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Introducere 

Capitolul 1 

Problematica vizată şi contextul abordării temei 
 

1.1 Importanţa teoretică şi practică a lucrării. Gradul de actualitate. 
 

Portarul unei echipe de fotbal, prin poziţia sa de ultim apărător al porţii 
proprii, are o responsabilitate uriaşă în coordonarea întregii apărări, şi, spre 
deosebire de jucătorii de câmp, greșelile lui nu pot fi compensate. El activează 
într-un spațiu în care are un privilegiu unic: este singurul care poate juca, 
voluntar, mingea cu mâna. 

 
1.2 Actualitatea temei de cercetare şi motivarea alegerii acesteia 

 
Poziţia de portar a devenit de o maximă importanţă în jocul de fotbal 

modern. În ziua de astăzi abilităţile tehnice ale portarului sunt mult mai 
diversificate iar cerinţele de curaj, implicare, viziune şi coordonare sunt 
esenţiale. 

 
1.3 Destinaţia generală a proiectului nostru de cercetare 

 
Odata cu deschiderea Federaţiei Române de Fotbal către înţelegerea 

importanţei pregătirii portarilor la un nivel foarte ridicat, prin formarea la 
nivelul şcolilor de antrenori de antrenori specializaţi în pregătirea 
portarilor, a crescut şi performanţa portarilor români. Considerăm că 
elaborarea acestei teze va ajuta la dezvoltarea unor programe complexe de 
pregătire a portarilor şi la uniformizarea acestora la nivel naţional. Ne 
propunem ca obiective ale acestei teze: 

• să identificăm metodele moderne de pregătire a jocului 
portarului; 

• să le implementăm pe acestea şi, cu modificările necesare, să le 
adaptăm la specificul fotbalului românesc; 

• să îmbunătăţim, prin calitatea antrenamentelor, randamentul 
portarilor juniori de 16-18 ani, astfel încât promovarea lor la 
echipele de seniori să fie mult mai uşor de realizat. 
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Capitolul 2 

Fotbalul – sport cu o largă răspândire mondială 
 

Ca orice alt sport de echipă, fotbalul este un sport dinamic, desfăşurat de 
cele mai multe ori în viteză, cu un efort considerabil pe toată durata jocului. 
Jocul de fotbal are reguli foarte puţine în comparaţie cu alte sporturi de 
echipă. În acelaşi timp, infrastructura necesară pentru practicarea lui la nivel de 
masă este relativ uşor accesibilă. Totuşi, la nivel de performanţă, infrastructura 
devine o parte extrem de importantă pentru a putea dezvolta un joc plăcut, 
agreabil şi de valoare în acelaşi timp. 

 
2.1 Jocul de fotbal pe plan internaţional 

 
Activitatea competiţională de fotbal este coordonată, la nivel mondial, 

de către Federaţia Internaţională de Fotbal Asociaţie (FIFA), formată prin 
afilierea federaţiilor naţionale care conduc activitatea de fotbal din ţările 
respective. Federaţiile naţionale se recunosc reciproc ca fiind singurele 
organizaţii îndreptăţite să conducă fotbalul din ţările respective şi să 
stabilească relaţii internaţionale. 

 
2.2 Jocul de fotbal pe plan naţional 

 
În România, fotbalul a pătruns prin “filiera engleză”. În data de 26 ianuarie 

1866, locotenentul de marină R.M. Gillson îi adresa un document Amiralului 
Lord Clarence Edward Paget, comandantul flotei Royal Navy din Marea 
Mediterană, pentru a-i raporta că a ordonat, pentru a scăpa de țânțarii purtători 
de malarie şi alte boli infecțioase, să fie „schimbat locul de ancorare obișnuit al 
vasului într-o altă locație, unde acesta este de acum expus brizelor și lângă care 
se află un câmp care servește drept un excelent teren de recreere pentru cricket, 
quoits - joc în care participanții încercau să înfigă de la distanță un inel de metal 
într-un țăruș și fotbal”. 

 
2.3. Portarul în jocul de fotbal modern 

 
Studiind materialul bibliografic apropiat temei noastre precum şi 

consultând metodologia de pregătire generală stipulată la nivelul Federaţiei 
Române de Fotbal şi a Şcolii Federale de Antrenori, am observat că 
problematica pregătirii specifice a portarului este destul de puţin abordată pe 
plan naţional, chiar dacă aceasta reprezintă o componentă fundamentală a 
antrenamentului sportiv în fotbal. 

O sarcină mai dificilă pentru antrenori este aceea de a găsi tineri dornici 
să ocupe o poziţie nu tocmai uşoară în cadrul unei echipe de fotbal, şi anume 
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aceea de portar. În timp ce majoritatea celor care joacă fotbal „iubesc” golul, 
sunt mult mai puţini aceia care „iubesc” poarta. Andoni Zubizarreta, 
celebrul portar al naţionalei de fotbal a Spaniei în anii 2000, spunea: „un 
portar slab poate face ca o echipă valoroasă să devină mediocră; un portar 
bun poate face ca o echipă mediocră să devină competitivă”1. 

Perfecţionarea procedeelor tehnice în numeroase şi variate situaţii tactice 
specifice portarului, împreună cu dezvoltarea lui fizică şi psihică, reprezintă 
drumul spre performanţă.  

2.4 Implicarea portarului în jocul tactic al echipei 

Particularitatea specifică postului de portar, şi anume posibilitatea jucării 
mingii cu mâna în interiorul suprafeţei de pedeapsă, îl plasează pe acesta printre 
cei mai importanţi jucători ai echipei. Pe durata unui joc, portarul desfăşoară 
activităţi tactice individuale şi, în acelaşi timp, este implicat în acţiuni tactice 
colective. 

 
Capitolul 3 

Pregătirea complexă, corect aplicată – cheia succesului în jocul de fotbal 
 

3.1 Capacitatea de performanţă, factor fundamental al pregătirii 
 

Jocul de fotbal modern dezvoltă calităţi motrice specifice, cum ar fi: 
• viteză: 

 de execuţie; 
 de deplasare; 
 de reacţie. 

• rezistenţă; 
• forţă; 
• abilitate: 

 coordonare; 
 precizie; 
 echilibru; 
 ambilateralitate. 

• mobilitate; 
• supleţe. 

Studiile şi analizele făcute de-a lungul timpului în legătură cu 
procesul de antrenament al fotbaliştilor au condus la elaborarea a numeroase 
lucrări tematice care au vizat: 

 

1 http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=fotbal 

http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=fotbal
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• pregătirea fotbaliştilor de performanţă; 
• pregătirea fotbaliştilor pentru performanţă 
• selecţia şi pregătirea copiilor şi a juniorilor; 
• pregătirea tehnico-tactică specifică, pe posturi; 
• modelarea pregătirii; 
• predarea fotbalului ca disciplină de studiu pentru studenţii de la 

facultăţile de educaţie fizică şi sport. 
O paralelă între cercetările efectuate privind ergonomia şi cele întreprinse 

în domeniul sportului, se bazează pe „logica relaţiilor lucrător-sportiv, atelier- 
echipă2, făcându-l pe Norman Maier să sugereze, în 1970, următoarea 
formulă, menită să prevadă randamentul executantului: 

Eficacitatea producţiei = Capacitate x Motivaţie – Oboseală 
 

3.2 Capacitatea de efort şi solicitările specifice portarului în jocul de fotbal 
 

Prin capacitatea de efort se înţelege: “posibilitatea musculaturii 
scheletice, active, de a pune la dispoziţie energia necesară transportului unui 
suport informaţional (deprinderi) adecvat, a unui lucru mecanic cât mai 
crescut ca intensitate şi care să poată fi menţinut o durată de timp cât mai 
îndelungată”5. Dinamica efortului nu are o definiţie clară, bine precizată, în 
literatura de specialitate. Termenul dinamică vine de la grecescul „dynamis” 
care înseamnă, în realitate, forţă. 

 
3.3 Portarul de valoare, indispensabil unei echipe de fotbal 

 
E greu de presupus în fotbalul modern existenţa, la o echipă de top, a unui 

portar care să aibă o înălţime sub 1.85-1.95 m. Aspectul fizic trebuie întărit cu 
segmente lungi, bine proporţionate iar condiţia sa fizică să fie la nivel foarte 
ridicat. 

Din punct de vedere sportiv, portarul trebuie să fie permanent preocupat 
de perfecţionarea abilităţilor sale tehnico-tactice şi punerea acestora, la nivel 
maxim, în slujba echipei. 
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Capitolul 4 
 

Oboseala în sport 
 
 
 

4.1 Oboseala fiziologică 
 

Există două forme de manifestare a oboselii fiziologice: 
• Oboseală musculară, cunoscută ca oboseală acută periferică; 
• Oboseală neuro-psihică sau oboseală acută centrală. 

