători și calcule care prezintă obiectiv aceste aspecte prin prisma 

parametrilor cinematici determinanți în eficiența oricărei tehnici. 

 Pentru evaluarea loviturilor de picior mae geri și mawashi geri am 

ținut seama de următorii parametri: viteza maximă a piciorului, unghiul 

maxim de extensie a gambei pe coapsă la finalul execuției, durata execuției 

(măsurată, așa cum am mai precizat, din momentul în care piciorul de atac a 

părăsit solul și până în momentul în care piciorul atinge înălțimea maximă). 

O altă caracteristică pe care am urmărit-o și evaluat-o a fost lateralitatea la 

nivelul membrelor inferioare, exprimată ca diferență între viteza maximă 

atinsă în execuțiile aceleiași tehnici ambilateral. Pentru mawashi geri am ținut 

seama și de unghiul de pivotare al piciorului de sprijin până în momentul 

finalizării. 

 

a) Viteza maximă a piciorului în execuția mae geri 

Pentru stabilirea capătului superior al scalei de evaluare a vitezei 

la 100 de puncte am pornit de la valoarea medie maximă înregistrată pentru 

un sportiv, valoare pe care am considerat-o corespunzătoare unui punctaj de 
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80. Folosind regula de trei simplă am calculat valoarea corespunzătoare 

pentru 100 de puncte (pe care am rotunjit-o) și apoi, folosind aceeași regulă 

am aflat punctajul corespunzător valorilor înregistrate. Valoarea vitezei 

corespunzătoare celor 100 puncte este vmax=14m/s. 

Având în vedere faptul că, în urma analizei statistice s-a constatat 

că pentru mae geri diferențele vitezei medii maxime piciorului între cele trei 

grupuri de sportivi nu au fost semnificative statistic, am folosit  aceeași scală 

de evaluare, pornind de la 100 p (Tabel 10.1). 

 

b) Unghiul maxim de extensie a genunchiului  

În cazul parametrilor care descriu geometria mișcării am folosit o 

singură scală de evaluare din rațiuni de eficiență biomecanică. Valorile 

cuprinse între 175 - 180° au primit 100 puncte; pentru fiecare grad cu care 

valoarea  extensiei se îndepărtează de acest interval se pierde câte un punct 

(vezi tabel 10.1). 

 

c) Durata execuției mae geri 

La stabilirea punctajului maxim pentru durata execuției am ținut 

seama de durata medie minimă din care am calculat 80%. Această valoare a 

fost rotunjită și a fost considerată valoarea de 100p. Folosind regula de trei 

simplă am atribuit punctaje pentru duratele medii minime ale fiecărui subiect. 

Având în vedere că nu au fost diferențe semnificative între cele trei 

grupuri am conceput o singură scală pentru durată, iar valoarea de referință 

(100p) a fost 0,190s.  

 

X.2 Întocmirea scalelor de evaluare pentru mawashi geri  

a) Viteza maximă a piciorului în execuția mawashi geri 
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Având în vedere faptul că, în urma analizei statistice s-a constatat 

că pentru mawashi geri diferențele vitezei medii maxime piciorului între cele 

trei grupuri de sportivi au fost semnificative statistic, am folosit  scală de 

evaluare diferite pentru sportivii karateka separat de cei din stilurile full 

contact (kempo și kick box). 

Pentru determinarea vitezelor de referință (100 p) am procedat în 

același mod, ajungând la vmax karate =16 m/s și vmax full contact = 14 m/s (Tabel 

10.1). 

b) Unghiul maxim de extensie a genunchiului  

Pornind de la aceleași considerente descrise mai sus, am folosit o 

singură scală de evaluare a extensiei genunchiului și același punctaj. 

c) Durata execuției mawashi geri 

Nu au existat diferențe statistice între grupurile  de sportivi (din 

punctul de vedere al duratei execuțiilor mawashi geri), astfel încât am folosit 

o singură scală. Valoarea de referință a fost 0,250 s. 

d) Pivotarea pe piciorul de sprijin  

Fiind vorba despre un parametru geometric al mișcării, nu facem 

diferențe între grupuri și vom folosi o singură scală, a cărei valoare de 

referință este cuprinsă în intervalul 80-90°. Pentru fiecare grad în minus se 

scade câte un punct. 

X.3 Întocmirea scalelor de evaluare pentru lateralitate și durata 

înlănțuirii de tehnici mae – mawashi geri 

Efectuând analiza cinematică pe ambele gărzi am reușit să 

evidențiem diferențele de lateralitate. Statistica a arătat diferențe 

semnificative de lateralitate pentru anumiți subiecți, dar noi am cuantificat 

orice diferență de lateralitate. Valoarea de referință (100 p) a fost 0, iar pentru 

o diferență de câte 0,05 m/s am scăzut câte un punct. Pentru durata 
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combinației am găsit ca valoare unică de referință D = 0,750 s, dat fiind faptul 

că nu s-au găsit diferențe semnificative între grupuri. 

 

Similar am calculat și pentru celelalte tehnici. 
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CAPITOLUL XI 

EVALUAREA PREGĂTIRII TEHNICE A SPORTIVILOR CU 

AJUTORUL METODEI ANAKINEMOV 

 

XI.1 Ierarhizarea sportivilor după punctajul obținut în urma aplicării 

scalelor de evaluare pentru tehnici și combinații de brațe și de picioare 
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Așa cum am arătat anterior, pentru fiecare parametru cinematic 

ales am atribuit valori alese în funcție de valorile maxime înregistrate de 

subiecți. Aceste valori maxime au fost considerate 80% din potențialul unui 

etalon, astfel încât toate rezultatele au fost raportate la acesta. Excepție au 

făcut unghiurile de extensie în articulațiile cotului sau a genunchiului, unde 

valorile cuprinse între 175-180° au fost corespunzătoare punctajului maxim. 

Și pentru diferența între linia șoldurilor și linia umerilor (luată în valoare 

absolută) am definit intervale corespunzătoare punctajului maxim și 

modalitatea de scădere a punctajului pe măsură ce rezultatul înregistrat se 

îndepărtează de intervalul ales. 

Astfel, prin calculul numărului de puncte cumulat pentru toți 

parametrii se poate realiza o ierarhie a sportivilor după calitatea pregătirii 

tehnice evaluată după metoda noastră. 

Pentru o vizualizare mai facilă a ierarhiei apelăm la reprezentarea 

grafică (fig.11.1): 

 

Fig.11.1 – Ierarhia subiecților după punctajul alocat execuțiilor tehnice 
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XI.2 Compararea sportivilor după punctajul obținut pentru fiecare 

parametru al tehnicilor analizate 

 

Pentru a obține o imagine completă asupra diferențelor între 

sportivi sau pentru a evidenția unde se mai poate îmbunătăți ceva în 

pregătirea tehnică a sportivilor, apelăm la o reprezentare tip radar în care sunt 

ușor de observat diferențele pe fiecare parametru (fig. 11.2). De exemplu, 

observăm cum subiectul 1 (linia albastră) a avut în momentul testării o 

problemă cu unghiul de extensie a cotului în execuție croșeelor, atât hook, cât 

și swing. Nici vitezele și implicit duratele croșeelor nu au fost dintre cele mai 

bune.  Este totuși explicabil, subiectul fiind practicant de karate, un stil în 

care loviturile circulare de pumn nu sunt folosite decât foarte rar. 

 

Fig. 11.2 – Comparație subiecți karate 
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În figura 11.3 sunt prezentate pentru comparație punctajele 

parametrilor cinematici pentru subiecții practicanți de stiluri full contact. Să 

privim, spre exemplu, subiectul 7, cel mai prost clasat în ierarhie: observăm 

faptul că pentru tehnicile de brațe hook și cross vitezele sunt mult mai mici 

decât ale celorlalți sportivi, iar lateralitatea pentru croșee este de asemenea 

pronunțată. În schimb, pentru tehnicile de picior se poate observa că a obținut 

punctaje la fel de bune ca ale celorlalți sportivi cu care este comparat în 

această diagramă. 

 
Fig. 11.3 – Comparație subiecți full contact 

 

Astfel de informații, coroborate cu altele legate de perioada de 

pregătire în care se află, de starea lui generală sau de moment, pot fi repere 

clare în creionarea programului de pregătire de scurtă sau de lungă durată. 