 
Oboseala musculară 

Contracţiile musculare frecvente şi durabile produc dereglarea 
echilibrului fizico-chimic al organismului. Astfel se produce instalarea 
oboselii musculare, un proces care se desfăşoară în timp, fiind direct influenţat 
de durata şi intensitatea efortului.Oboseala neuro-psihică (oboseală acută 
centrală) 

Stegeman (citat de Weineck) defineşte oboseala neuro-psihică ca fiind 
„diminuarea capacităţii de a realiza acţiuni coordonate, cu aceiaşi precizie 
ca în starea de repaus”. Instalarea acestui tip de oboseală este provocată de 
mecanisme fiziologice complexe, cum ar fi: scăderea glucozei în sânge; 
accentuarea stresului neuro-psihic în anumite ramuri sportive (inclusiv pentru 
portarii de fotbal). 

4.2 Oboseala patologică 

Depăşirea limitelor fiziologice ale organismului prin eforturi de lungă 
durată şi intensitate, produce instalarea oboselii patologice. Aceasta are două 
forme de manifestare: acută (supraîncordarea); cronică (supraantrenamentul). 

 
Oboseala patologică acută 

Drăgan, I. (2002) defineşte supraîncordarea ca pe „o formă acută a 
oboselii patologice care constă în discordanţa dintre gradul solicitării şi 
capacitatea de răspuns imediat, a organismului”. Antrenamente abordate 
ştiinţific, un regim de viaţă echilibrat, o refacere corectă şi completă precum şi 
o asistenţă medicală calificată, asigură evitarea instalării stării de oboseală 
patologică acută (supraîncarcarea). 

Oboseala patologică cronică 

Supraantrenamentul reprezintă „o formă de oboseală patologică cu 
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efect nociv profund asupra întregului organism”. 
Instalarea acestei forme de oboseală cronică este urmare a activităţii 

sistemului nervos central (SNC) prin suprasolicitarea: 
• proceselor de excitaţie, prin volumul, intensitatea şi 

complexitatea mijloacelor de antrenament; 
• proceselor de inhibiţie, prin monotonia prelungită a 

antrenamentelor; 
• ambelor procese simultan, prin schimbări bruşte de procedee 

tehnice, de sarcini, de posturi în echipă. 
Producerea supraantrenamentului este vizibilă ca urmare a unor 

tulburări evidente, fie obiective, fie subiective. 
 

Capitolul 5 
 

Aspecte metodologice privind refacerea 
în antrenamentul din fotbal 

 
Refacerea (sau revenirea) după efort este un proces de regenerare şi 

reechilibrare a organismului supus intens, repetat şi continuu unor eforturi 
susţinute. 

Procesul de refacere are ca scop eliminarea stării de oboseală şi 
readucerea potenţialului biomotric şi psihic al organismului, afectat de efortul 
susţinut din antrenament şi meci, la valorile iniţiale. Este posibilă chiar 
aducerea la un nivel mai ridicat în faza de supracompensare a sistemelor 
solicitate. 

Obiectivul refacerii nu se limitează numai la acţiunile de reechilibrare 
integrală a potenţialului de efort al sportivilor, ci este dublat şi de efectul 
supracompensaţiei - singurele fenomene care asigură dobândirea plusului de 
adaptare fără de care progresul nu poate fi obţinut. 

Accelerarea dezobosirii sau scurtarea proceselor de compensaţie a 
sistemelor funcţionale se materializează prin intermediul formelor de refacere 
dirijate. Antrenorul răspunde de o serie de operaţiuni cu caracter 
metodologic, în timp ce, pentru altele, responsabilitatea revine în exclusivitate 
medicului, psihologului precum şi întregului personal specializat din subordine. 

După modul de desfăşurare, refacerea este un proces heterocronic care 
determină eficienţa întregii activităţi. Durata pauzelor acordate pentru revenire 
permite dezvoltarea capacităţii de efort şi refacerea echilibrului homeostatic. 

Următorii factori influenţează procesele de restabilire: 
• tipul sarcinii motrice (restabilirea intervine mai rapid după 

eforturi dinamice decât după cele statice); 
• durata sarcinii: 

 o alergare de lungă durată în apropierea pragului anaerob 
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induce în 40-60 secunde epuizarea rezervelor de glicogen; 
 o alergare în apropierea pragului aerob, în 40-60 minute, 

permite restabilirea integrală a activităţii neuromotorii, 
revenirea fiind realizată complet în 48 de ore printr-o 
alimentaţie mixtă, bogată în hidraţi de carbon; 

• intensitatea activităţii motrice crescute determină apariţia 
acidului lactic şi datoria de oxigen; refacerea durează mai multe 
zile; 

• succesiunea sarcinilor necesită planificarea judicioasă a 
intervalelor de restabilire dintre exerciţii; 

• frecvenţa sarcinilor este condiţionată de durata, intensitatea şi 
succesiunea diverşilor stimuli; 

• nivelul de pregătire permite adaptarea la sarcinile specifice şi 
nespecifice, perturbarea homeostaziei având o dinamică 
constantă; 

• ereditatea şi rolul factorilor ambientali. 
Refacerea sistemelor funcţionale solicitate în efort se face heterocron (în 

timpi diferiţi); spre exemplu parametrii cardiorespiratori se refac în câteva 
minute, iar cei metabolici în câteva zile. Este important pentru antrenori să 
reţină relaţiile care există între procesele de refacere şi timpul de refacere a 
surselor energetice. 
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Capitolul 6 
 

Fundamente metodologice privind antrenamentul 
sportiv în fotbal şi antrenamentul portarului 

 
6.1 Antrenorul, elementul cheie în jocul de fotbal 

 
Dicţionarul explicativ al limbii române dă următoarea definiţie a noţiunii 

de antrenor: persoană calificată care se ocupă cu pregătirea, instruirea și 
educarea sportivilor, în vederea obținerii unor performanțe înalte. 

6.2 Antrenamentul sportiv în fotbal 

Metodiştii domeniului fotbal, cum ar fi Bota I., Ghermănescu I.K., 
Colibaba E. şi Negulescu I., s-au preocupat permanent şi au subliniat prin 
cărţi de specialitate, aspecte fundamentale privind pregătirea sportivilor pentru 
jocul de fotbal. 

Profesorul Leon Teodorescu, definea câteva din aceste noţiuni astfel: 
concepţia de joc = modul de aplicare a tacticii de către o echipă 
efortul = capacitatea de a face faţă solicitărilor din joc 
pregătirea specifică pe post = capacitatea de a integra pregătirea 

jucătorului în contextul echipei 

 
6.3 Antrenamentul portarului 

În viziunea modernă referitoare la antrenamentul portarului de fotbal, 
pregătirea individuală a acestuia este o parte esenţială a sistemului de pregătire 
pentru fotbalul de înaltă performanţă. Din punct de vedere al educaţiei fizice, 
fotbalul este unul dintre sporturile preferate în rândul tinerilor, fiind introdus şi 
practicat atât în anii de şcoală cât şi în activitatea sportivă de masă.  

CONCLUZII 
 

Opţiunea tinerilor pentru fotbal este urmare a fascinaţiei golului. Nu sunt 
foarte mulţi aceia care vor să facă o carieră de portar şi de aceea ochiul 
experimentat al antrenorilor trebuie să descopere acei tineri cu reale calităţi pentru 
acest post, să-i convingă de valoarea calităţilor lor, de posibilitatea unei cariere 
mai facile având în vedere concurenţa mai redusă. Aşa cum am menţionat 
anterior, poziţia de portar în cadrul unei echipe de fotbal este o poziţie de 
maximă importantă şi care, evident, reclamă o atenţie deosebită din partea 
celor responsabilizaţi cu antrenarea lui. Cu ajutorul UEFA, care a implementat 
licenţa pentru antrenorii de portari, nivelul de performanţă al portarilor a 
cunoscut o creştere evidentă, atât pe plan naţional cât şi internaţional. 



 

10  

 
 

 
PARTEA a II – a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercetarea 
ştiinţifică preliminară 



11 

 

 

Capitolul 7 
 

Cadrul general de organizare 
al cercetării preliminare 

 
Jocul de fotbal este jocul de echipă cu cea mai mare răspândire la nivel 

mondial. Simplitatea sa aparentă şi numărul relativ redus de reguli îl fac să fie 
foarte uşor de implementat în orice mediu social. 

Investiţiile în infrastructură în unele ţări de pe glob au atins valori greu 
de anticipat acum câteva decenii iar preocuparea pentru asigurarea unor condiţii 
optime, atât jucătorilor cât şi spectatorilor, a devenit prioritară. Popularitatea 
jocului de fotbal a atins cote inimaginabile. 

Dacă în primii ani de dezvoltare a jocului de fotbal conceptul se rezuma 
la găsirea unui grup de jucători de câmp cu un bun control al mingii precum şi 
a unui portar, nefăcându-se, practic, o relaţie de joc între aceştia şi portar, pe 
măsură ce jocul a evoluat şi strategiile tehnico-tactice s-au perfecţionat, a 
devenit evident că echipa de fotbal are 11 jucători şi nu 10 plus un portar. 