Subiecții analizați, după cum am prezentat mai sus, au rezultate 

competiționale remarcabile, iar valorile înregistrate de aceștia pe scala 

noastră de evaluare vor fi un etalon pentru stilurile și  categoriile lor în studiile 
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viitoare. Astfel, dacă un nou subiect de aceeași categorie va înregistra 

rezultate mai bune pe această scală, dar nu a confirmat competițional cu 

siguranță nu componenta tehnică a pregătirii sale este deficitară, ci cea tactică 

sau cea psihologică. Antrenamentele lui ar trebui dirijate către îmbunătățirea 

acestor aspecte. 
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CAPITOLUL XII 

CONFIRMAREA UTILITĂȚII CERCETĂRII 

 

Manifestarea interesului practicienilor din diferite ramuri sportive 

pentru aplicarea metodologiei noastre de analiză și evaluare a fost exprimată 

prin confirmarea într-un chestionar 

(https://forms.gle/21S7tBiv8aHDRmgy5) referitor la această temă aplicat de 

noi. Astfel, președinți de federații, președinți de departamente, antrenori 

federali, profesori și antrenori de club, președinți de club și instructori din 

artele marțiale și nu numai au răspuns pozitiv la acest sondaj, o parte dintre 

aceștia deja având propuneri și sugestii de implementare a metodei noastre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/21S7tBiv8aHDRmgy5
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CAPITOLUL XIII 

CONCLUZIILE DIRECȚIEI 2 DE CERCETARE 

 

A doua direcție de cercetare a avut drept scop aplicarea unei 

metode originale de obiectivizare a pregătirii tehnice a sportivilor practicanți 

de arte marțiale din diverse stiluri (semi și full contact), metodă ce oferă o 

perspectivă augmentată asupra tehnicității. Metoda denumită de noi 

AnaKineMov oferă, pe de o parte, valori foarte precise pentru parametrii 

cinematici ai mișcării ce prezintă interes pentru noi. Astfel, ipoteza 1 a fost 

confirmată.  

Pe de altă parte, cu ajutorul scalelor de evaluare originale propuse 

de noi se pot cuantifica aspectele tehnice ale execuțiilor sportivilor 

monitorizați, fiind posibilă o ierarhizare a acestora după criterii de execuție a 

tehnicilor monitorizate. Mai mult, prin realizarea de reprezentări grafice în 

formă de radar, se pot face comparații între sportivi, pentru a vedea care este 

superior la un anumit criteriu sau pentru a compara un sportiv cu un așa zis 

etalon, pentru care toți parametrii analizați au valori maximale. În acest fel, 

ipoteza 3 a fost confirmată. 

Prin realizarea achizițiilor de date pentru execuții pe ambele gărzi 

(sau a acelorași tehnici și înlănțuiri de tehnici ambilateral) și apoi prin 

calcularea parametrilor cinematici corespunzători, a fost posibilă evidențierea 

diferențelor de lateralitate pentru fiecare sportiv, un aspect foarte important 

în pregătirea tehnico-tactică a sportivilor. Acest lucru ne permite să afirmăm 

că ipoteza 2 a fost și ea confirmată. 

Construită pe cerințele noastre și implementând metodologia 

noastră de calcul, platforma s-a dovedit foarte eficientă în a procesa, stoca și 
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exporta datele noastre. Totodată, platforma oferă posibilități acceptabile de 

stocare și prelucrare. 

O confirmare a nivelului înalt de tehnicitate a subiecților cercetării 

noastre a fost evidențiată de statistică, coeficientul de variabilitate al 

parametrilor cinematici analizați fiind foarte mic. 
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CONCLUZII 

 

În urma studiului literaturii de specialitate am putut concluziona 

faptul că echipamentul MVN Xsens permite obținerea unor rezultate precise, 

având avantajul de a nu fi condiționat de prea mulți factori (cum ar fi 

luminozitatea sau un cadru foarte restrâns în care să se poată realiza achizițiile 

de date), principala lui limitare fiind raza de acoperire a receptorilor wireless. 

O altă limitare ar putea fi perturbațiile magnetice, dar aceasta este oarecum 

ușor de depășit, fie prin îndepărtarea de obiectele feromagnetice, fie 

realizarea achizițiilor fără magnetometre. 

Lucrând efectiv cu echipamentul am realizat faptul că pregătirea 

unei sesiuni de achiziții de date este destul de facilă, mai ales în cazul utilizării 

unei versiuni a echipamentului în care toți senzorii sunt conectați wireless 

între ei și cu laptopul pe care se stochează datele achiziționate. Calibrarea este 

simplă și nu durează mai mult de 2 minute. 

Odată începută o sesiune de achiziție de date, softul ce asigură 

funcționarea echipamentului creează un avatar ce poate fi vizualizat atât în 

timpul execuției (poate fi proiectat pe un alt ecran decât cel al laptopului) cât 

și după încheierea sesiunii de achiziție. În aceste condiții, avatarul poate fi 

analizat din orice unghi și la orice viteză, mergând până la studierea frame cu 

frame a mișcării. Acest lucru poate fi extrem de util în anumite situații, putând 

permite, de exemplu, decelarea întreruperii contactului cu solul la un moment 

dat sau vizualizarea proiecției centrului de greutate în poligonul de sprijin 

(sau în afara lui) și multe alte detalii fine care nu sunt accesibile la 

vizualizarea unui subiect în mișcare. Bineînțeles, înregistrarea avatarului este 

însoțită și de o scală a timpului pe care pot fi marcate cu ușurință momentele 

de interes. 