Evoluţia de ansamblu a jocului de fotbal s-a materializat prin câteva 
măsuri luate la nivelul cluburilor, cum ar fi: 

• vârsta de descoperire şi selecţie a viitorilor fotbalişti este din ce în 
ce mai fragedă (chiar 5-7 ani); 

• diversificarea criteriilor de selecţie ulterioară, aducând în discuţie, 
pe lângă aptitudinile tehnice şi detaliile de personalitate: 

 factorul mental; 
 capacitatea de coordonare; 
 adaptarea în colectivitate; 
 autocontrolul; 
 spiritul de echipă. 

• modelarea caracterului jucătorului în spiritul luptei pentru culorile 
clubului; 

• aducerea fotbaliştilor la nivelul maxim de performanţă şi pregătirea 
pentru fotbalul profesionist a celor ajunşi la vârsta de 16-18 ani. 

 
7.1 Scopul şi obiectivele cercetării 

 
O categorie aparte în procesul de formare a unei echipe puternice de 

fotbal o constituie selecţia, antrenarea şi perfecţionarea portarilor. 
Scopul acestei lucrări este acela de a face o analiză a diferitelor sisteme 

de pregătire a portarilor, bazată, pe de o parte, pe experienţa proprie precum şi, 
pe de altă parte, pe sistemele de pregătire studiate în diferite centre cu tradiţie 
în dezvoltarea jocului de fotbal. 
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Ne-am fixat ca obiective ale acestei cercetări preliminare următoarele: 
 identificarea metodelor moderne de pregătire a jocului 

portarului; 
 implementarea şi adaptarea lor la specificul fotbalului 

românesc. 
 

7.2 Metodele cercetării preliminare 
 

Într-o primă fază a cercetării vom evidenţia diferite sisteme de pregătire 
a portarilor în mai multe ţări cu tradiţie şi valoare ridicată în jocul de fotbal 
pentru ca mai apoi să dezvoltăm un studiu comparativ al efectului unei pregatiri 
centralizate a unei grupe test de portari-subiect, acumularile lor dupa un an de 
pregatire si optiunea de promovare la un nivel superior. 

Vom finaliza, prin concluzii asupra sistemului de pregatire, criteriile de 
promvare precum şi soluţii de implementare a metodelor de antrenament în 
fotbalul românesc, cu scopul de a ajuta la generalizarea la nivel naţional a 
metodelor eficiente de pregătire a portarilor. 
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Capitolul 8 
 

Demersul operaţional al cercetării preliminare 
 

8.1 Organizarea şi desfăşurarea cercetării 
 

Ne-am propus consultarea literaturii de specialitate, atât din România cât 
şi din ţări cu un fotbal dezvoltat, precum şi participarea, în persoană, la sesiuni 
de antrenament organizate la cluburi de tradiţie din ţară şi din străinătate. 

 
8.2 Subiecţii cercetării 

 
Conform temei abordate, subiecţii vizati sunt tineri portari în vârstă de 

16-18 ani, de mare perspectivă, care au deja deprinse o serie de abilităţi tehnico- 
tactice şi care sunt selectaţi pentru marea performanţă. De la această vârstă, 
portarii selectaţi sunt pregătiţi de către antrenori experimentaţi, care urmează 
să le modeleze şi perfecţioneze jocul în ansamblul său. 

8.3 Conţinutul cercetării 

Europa este continentul în care jocul de fotbal a cunoscut cea mai mare 
transformare şi evoluţie. Ţări precum Germania, Italia, Anglia, şi Spania sunt 
deja recunoscute ca având şcoli excepţionale de pregătire a fotbaliştilor pentru 
înaltă performanţă. 

8.3.1 Sistemul de pregătire a portarului în fotbalul nord american 

Prima organizare a unui sistem competiţional la nivel naţional pe 
teritoriul Statelor Unite s-a produs în anul 1968, atunci când a luat fiinţă North 
American Soccer League. 

Odată cu desemnarea Statelor Unite ca organizatoare a Cupei Mondiale 
din 1994, federaţia americană s-a obligat să înfiinţeze o ligă profesionistă pe 
întregul său teritoriu. Astfel a luat fiinţă, în 1993, Major League Professional 
Soccer, devenită în anul 1995 Major League Soccer (MLS). 

 
8.3.2 Sistemul de pregătire a portarului în fotbalul italian 

Una dintre cele mai puternice şcoli de fotbal din lume este cea italiană. Câştigătoare 
a patru titluri mondiale (cel mai recent în 2004), Italia oferă o cultură a fotbalului 
deosebită de majoritatea celorlalte ţări. Fotbalul italian este un joc super-tacticizat, cotat 
ca mai puţin spectaculos, dar extrem de echilibrat la nivelul ligilor profesioniste. Alături 
de Spania, Italia este ţara cu cele mai celebre nume de portari din ultimii 50 de ani. 

În Italia, temele asupra cărora se insistă în pregătirea portarilor sunt 
următoarele (vezi figura): 
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Reflexe rapide 
Presupune o muncă asiduă; cel mai bun mod de a se 

perfecţiona este practicarea unui sport complementar, 
cum ar fi handbalul sau fotbalul în sală 

Vorbeşte 
Îşi informează continuu coechipierii în legătură cu 

organizarea apărării, poziţia adversarului şi organizarea 
marcajului 

Citeşte jocul adversarului 
Urmăreşte privirea adversarului care este pregătit să 

şuteze; urmăreşte poziţia piciorului de bază pentru a 
vedea direcţia spre care v-a şuta 

 
Jocul cu piciorul 

Abilitate esenţială în jocul portarului de astăzi; 
participă la jocul 5 contra 2; exersează pasa cu latul şi 
schimbările de direcţie; periodic joacă în teren, la porţi 
mici 

Rezolvă mingile înalte 
Plasează om la bara dinspre direcţia de centrare; se 

protejează în săritură cu ajutorul genunchiului piciorului 
opus celui de bătaie; domină careul de 6 m 

Plonjează; închide unghiurile 
Blochează prin plonjon la atacul 1 la 1 al adversarului; 

iese în întâmpinarea lui, micşorându-i unghiul spre 
poartă; îşi fixează repere de orientare în spaţiul porţii 

Elemente esenţiale în jocul portarului de fotbal 

Succesiunea fazelor de joc poate aduce fluctuaţii de efort de la un regim 
aerob, normal şi preponderent, la un regim anaerob, de moment sau chiar la o 
alternanţă a acestora pe o perioadă scurtă de timp (vezi figura). 

 

Rezistenţa, factor de echilibru al jucătorului de fotbal 
 

8.3.3 Sistemul de pregătire a portarului în fotbalul spaniol 
 

Perioada de maximă performanţă dintre anii 2008 şi 2012 s-a materializat 
prin cucerirea a două titluri de campioană europeană (2008 şi 2012) şi a unui 
titlu mondial în 2010. Fiecare antrenament la nivelul grupelor U15-U19 are 
trei părţi distincte: asimilare, avansat şi competitiv (vezi figura de mai jos). 

Mixtă 
Eforturile de tip 

aerob şi anaerob se 
succed la intervale 

neregulate 

REZISTENŢĂ 

Anaerobică 

Efort de intensitate 
mare 

Cerinţa de oxigen este 
mai mare decât 

aportul de oxigen 

Aerobică 

Efort de intensitate 
mică sau medie 

Cerinţa de oxigen este 
egală cu aportul de 

oxigen 
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Structura unui antrenament la juniorii U19 (Levante, Spania) 
 
 
 

8.3.4 Sistemul de pregătire a portarului în fotbalul britanic 
 

Cea mai veche federaţie de fotbal din lume, înfiinţată în anul 1863, are 
în subordine peste 7000 de echipe care participă în 24 ligi împărțite în peste 
480 de serii. Primele 5 ligi (profesioniste) sunt organizate la nivel naţional în 
timp ce restul sunt împărţite pe criterii geografice. De remarcat, ca o curiozitate, 
că ligile 22, 23 şi 24 sunt organizate toate în oraşul Bristol. Portarii celebri din 
fotbalul englez provin însă din alte ţări. Într-un top al primilor 10 portari din 
ultimele decenii se regăsesc doar 5 portari nativi englezi şi anume Peter 
Shilton, Shay Given, Nigel Martyn, Davis Seaman si David James. Topul 
este dominat de nume ca Peter Schmeichel, Edwin Van Der Sar, Pepe Reina, 
sau Petr Cech. 

 
8.3.5 Sistemul de pregătire a portarului în fotbalul românesc 

 
Şcoala românească de fotbal a produs, de-a lungul anilor, o serie de 

portari de reală valoare. Într-un clasament FIFA al celor mai buni portari la 
nivel mondial, publicat în 2017, ne face plăcere să observăm prezenţa, pe 
locul 98, a lui Bogdan Stelea, portarul echipei reprezentative cu cel mai mare 
număr de selecţionări, 91. A apărat poarta echipei naţionale la 3 ediţii 
consecutive de campionat mondial: 1990, 1994 (cea mai bună performanţă a 
echipei naţionale) şi 1998. 

 

ANTRENAMENT 

COMPETITIV AVANSAT ASIMILARE 

 Tranziţie 
 apărare-atac 
 atac-apărare 

 Faze fixe 
 Joc la două porţi 
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Capitolul 9 
 

Date generale privind detaliile de 
ordin antropometric, temperamental și elementele psihico-tehnico-tactice 

ale subiecților din grupul experimental 
 

O privire de ansamblu asupra şcolilor de fotbal prezentate, ne arată, în 
primul rând, atenta preocupare a factorilor implicaţi pentru asigurarea celor mai 
bune condiţii de antrenament şi dezvoltare a viitorilor jucători profesionişti, în 
speţă a portarilor. 

Personal, consider că finalul perioadei de juniorat trebuie să fie 
încredinţat unor antrenori cu experienţa necesară formării unor jucători capabili 
să atingă înalta performanţă. Plecând de la aceste considerente, mi-am 
format propriul stil de antrenament, aplicând metodele clasice, îmbinate cu 
cele de concept personal, având ca scop final pregătirea unor portari capabili 
să performeze la nivel înalt. În cadrul clubului ACS Olympic Râmnicu 
Vâlcea, unde îmi desfăşor activitatea profesională, am ca obiectiv pregătirea 
portarilor pentru pasul către fotbalul profesionist. În acest context, am avut 
posibilitatea să-mi pun în practică ideile personale în legătură cu metodele de 
antrenament a portarilor şi să demonstrez, în urma cercetării, justeţea 
metodelor mele de pregătire şi efectul lor asupra performanţei portarilor 
ajunşi la vârsta debutului în fotbalul mare. 

 
9.1 Detaliile de ordin antropometric ale subiecţilor cercetaţi 

 
Măsurătorile antropometrice făcute la începutul noului sezon 

competiţional au relevat următoarele rezultate (tabelul e mai jos) 
 
 

Subiecţi 
/ 

vârstă 

Măsurători antropometrice (cm) 

Înălţime Greutate 
(kg) 

Înălţime 
bust 

Anvergură 
braţe 

Lungime 
palmă 

Lungime 
talpă 

S1 
16 ani 186.7 79.5 74 183.5 19.9 26.1 

S2 
17 ani 186.3 82.5 73.5 184 20.1 26.6 

S3 
17 ani 188.4 82 75 185 20.2 27 

S4 
18 ani 191.7 86.5 76 188.5 21.3 27.9 

Măsurători antropometrice ale portarilor la începutul 
sezonului competiţional 
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9.2 Tipuri de temperament 

Aelius Galenus (129 – 216), considerat fondator al anatomiei şi 
farmacologiei, a fost primul care a formulat o tipologie a temperamentului. 

În secolul 18, Immanuel Kant16, important filozof german, după 
studii îndelungate referitoare la temperamentul uman, a concluzionat că acesta 
reprezintă un fenomen psihologic determinat de compoziţia sângelui. 

Fondatorul Psihologiei, Wilhelm Wundt (1832-1920), ajungea la 
concluzia că temperamentul reprezintă o dispoziţie legată de impulsurile şi 
emoţiile umane. Wundt reia teoria celor patru elemente propuse de Galenus 
(aer, pământ, foc şi apă), şi subliniază că, în timp ce indivizii colerici şi cei 
melancolici sunt caracterizaţi de emoţii puternice, flegmaticii şi sangvinii sunt 
caracterizaţi de emoţii slabe. 

 

9.3 Evaluarea portarilor la finele sezonului competiţional anterior 

Din punct de vedere al evaluării sportive, personal sunt adeptul notării 
prin cifre (1 - 10) şi nu prin calificative (foarte slab - foarte bun). Consider 
calificativul ca fiind de o factură ceva mai generală în timp ce nota se apropie 
mai mult de realitate. 

În această idee, am solicitat ca fişele tehnice să fie revizuite iar 
calificativele iniţiale să fie transformate în note (vezi ANEXE, pag 3-6). 

În urma prelucrării datelor s-au obținut următoarele informaţii 
prezentate, în sinteză, în tabelul de mai jos: 

 
 
CONCLUZII 

 
Studierea diferitelor sisteme şi metode de pregătire a portarilor, aplicate 

în ţările în care se joacă un fotbal de nivel foarte ridicat, ne-a ajutat să putem 
creiona o abordare personală a metodelor de pregătire a portarilor juniori pentru 
fotbalul de performanţă. Am înţeles importanţa covârşitoare pe care o au, atât 
pregătirea de ordin fizic cât şi cea de nivel tehnic, în menţinerea unui nivel 
ridicat de concentrare şi execuţie, pe toată durata unui joc oficial. 

În acelaşi timp, am desprins concluzia clară a importanţei participării 
portarului de fotbal la exprimarea tactică a echipei. Implicarea portarului în 
conceptul tactic de joc al unei echipe de fotbal este un element de noutate 
absolută în fotbalul modern, portarul fiind implicat în ambele faze ale jocului. 
Prin poziţia sa în teren, are posibilitatea organizării rapide a sistemului defensiv 
şi, în acelaşi timp, poate dezvolta, prin schimbări rapide de direcţie sau lansări 
de contraatacuri, forţa ofensivă a propriei echipe. 
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PARTEA a III – a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercetarea 
ştiinţifică propriu-zisă 
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Capitolul 10 
 

Cadrul operaţional al cercetării propriu-zise 
 

Unul dintre cele mai spectaculoase şi îndrăgite jocuri de echipă, şi anume 
fotbalul, este practicat de amatori şi profesionişti, de toate vârstele. Uşor de 
practicat, cu reguli puţine, este un joc în care colaborarea componenţilor unei 
echipe este esenţială în dezvoltarea fazelor de joc. 

În fotbalul de performanţă, responsabilizarea fiecărui jucător în parte este 
o condiţie obligatorie pentru a putea spera la îndeplinirea obiectivului unei 
echipe, şi anume obţinerea victoriei. 

A devenit din ce în ce mai clar faptul că prezenţa în poartă a unui portar 
stăpân pe abilităţile sale tehnice, cu o foarte bună înţelegere a jocului defensiv 
şi cu o mare capacitate de concentrare în momentele dificile ale jocului, dă o 
mare siguranţă întregii echipe. 

Parcurgerea anilor de juniorat pentru orice jucător de fotbal are o 
importanţă majoră în posibilitatea accederii acestuia către sportul de 
performanţă şi chiar înaltă performanţă, adică profesionism. 

În demersul nostru ştiinţific ne propunem să identificăm şi să aplicăm 
cele mai eficiente metode de pregătire a portarilor care să-i ajute pe aceştia să 
păşească spre echipele de seniori şi să-şi consolideze statutul de titulari. 

 
10.1 Premisele cercetării 

 
Rivalitatea în sport este de notorietate. În orice competiţie există 

rivalitate între echipele competitoare după cum, în interiorul oricărei echipe, 
există rivalitate între jucătorii de acelaşi profil. Atâta timp cât această rivalitate 

se manifestă în condiţii de fair-play, ea duce, întotdeauna, către ridicarea 
nivelului evoluţiei echipei, şi deci, implicit, al evoluţiei fiecărui jucător în parte. 

În demersul nostru ştiinţific ne-am propus ca, plecând de la evaluarea 
iniţială a celor patru portari aflaţi în atenţia noastră, să identificăm metodele de 
pregătire cele mai eficiente pentru ridicarea nivelului lor de performanţă şi să- 
i promovăm la echipa de seniori, pe cei mai buni dintre ei. 

În acelaşi timp, ne propunem să dezvoltăm relaţii de apreciere reciprocă 
şi chiar de prietenie între cei patru, astfel încât rivalitatea dintre ei să se rezume 
strict la performanţa sportivă. 

Plecăm, în demersul nostru, de la următoarele premise: 
• luat individual, fiecare jucător al echipei, are propria viziune asupra 

calităţilor proprii şi o estimare subiectivă a propriei persoane; 
• relaţiile dintre jucătorii concurenţi pe aceeaşi poziţie în cadrul echipei 

(în speţa noastră, portarii) trebuie să se subordoneze scopului 
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întregului colectiv, şi anume acela de a performa la capacitate 
maximă, pentru a obţine cele mai bune rezultate; 

• este în responsabilitatea fiecăruia să trateze pregătirea personală 
precum şi pe cea comună, cu maximum de seriozitate. 

10.2 Ipotezele de cercetare 

Pornind de la premisele exprimate, analizând concluziile desprinse din 
secţiunea „Cercetare privind cunoaşterea fundamentelor teoretice”, precum 
şi studierea metodelor de pregătire a portarilor în câteva dintre ţările cu un 
fotbal dezvoltat, putem formula următoarele ipoteze de lucru: 

1. Diversificarea criteriilor de evaluare, prin introducerea, atât a testelor 
de psihomotricitate (Matorin, Romberg, Unipodal), cât şi a celui de 
identificare a capacităţii de adaptare la efort (Ruffier), are o 
contribuţie esenţială la identificarea potenţialului real al subiecţilor 
testaţi. 