70 
 

Ar fi oportună realizarea de achiziții de date sincronizate cu 

ajutorul mai multor echipamente, cum ar fi electromiograful sau a senzorilor 

de presiune atașați pe mănuși sau a plăcilor/platformelor de presiune. 

În studiul nostru am căutat și am reușit să depășim stadiul de până 

acum al cunoașterii, cel puțin de la noi din țară, extinzând studiul tehnicilor 

din sporturile de combat cu lovire la înlănțuiri de lovituri directe, circulare și 

de picior, prin aceasta încercând să ne apropiem mai mult de realitatea 

competițională. De asemenea, am reușit să surprindem aspecte neevidențiate 

încă în literatura de specialitate.  

Am dezvoltat o metodologie de analiză a tehnicilor de lovire din 

artele marțiale adăugând aspecte noi referitoare la loviturile de picior, pe 

lângă extensia genunchiului, înălțimea maximă sau viteza piciorului 

urmărind și unghiul de pivotare a piciorului de sprijin sau durata unei lovituri 

de picior drepte sau circulare.  

Achiesând la ideea valorii crescute datorate unui studiu 

pluridisciplinar, am apelat la ajutorul unui informatician și am reușit 

elaborarea unui soft care să calculeze rapid parametrii cinematici doriți de noi 

și a unei platforme suport eficiente în procesarea, stocarea și exportarea 

datelor noastre. Această platformă suportă adăugarea de noi lovituri sau a 

unor noi mișcări, fiind necesară doar implementarea unor noi algoritmi de 

detecție a inițierii și sfârșitului mișcării. Astfel, putem spune că această 

platformă poate fi utilizată în studiul mult mai multor discipline sportive. 

Analiza cinematică realizată a fost suficient de fină pentru a putea 

pune în evidență diferențele de lateralitate ale subiecților la un nivel mult mai 

profund. Astfel, prin studiul pe cele două gărzi s-au calculat diferențele între 

mai mulți parametri ai aceleiași tehnici și, sprijiniți de statistică, pentru unii 

dintre ei s-au găsit diferențe semnificative, în timp ce pentru alții nu au fost 

diferențe. Mai mult, pentru fiecare subiect au fost mereu alți parametri la care 
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au apărut sau nu aceste diferențe, acest lucru fiind un indicator precis pentru 

antrenori asupra posibilelor intervenții pentru ameliorarea acestor aspecte sau 

alegerea și mai informată a tacticii de luptă. Considerăm că și aceasta este un 

plus adus de cercetarea noastră, întrucât nu l-am mai găsit menționat în 

literatura de specialitate. 

Scalele de evaluare pe care le-am întocmit pentru fiecare 

parametru cinematic analizat sunt originale și permit o bună diagnoză a 

pregătirii tehnice (susținută, evident, de pregătirea fizică de moment). 

Aplicând aceste scale pe mai mulți sportivi, aceștia pot fi ierarhizați, iar 

folosind graficele de tip radar în care sunt reprezentate punctajele obținute de 

sportivi se pot vizualiza cu ușurință (mult mai elocvent decât dintr-un tabel) 

punctele tari și punctele slabe ale fiecăruia.   

Manifestarea interesului practicienilor din diferite ramuri sportive 

pentru aplicarea metodologiei noastre de analiză și evaluare a fost exprimată 

prin confirmarea într-un chestionar referitor la această temă aplicat de noi. 

Astfel, președinți de federații, președinți de departamente, antrenori federali, 

profesori și antrenori de club, președinți de club și instructori din artele 

marțiale și nu numai au răspuns pozitiv la acest sondaj, o parte dintre aceștia 

deja având propuneri și sugestii de implementare a metodei noastre. 

Momentan metoda noastră de evaluare implică resurse 

considerabile, adresându-se în principal nivelului de elită al sportului 

românesc sau a celor cu posibilități materiale considerabile. Pe parcurs, pe 

măsură ce tehnologia va evolua se presupune că accesibilitatea metodei va 

crește prin scăderea costurilor necesare. 