2. Schimbarea sistemului de evaluare a fiecărui sportiv prin acordarea 
de note şi nu de calificative, precum şi permanenta verificare a 
abilităţilor fizice, tehnice şi de orientare tactică a portarilor-subiect, 
au ca rezultat o mai echilibrată posibilitate de identificare a capacităţii 
lor de a păşi spre fotbalul de performanţă. 

3. Pregătirea centralizată, responsabilizarea individuală a fiecăruia 
dintre portarii supuşi cercetării, alegerea pachetului optim de exerciţii 
pentru eliminarea carenţelor de ordin tehnic şi implementarea unei 
rivalităţi sportive bazate pe fair-play şi respect reciproc, constituie 
cheia progresului fiecăruia dintre ei. 

 
10.3 Metodele cercetării 

 
10.3.1 Studiul documentaţiei de specialitate 

 
Studierea documentaţiei de specialitate precum şi trecerea prin filtrul 

propriei mele minţi a diferitelor opinii legate de performanţă în jocul de fotbal 
au constituit baza de plecare în desfăşurarea prezentei lucrări de cercetare 
ştiinţifică. 

 
10.3.2 Metoda observaţiei 

Am utilizat ambele variante ale observaţiei, şi anume: 

• cea directă; 
• cea indirectă. 
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Observaţia directă am realizat-o prin prezenţa noastră nemijlocită la 
sesiuni de antrenament desfăşurate la alte echipe de fotbal şi, în acelaşi timp, 
prin urmărirea în timp real a implicării tuturor jucătorilor vizaţi în 
antrenamentele desfăşurate de propria echipă. 

Din punct de vedere al observaţiei indirecte, am urmărit permanent 
parametrii de performanţă ai propriilor jucători şi, de asemenea, am studiat, prin 
comparaţie, elementele tehnice, apreciate prin note, prezente în fişele personale 
ale jucătorilor. 

 
10.3.3 Metoda statistico-matematică 

În urma testelor aplicate subiecţilor vizaţi, răspunsurile obţinute au fost 
prelucrate statistic, cu consemnarea următorilor indicatori: 

 
Amplitudinea (A) – parametrul care arată diferenţa dintre valoarea 

maximă (𝒙𝒙𝒙𝒙𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒙𝒙𝒙𝒙) şi cea minimă ((𝒙𝒙𝒙𝒙𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎) a şirului: 

𝐴𝐴𝐴𝐴  = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Media aritmetică (𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 ) este acea valoare abstractă care, înlocuind toate 
variantele unei colectivităţi (toţi termenii seriei), nu modifică suma acestora. 

 
Formula generală de calcul este: 𝒙𝒙𝒙𝒙 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎_𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗. 

𝑵𝑵𝑵𝑵𝒗𝒗𝒗𝒗._𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎𝒎𝒎𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 
 

În forma simplă se calculează atunci când distribuţia statistică este 
construită pe variante, astfel: 

 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝒙 = 𝑚𝑚𝑚𝑚1+𝑚𝑚𝑚𝑚2+...+𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛  = 

𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑛𝑛𝑛𝑛 
𝑚𝑚𝑚𝑚=1 
𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 

unde: 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚 reprezintă valorile statistice înregistrate, iar 𝑛𝑛𝑛𝑛 volumul colectivităţii. 

În forma ponderată se calculează atunci cînd distribuţia statistică este 
construită prin frecvenţe. Pentru a scurta procesul de calcul, se ţine seama de 
frecvenţe absolute (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚 ) înregistrate pentru fiecare valoare statistică distinctă (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚 ) 
a seriei sau pentru fiecare interval de variaţie: 

 
𝑥𝑥𝑥𝑥 = ∑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚×𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚, ∑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Abaterile individuale de la media aritmetică. Şi acestea pot fi: 
 

 absolute: 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚)  = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚  − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝒙 

 relative: 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚𝑚𝑚𝑚)% = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑥𝑥) × 100 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝒙 

∑ 
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(𝑚𝑚𝑚𝑚) 

Abaterile individuale pot fi pozitive sau negative. În studiul nostru ne 
interesează, mai ales, abaterile individuale minimă negativă şi maximă 
pozitivă. Suma abaterilor individuale va fi întotdeauna egală cu zero. 

Deoarece, în cazul abaterii standard, luăm în calcul pătratul abaterilor, se 
apreciază că acest indicator pune mai bine în evidenţă gradul de împrăştiere, 
nivelul său fiind întotdeauna mai mare decât cel al abaterii medii liniare. 

Coeficientul  de  variaţie.  Media  (𝑥𝑥𝑥𝑥𝒙)  şi  abaterea  standard  (𝜎𝜎𝜎𝜎(𝑚𝑚𝑚𝑚))  se 
exprimă în unitatea de măsură a variabilei urmărite, ceea ce face imposibil să 

comparăm împrăştierea la două serii de date complet diferite. Pentru a înlătura 
acest neajuns se foloseşte un parametru adimensional, coeficientul de variaţie. 

În plus, acest indicator permite testarea gradului de semnificaţie a mediei 
repartiţiei precum şi a omogenităţii populaţiei observate. 

Se consideră că populaţia observată este omogenă, iar media repartiţiei 
semnificativă, dacă 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶′ < 35% 

  
10.3.4 Metoda grafică 

 
Datele obţinute prin aplicarea metodelor de testare a subiecţilor,  

precum şi ordonarea şi sistematizarea lor, le-am centralizat în tabele 
sugestive, tematice. Vizualizarea grafică a datelor obţinute crează o imagine 
mai clară, mai corectă, a raporturilor observate precum şi a relaţiilor dintre 
acestea. 
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Capitolul 11 

Debutul sezonului competiţional. Identificarea aspectelor pozitive şi 
negative în pregătirea de bază a portarilor cercetaţi 

 
În paralel cu fişele tehnice pentru fiecare dintre cei patru portari juniori 

aflaţi în atenţia noastră, am întocmit şi câte o fişă-chestionar care să ofere o 
perspectivă mai concretă a elementelor psihico-tehnico-tactice asupra cărora 
trebuie insistat pe parcursul noului sezon competiţional. Fișele chestionar 
conțin un număr de 14 itemi care sunt apreciați pe o scară de la 1 la 4, unde: 
4=foarte bine; 3=bine; 2=satisfăcător; 1=nesatisfăcător. Prezentăm 
mai jos, în sinteză, situația subiecților incluși grupul experimental: 

 

Nr. 
crt Itemi S1 S2 S3 S4 

1 Alege procedeul de lovire a mingii cel mai eficient, 3 2 4 4 

2 Foloseşte piciorul de lovire de pe partea unde se află mingea 
(lateralitate podală) 3 3 3 4 

3 Dispune de calităţi motrice dezvoltate la un nivel ridicat 
(viteză, detentă, forţă, rezistenţă, abilitate), 2 2 3 3 

4 Are un bagaj de cunoştinţe tehnico-tactice şi teoretice peste 
media vârstei, 3 3 4 4 

5 Echilibrul, acuitatea vizuală şi orientarea spaţială sunt 
dezvoltate la un nivel ridicat, 2 1 3 3 

 
6 

Capacitatea de analiză-sinteză şi intuiţia sunt dezvoltate 
suficient pentru a rezolva cu succes situaţiile inedite, 
imprevizibile, 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

7 Demonstrează o bună coordonare motrică, 3 3 3 3 

8 Dispune de posibilităţi de menţinere a eficienţei psihice 
optime şi de reechilibrare psihică după sarcini emoţionale, 2 2 2 4 

9 Dovedeşte consecvenţă şi perseverenţă în atingerea 
scopurilor sportive (individuale, ale echipei), 3 2 3 3 

10 Nivelul afectivităţii şi al sociabilităţii sunt adecvate vârstei 
şi sportului de echipă, 3 3 4 4 

11 Colaborează eficient cu antrenorul (atât în cadrul 
antrenamentelor, cât şi în cadrul competiţiilor), 3 3 4 4 

12 Îi place întrecerea şi este permanent în competiţie cu sine şi 
cu ceilalţi, 4 3 4 4 

13 Nu renunţă cu uşurinţă, indiferent de dificultatea sarcinii, 4 3 3 3 

14 Se remarcă printr-un interes deosebit, manifestat în 
practicarea jocului de fotbal, 4 3 4 4 

Situația sintetică a fișelor chestionar pentru identificarea aptitudinilor 

(elaborat de Popovici, I. - 1999) 
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Dincolo de corecțiile concrete care se pot face există proceduri statistice care 
permit o analiză sistematică a itemilor şi care ajută la ameliorarea caracteristicilor 
metrice ale unui chestionar. Aceste proceduri sunt cunoscute sub numele de 
„analiza de itemi”. Pentru acest tip de analiză am folosit programul SPSS accesând 
din meniul principal al programului submeniul Analyze/Scale/Reliability Analysis 
... așa cum este prezentat în figura de mai jos: 

 

Analiza celor 14 de itemi cu SPSS 
 

Întrebările din chestionar (itemii) au fost codificate astfel: 

Rularea procedurii, cu setăriile 
prezentate în figura 14, oferă mai multe 
categorii de informații: 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

 
N of Items 

,937 ,940 13 
 
 
 
 

Fig. 14. Setările casetei Statistics pentru 
rularea procedurii de calcul a indicelui 

Cronbach alfa 

Valoarea lui Cronbach alfa este 0.937 
care este o valoare ridicată. Remarcăm 
că dintre cele 14 întrebări (itemi) doar 13 
au fost luate în calculul. 
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11.1.1. Elemente de tehnică executate fără minge 

Sunt două elemente importante, şi anume: 
• poziţia fundamentală (de intervenţie, de aşteptare); 

 
 

 
Poziţia picioarelor 

- uşor depărtate 
- genunchii flexati 
- sprijin uşor pe vârfuri 

Poziţia trunchiului - înclinat 
- semijoasă 

Poziţia mâinilor - lateral, îndoite 
- palmele desfăcute, orientate în sus 

Poziţia capului - orientat cu privirea spre joc 
Fig. 16 – Biomecanica poziţiei fundamentale 

 
 

Portarul aplică această biomecanică doar în situaţia în care 
adversarul este într-o acţiune iminentă de atac, care periclitează poarta. În 
rest, portarul este relaxat dar cu atenţia obligatoriu îndreptată spre desfăşurarea 
jocului. 

  Plasamentul 
 

Acest element de tehnică elementară este însuşit, pe de o parte, ca 
rezultat al antrenamentului, având câteva reguli de bază şi, pe de altă parte, este 
şi o calitate psihică a portarului. Orientarea în spaţiul porţii este o particularitate 
a fiecărui portar. 

 
11.1.2. Elemente de tehnică executate cu mâna 

Avantajul portarului de a juca mingea cu mâna în interiorul suprafeţei de 
pedeapsă, îi permite acestuia să execute următoarele elemente tehnice: 
prinderea (priza) sau respingerea mingii; devierea / boxarea mingii; plonjonul; 
repunerea mingii în joc. Prinderea mingii este un element tehnic dificil. 
Biomecanica acestuia este diversificată în funcţie de mai mulţi factori de 
influenţă a loviturii, cum ar fi: traiectoria; distanţa faţă de cel care şutează; 
direcţia imprimată mingii; forţa loviturii; unghiul de lovire. 

Portarul acţionează astfel: fie rămâne pe ambele picioare, se apleacă şi 
formează cu ajutorul palmelor orientate în sus şi apropiate, un plan înclinat pe 
care mingea urcă spre cuibul-paravan; fie pune un genunchi pe pământ pentru a 
asigura partea posterioară a poziţiei, astfel încât mingea să nu-i scape printre 
picioare. 
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Capitolul 12 
 

Evaluarea portarilor prin probe de motricitate şi psihomotricitate, 
la începutul anului competiţional 

12.1 Evaluarea portarilor prin probe de motricitate 

Probele de motricitate alese pentru testarea celor patru tineri portari au 
fost următoarele: genuflexiuni (număr genuflexiuni în 30 de secunde); săritura 
de pe loc, în plan vertical (detenta); ridicări de trunchi din culcat dorsal 
(abdomene), în 30 de secunde; săritura în lungime, de pe loc. 

 
Proba de motricitate săritura în plan vertical (detenta) 
În graficul de mai jos pot fi văzute, comparativ cu nivelul mediu, 

valorile înregistrate de subiecţii testaţi. 

 
Proba de motricitate săritura în plan vertical (detenta) 

 
Proba de motricitate ridicări de trunchi din culcat dorsal (abdomene) 

 
Această importantă probă de motricitate s-a desfăşurat contra 

cronometru. S-au numărat ridicările de trunchi efectuate într-un interval de 30 
de secunde. 

Proba de motricitate săritura în lungime de pe loc 
 
Rezultatele obţinute la testarea iniţială sunt prezentate în graficul de 

mai jos, în care surprinde săritura mai slabă a portarului-subiect S 3. Deşi se 
bucură de o foarte bună proporţionalitate între înălţime şi greutate, tehnica 
deficitară în executarea săriturii a dus la rezultatul obţinut. 

 
 
 

34 30,5 
31 

29 28 

31 
28 

S4 S2 S1 S3 
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: 
 

 
Proba de motricitate săritura în lungime de pe loc 

 
12.2 Evaluarea portarilor-subiect prin probe de psihomotricitate 

 
Având în vedere scopul major al testării şi pregătirii celor patru portari, 

şi anume selectarea a doi dintre ei pentru echipa de seniori a clubului, am 
considerat necesară şi testarea lor din punct de vedere psihomotric. 

Am considerat utile testele: 
• Matorin (pentru coordonarea generală); 
• Romberg (pentru echilibrul vestibular); 
• Unipodal (pentru menţinerea echilibrului). 

 

12.3 Evaluarea capacităţii de adaptare la efort - Testul Ruffier 

Profitând de testele de psihomotricitate, am decis să testam şi capacitatea 
de adaptare la efort a subiecţilor aflaţi în atenţia noastră şi am ales să-i 
supunem testului Ruffier.Cu ajutorul testului Ruffier se urmăreşte reacţia 
frecvenţei cardiace la un efort standard, constant. 

Interval 
Indice Ruffier Calificativul Concluzia 

< 0 Foarte bine Adaptare excelentă la efort 
0.1 - 5 Bine Adaptare bună la efort 
5.1 - 10 Mediu Adaptare redusă la efort 

10.1 - 15 Satisfăcător Adaptare insuficientă la efort 
Tabelul nr. 13 – Evaluarea rezultatelor testului Ruffier 

 
 

2.02 

2.07 2,05 
2 

1,95 
1,9 

2.18 
2.21 

2,25 
2,2 

2,15 
2,1 

Săritura în lungime de pe loc 

S1 - 16 ani 

S2 - 17 ani 

S3 - 17 ani 

S4 - 18 ani 
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12.4 Test de flexibilitate 
 

Un element deosebit de important pentru aprecierea capacitatii de 
performanţă a unui portar este flexibilitatea (capacitatea aparatului locomotor 
de a executa mişcări complexe, de mare amplitudine). Flexibilitate este adusă 
la nivel de performanţă printr-un cumul de factori, cum ar fi: mobilitatea 
articulară; elongaţia; elasticitatea. 
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Capitolul 13 
 

Evaluarea abilităţilor tehnice ale portarilor observaţi, 
la începutul anului competiţional 

 
Pentru a putea fi promovaţi la un nivel superior de performanţă, portarii 

aflaţi în atenţia noastră trebuie să facă dovada mai multor calităţi, atât din punct 
de vedere sportiv, cât şi din punct de vedere comportamental. 

 
13.1 Testarea abilităţilor tehnice ale portarilor, în jocul cu mâna 

 
Cei patru portari-subiect au avut la dispoziţie câte 3 încercări pentru 

repunerea mingii cu mâna, fiecare reuşită fiind cotată 1 punct: cu mâna de 
bază repunerea s-a făcut spre un pătrat cu latura de 1.5 m, aflat la o distanţă de 
30 m; cu mâna mai slabă repunerea s-a făcut spre un pătrat cu latura de 1.5 m, 
aflat la o distanţă de 20 m. Rezultatele obţinute la începutul sezonului de către 
cei patru portari sunt prezentate în tabelul mai jos. 

 
 

 
 

Subiectul 
observat 

Repunerea mingii cu mâna 
Repunerea mingii cu mâna de bază, la punct fix (30 m – pătrat cu latura 1.5 m) 

Repunerea mingii cu mâna mai slabă, la punct fix (20 m – pătrat cu latura 1.5 m) 
6 încercări: 3 cu mâna de bază, 3 cu mâna mai slabă 

(1 punct pentru fiecare repunere corectă) 

 
 

Total 
puncte 

Mâna de bază Mâna mai slabă 
1 2 3 1 2 3 

S 1 x √ x x x x 1 
S 2 x x √ √ x x 2 
S 3 √ x x x x x 1 
S 4 x √ x x √ x 2 

Tabelul nr. 18 – Proba de abilitate tehnică repunerea mingii în joc cu mâna. 
Testarea iniţială. 

 
 
 
 

13.2 Testarea abilităţilor tehnice ale portarilor în jocul cu piciorul 
 

În jocul de fotbal modern, portarul trebuie să aibă abilitatea tehnică de a 
controla mingea la un nivel înalt, cel puţin cu piciorul de bază. Portarul este 
implicat în construcţia fazei de atac şi trebuie să facă dovada abilităţii de a: 

• fi stăpân pe mijloacele tehnice necesare controlului mingii cu 
piciorul, în deplină siguranţă; 

• schimba rapid direcţia de joc; 
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• transmite cu mare precizie mingea unui coechipier aflat într-o 
poziţie ofensivă foarte bună. 