Deși echipamentul este scump, este de preferat să se aleagă o 

variantă cu rată de achiziție cât mai mare (cu siguranță că asta implică o 

creștere a costurilor) chiar dacă este mai greu de echipat decât variantele 

wireless (dar cu o frecvență de achiziție mai mică). 
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Alte îmbunătățiri ale echipamentului le așteptăm în domeniul ratei 

de achiziție a senzorilor Wi-Fi (care în acest moment este de 60Hz, față de 

240 Hz la senzorii conectați cu fire). O creștere a rezistenței la șocuri (variații 

foarte mari de accelerație) ar permite realizarea și de studii de dinamică. 

Odată exprimat interesul de către un număr mare de cluburi și 

federații, dorim să concretizam în colaborări ce se vor adapta cerințelor și 

particularităților fiecărui stil/ramură sportivă.  

Considerăm că am construit cadrul perfect operațional pentru a 

putea dezvolta baze de date pentru diferite loturi și cluburi. Reiterăm ideea că 

aceste baze de date pot fi secretizate și pot fi folosite în monitorizarea 

evoluției sportivilor, pentru dirijarea și individualizarea antrenamentului și 

chiar pentru alegerea tacticii potrivite cu potențialul lor fizic și tehnic de 

moment.  

 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE 

 

Am îmbogățit stadiul cunoașterii, extinzând prin studiul mai 

multor tehnici din artele marțiale cu lovire, mai precis lovituri circulare de 

pumn și lovituri directe și circulare de picior. Mai mult decât atât, am analizat 

aceste tehnici executate sub formă de înlănțuiri, aspect ce ne apropie foarte 

mult de realitatea competițională.   

Am dezvoltat o metodologie de analiză a tehnicilor de lovire din 

artele marțiale adăugând aspecte noi referitoare la loviturile de picior, pe 

lângă extensia genunchiului, înălțimea maximă sau viteza piciorului 

urmărind și unghiul de pivotare a piciorului de sprijin sau durata unei lovituri 

de picior drepte sau circulare. 
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Originalitatea demersului științific s-a exprimat și prin modalitatea 

de selecție a subiecților, aceștia provenind din diferite stiluri de arte marțiale, 

toți având un palmares impresionant. 

Pe baza metodologiei dezvoltate și a indicațiilor noastre, cu 

ajutorul unui informatician am reușit elaborarea unui soft care să calculeze 

rapid parametrii cinematici doriți de noi. Mai mult, am creat o platformă 

suport pentru acest soft, eficientă în procesarea, stocarea și exportarea datelor 

noastre. Această platformă suportă adăugarea de noi lovituri sau a unor noi 

mișcări, fiind necesară doar implementarea unor noi algoritmi de detecție a 

inițierii și sfârșitului mișcării. Astfel, putem spune că această platformă poate 

fi utilizată în studiul mult mai multor discipline sportive. 

Este pentru prima dată când existența unei astfel de platforme 

depășește stadiul de idee și este realizată concret, fiind perfect funcțională. 

Astfel, persoane care ar dori să aibă acces la facilitățile oferite de aceasta, s-

ar putea conecta printr-un cont securizat, fiind singurele ce ar putea accesa 

datele proprii.  

Analiza lateralității sprijinite de statistica a evidențiat diferențe 

semnificative intre mai mulți parametri ai aceleiași tehnici, în timp ce pentru 

alții nu au fost găsite diferențe. Mai mult, pentru fiecare subiect au fost mereu 

alți parametri la care au apărut sau nu aceste diferențe, acest lucru fiind un 

indicator precis pentru antrenori asupra posibilelor intervenții pentru 

ameliorarea acestor aspecte sau alegerea și mai informată a tacticii de luptă. 

Considerăm că și aceasta este un plus adus de cercetarea noastră, întrucât nu 

l-am mai găsit menționat în literatura de specialitate. 

Scalele de evaluare pe care le-am întocmit pentru fiecare 

parametru cinematic analizat sunt originale și permit o bună diagnoză a 

pregătirii tehnice. Folosind graficele de tip radar realizate pe baza acestei 

scale se pot vizualiza punctele tari si punctele slabe ale fiecărui sportiv 
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analizat. Acest tip de reprezentare grafică a fost folosit pentru prima dată în 

analiza tehnicilor din artele marțiale. 

Am cerut și am primit opinia multor președinți de federații, 

președinți de departamente, antrenori federali, profesori și antrenori de club, 

președinți de club și instructori din artele marțiale și nu numai care au răspuns 

pozitiv la acest sondaj, o parte dintre aceștia deja având propuneri și sugestii 

de implementare. 
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