Testarea, la început de sezon, a celor patru portari, a vizat capabilitatea 
lor de a transmite corect mingea, atât cu piciorul de bază cât şi cu cel mai slab, 
la distanţe diferite, cu mingea în poziţie statică. 

Fiecare portar a avut la dispoziţie câte 3 încercări pentru repunerea 
mingii cu fiecare picior, pasa reuşită fiind cotată 1 punct: 

• cu piciorul de bază s-a făcut spre un pătrat cu latura de 2.5 m, aflat 
la o distanţă de 40 m; 

• cu piciorul mai slab s-a făcut spre un pătrat cu latura de 2.5 m, 
aflat la o distanţă de 30 m; 

 
13.3 Tehnici de antrenament doar cu portarii 

 
Pe lângă procedeele de antrenament prezentate, în care portarul îşi antrenează 

capacitatea de transmitere a mingii, fie cu mâna, fie cu piciorul, la care participă 
jucători de câmp, am implementat procedee de lucru între doi portari, cu teme 
clare, supravegheaţi de antrenorul cu portarii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentăm mai jos, patru planuri de antrenament pentru pregătirea 
portarilor, fie pentru perioada pre-sezon, fie în cea inter-sezon. 

 
 

 
 
 
 
 



 

31  

PORTARI 

Plan individual de antrenament Nr. 1 
 

Grupa: 17-18 ani Data: 
Nr. jucători: 4 Caracterul: Tehnic 
Teren: Durata: 60 min 
Materiale: 4 mingi, Intensitatea: 70% 

 
Obiective: Priza, protejarea, repunerea mingii 

 
 

 
Nr. 
ctr. 

 
Structură 

antrenament 

 
Mijloace 

R
ep

et
ăr

i 

D
ur

at
ă 

Pa
uz

ă  
Observaţii 

 
 

1 

Pregătirea 
organismului 
pentru efort 

(12’) 

Alergare uşoară. 
Complex de gimnastică. 

 
Exerciţii de supleţe şi 
elongaţie musculară. 

  
3’ 

 
 

7’ 

 
 

2’ 

 
Accent pe 

amplitudine 
şi detentă 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Partea 
fundamentală 

(44’) 

Centrări de pe ambele 
laturi: ieşire, reţinere, 
repunere din mână în 
direcţie opusă centrării; 

Acelaşi exerciţiu, 
repunere cu piciorul de 

bază, din alergare. 
Pasă în braţe, din 11m, 

repunere din mână, 
stânga, dreapta, centru. 
Din culcat, salt după 
mingea înaltă, apoi 

plonjon stânga, salt şi 
apoi plonjon dreapta, 

 
 

8 x 
 
 

8 x 
 
 

8 x 
 
 

8 x 

 
 

10’ 
 
 

10’ 
 
 

10’ 
 
 

8’ 

 
 
 

2’ 
 
 

2’ 
 
 

2’ 

Ieşirea 
corectă, 
anticipare 

Protejarea 
corectă a 
mingii 

Precizie în 
transmiterea 

mingii 

Priza, 
reţinere la 

piept 
 

3 Revenire 
(4’) 

Mers cu respiraţie. 
Exerciţii de mobilitate, 

supleţe. 

  
4’ 

  

 
4 

 
Indicaţii 

În fiecare exerciţiu este 
vizată acurateţea 

execuţiei 
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PORTARI 

Plan individual de antrenament Nr. 2 
 

Grupa: 17-18 ani Data: 
Nr. jucători: 4 Caracterul: Tehnic 
Teren: Durata: 60 min 
Materiale: 4 mingi, Intensitatea: 70% 

 
Obiective: Trimiterea mingii cu ambele picioare, apoi cu ambele mâini, 

 
 
 

 
Nr. 
crt 

 
Structură 

antrenament 

 
Mijloace 

 R
ep

et
ăr

i 

D
ur

at
ă 

Pa
uz

ă  
Observaţii 

 
 
 

1 

 

Pregătirea 
organismului 
pentru efort 

(11’) 

Alergare uşoară 
Complex de 
gimnastică 
Stretching 

Exerciţii de supleţe 
şi elongaţie 
musculară. 

  
5’ 

 
 
 

5’ 

 
 
 

1’ 

 
 

Accent pe 
amplitudine 
şi detentă, 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Partea 
fundamentală 

(44’) 

Degajare din 6 m cu 
dreptul, adresant 

indicat 

Acelaşi exerciţiu, 
pasă cu stângul 

Repunere cu mâna 
dreaptă, de la limita 

careului mare, la 
jucătorul indicat 

Acelaşi exerciţiu, cu 
mâna mai slabă 

 
12 x 

 
 
12 x 

 
 
 
12 x 

 
 
12 x 

 
9’ 

 
 

9’ 
 
 
 

9’ 
 
 

9’ 

 
 

2’ 
 

3’ 
 
 
 

3’ 

 
 
 
 

Precizie în 
transmiterea 

mingii 

 
4 Revenire 

(5’) 

Mers cu respiraţie. 
Exerciţii de 

mobilitate, supleţe. 

  
5’ 

  

 
5 

 
Indicaţii 

Precizia pasei 
portarului; 

acţiuni cu finalizare 
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PORTARI 
 

Plan individual de antrenament Nr. 3 

Grupa: 17-18 ani Data: 
Nr. jucători: 4 Caracterul: Fizic-Tehnic 
Teren: Durata: 40 min + 40 min 
Materiale: 4 mingi, Intensitatea: 90% 

Obiective: Plonjon, retinere, deviere, 1 la 1, organizare zid 
 
 

 
Nr. 
crt 

 
Structură 

antrenament 

 
Mijloace 

R
ep

et
ăr

i 

D
ur

at
ă 

Pa
uz

ă  
Observaţii 

 
 

1 

Pregătirea 
organismului 
pentru efort 

(10’) 

Alergare uşoară 
Stretching 

Exerciţii de supleţe şi 
elongaţie musculară. 

  
4’ 

 
 

4’ 

 
 

2’ 

Accent pe 
amplitudine, 
mobilitate şi 

detentă 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Partea 
fundamentală 

(25’) 

Complex de şuturi: 
şut jos - plonjon 
şut la piept - reţinere 
şut sus - deviere 

Lovituri libere: 
- Organizare zid, în 
funcţie de distanţă şi 
unghi; 
Mingi apărate 

-Rezolvarea 
situaţiilor de 1 la 1 
- ieşire oportună 
- timing 
- eficacitate 

 
 
3 x 
5 

 
 
 

15 x 
 
 
 
 

10 x 

 
 

8’ 
 
 
 

8’ 
 
 
 
 

5’ 

 
 
 

2’ 
 
 
 
 

2’ 

 
 
 
 
 

Reţinere 
minge cu 

autoprotecţie 
 
 

Blocaj 1 la 1 
 
 
 
 

Rezolvare 
situaţii reale 

de joc 

 
4 Revenire 

(5’) 

Relaxare, exerciţii 
de mobilitate şi 

supleţe. 

  
5’ 

 

5 Joc şcoală 
(35’) 

Joc normal, cu reluări 
de acţiuni 

 35’  

6 Revenire 
(5’) 

Mers usor, relaxant; 
stretching de revenire 

   

 Indicaţii Intervenţii corecte, 
acţiuni cu finalizare 
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PORTARI 

Plan individual de antrenament Nr. 4 

Grupa: 17-18 ani Data: 
Nr. jucători: 4 Caracterul: Tehnic-Tactic 
Teren: Durata: 40 min 
Materiale: 4 mingi, Intensitatea: 70-90% 

 
Obiective: Preluare, redublare, schimbare direcţie, 

 
Nr. 
Crt. 

Temă 
antrenament Mijloace X 

ori Durata Pauze Observaţii 

1. Pregătirea 
organismului 
pentru efort 

 
(10’) 

- Alergare uşoară 
 
- Stretching 

 
- Complex 

gimnastică 

 3’ 
 

3’ 
 

3’ 

 
30” 

30” 

 
Intensitate 

medie 

2. Partea 
fundamentală 

(20’) 

- preluare pasă, 
transmiterea în 
partea opusă, cu 
latul piciorului de 
bază; 

  
 
 
 

9’ 

 
 
 
 

30” 

 

  - idem, cu latul 
piciorului mai 
slab; 

 
- redublare pasă 
cu simularea 
schimbării 
direcţiei de joc; 

   
 

Jumătate de 
teren 

  
- intercepţie în 
afara careului, 
transmitere 
rapidă, lung, spre 
benzi. 

9’ 30”  

3. Revenire mers normal,  3’   
 după efort respiratie  1’ 
 (10’) - stretching 6’  

4. Indicaţii - Se urmăresc 
precizia preluării 
şi acurateţea 
retransmiterii. 

    

34 



 

35  

Capitolul 14 
 

Evaluarea portarilor-subiect la finalul anului competiţional 
 

14.1 Valorile măsurătorilor antropometrice 
 

Măsurătorile antropometrice efectuate la finalul sezonului oficial de 
fotbal, au consemnat următoarele rezultate (tabelul de mai jos): 

 
 

 
Subiecţi 

Măsurători antropometrice 

Înălţime Greutate 
(kg) 

Înălţime 
bust 

Anvergură 
braţe 

Lungime 
palmă 

Lungime 
talpă 

S1 187.9 79.9 74.2 183.6 20.6 27.1 
S2 186.6 84.4 73.7 184.1 20.5 27.2 
S3 189.1 82.5 75.3 185.2 21.1 27.6 
S4 192.2 85.1 76.2 188.6 21.9 29 

Măsurători antropometrice ale portarilor-subiect, la sfârşitul 
sezonului competiţional 

14.2 Evaluarea capacităţilor motrice ale portarilor aflaţi sub observaţie, 
la finalul anului competiţional 

În paralel cu evaluarea abilităţilor tehnice ale celor patru portari-subiect 
aflaţi în atenţia noastră, şi în plus faţă de evaluarea comportamentului lor 
general în meciuri, am trecut la o reevaluare a capacităţilor lor motrice după un 
an de pregătire organizată.  

 
14.2.1 Evaluarea portarilor-subiect la proba de motricitate „genuflexiuni” 

 
Noile valori obţinute la proba „număr genuflexiuni executate în 30 de 

secunde” sunt prezentate în graficul de mai jos: 
 

28 Genuflexiuni, început de sezon 

 
S4 S1 S3 S2 

Proba de motricitate genuflexiuni, început de sezon versus sfârșit de sezon 

Genuflexiuni, sfârșit de sezon 

24 24 

22 22 

20 
19 

18 
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14.2.2 Evaluarea portarilor-subiect la proba de motricitate 
ridicări de trunchi din culcat dorsal (abdomene) 

 
Rezultatele obţinute de cei patru portari-subiect în urma testării finale la 

proba de motricitate ridicări de trunchi din culcat dorsal, sunt prezentate în 
graficul de mai jos: 

 

S4 S3 S2 S1 
Proba de motricitate ridicări de trunchi din culcat dorsal, 

început de sezon versus sfârșit de sezon 

 
14.2.3 Evaluarea portarilor-subiect la proba de motricitate 

săritura în lungime de pe loc 
 

Evaluarea finală la proba de motricitate săritura în lungime de pe loc, a 
consemnat valori pozitive pentru toţi cei patru portari-subiect. Această probă 
de motricitate a fost, de altfel, singura în care s-a consemnat o valoare mai mică 
a parametrului amplitudine (A), diferenţa fiind de nu mai puţin de 5 cm, de la 
19 cm, iniţial, la 14 cm. Noile valori, obţinute în urma testării finale, sunt 
prezentate în graficul de mai jos. 

  2,32  

S4 S2 S1 S3 
Săritura în lungime de pe loc,  început de sezon Săritura în lungime de pe loc, sfârșit de sezon 

Proba de motricitate săritura în lungime de pe loc, testarea finală. 

28 Ridicări de trunchi din culcat dorsal, început de sezon 
Ridicări de trunchi din culcat dorsal, sfârșit de sezon 

24 
23 

22 22 

20 

18 
17 

2,27 

2,18 2,19 2,18 

2,02 

2,07 

2,21 
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Concluzii 

 
Evaluarea finală la cele patru probe de motricitate la care au fost testaţi 

cei patru portari-subiect, reflectă nivelul pregătirii fizice al întregului lot de 
jucători, pe toată perioada sezonului competiţional, la care se adaugă şi 
pregătirea fizică specifică, făcută de cei patru portari-subiect sub coordonarea 
antrenorului specializat în pregătirea portarilor. 
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Capitolul 15 

Evaluarea abilităţilor tehnice ale portarilor-subiect aflaţi în observare 
 

Repunerea mingii în joc este un moment extrem de important, atât pentru 
construcţia unui contraatac rapid, cât şi pentru declanşarea unui joc de posesie. 
Portarul modern trebuie să aibă capabilitatea de a transmite rapid, în siguranţă 
şi eficient mingea, atât cu mâna, cât şi cu piciorul, la cel mai bine plasat 
coechipier. 
 
15.1 Repunerea în joc a mingii cu mâna. Evaluarea finală 

 
O primă concluzie este aceea că toţi cei patru jucători testaţi au 

înregistrat progrese, media punctelor acumulate fiind de 3.75 puncte faţă de 
1.5 puncte iniţial. 

 
15.2 Repunerea în joc a mingii, cu piciorul. Evaluarea finală 

 
Proba de abilitate tehnică a constat în trimiterea mingii cu piciorul, 

din mâna (degajare). O primă remarcă, extrem de încurajatoare, este aceea 
că trei din cei patru jucători testaţi au obţinut punctajul maxim la 
transmiterea mingii la punct fix cu piciorul de bază iar cel de al patrulea, 
două reuşite din trei încercări. 
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Capitolul 16 

 
Comportamentul celor patru portari-subiect 

la meciurile amicale şi oficiale la care au fost folosiţi 
 

În urma prelucrării s-au obținut următoarele informatii privind finalul 
sezonului sunt prezentate în sinteză în tabelul de mai jos notele consemnate 
în fișele tehnice ale portarilor la finalul sezonului: 

 
Tip de Acţiunea Acțiune S1 S2 S3 S4 

 
Poziţionare 

la mingi înalte 7,5 6,5 7,5 8,0 
la mingi pe jos 7,5 7,0 7,5 8,5 

la mingi venite central 7,0 6,5 8,0 8,5 
la mingi venite din lateral 6,0 6,5 7,0 8,0 

Control 
minge 

protecţie cu corpul 7,0 7,0 8,5 9,5 
poziţia mâinilor 7,0 7,0 8,5 8,5 

Oprire \ Priză \ Blocare 
mingi înalte 6,5 5,5 7,0 7,5 

mingi la înălţime medie 6,5 6,0 7,0 7,5 
mingi pe jos 7,0 6,5 7,5 8,0 

 
Degajare \ Repunere în joc 

cu mâna 6,5 7,0 7,5 8,5 
din mână, cu piciorul 7,5 7,0 8,5 9,0 

de jos, cu piciorul 7,5 6,0 7,5 8,5 

 
Respingeri \ Ieşiri 

decizia de ieşire (timing) 6,5 6,5 7,0 8,5 
curaj 8,0 7,5 9,0 9,5 

anticiparea fazei 6,5 6,5 7,5 8,0 
viteză de reacţie 7,5 7,0 8,0 9,0 

Pase cu mingea 
în mișcare 

cu piciorul drept (de bază) 7,5 7,0 6,5 9,0 
cu piciorul stâng 6,0 5,0 8,0 8,0 

 
 

Pase cu mingea 
statică 

cu piciorul drept (de bază) 8,0 7,0 7,0 9,0 
cu piciorul stâng 6,0 5,5 8,0 7,5 

cu mâna dreaptă (de bază) 8,0 7,0 6,5 9,0 
cu mâna stângă 6,0 4,5 8,0 7,5 

pasă scurtă 9,0 8,0 8,5 9,0 
pasă medie 8,0 6,5 7,5 8,5 
pasă lungă 7,0 6,0 7,0 7,5 

Sursa: Datele din tabel sunt culese de autor pe baza informațiilor oferite de fișele de evaluare tehnică 
ale portarului existente la nivelul clubului 

 

16.1 Evoluţia în meciuri a portarului-subiect S1 
 

În sezonul competiţional recent încheiat, portarul-subiect S1, în vârstă 
de 17 ani, a participat, la grupa lui de vârstă, la 5 jocuri amicale (la 3 dintre 
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ele, titular) şi la 26 de meciuri oficiale, fiind de 17 ori titular. 
Bilanţul final arată că a primit 8 goluri ca titular în meciurile amicale şi 

36 de goluri în meciurile oficiale, (în total, ca titular şi ca rezervă folosită). 
Agenda antrenorului consemnează următoarele concluzii: 

• atitudine corespunzătoare, ambiţie, om de echipă; 
• curaj în intervenţii; 
• a avut 6 intervenţii 1 la 1 cu adversarul, toate rezolvate; 
• a primit 7 goluri din greşeli strict personale: 

 3 ieşiri sub minge, apreciere greşită a înălţimii; 
 o minge scăpată printre picioare; 
 o minge scăpată din mâini; 
 2 pase greşite, cu piciorul de bază, direct la adversar, 

una soldată cu gol. 
 3 pase greşite, cu piciorul cotat mai slab (stângul), un 

singur gol primit. 
• poziţionare corectă la fazele fixe, foarte bun la organizarea 

zidului; 
• deficitar la repunerea cu mâna stângă; 
• ameliorată pasa cu piciorul mai slab (mai are mult lucru); 
• degajare din mână, cu piciorul, puternică şi exactă; 
• dirijează permanent apărarea imediată; suficient de vocal; 

Temperamentul jucătorului este de tip flegmatic, cu uşoare manifestări 
din melancolic, ceea ce îl face foarte sensibil, afectat de mustrări, foarte 
conştiincios, meticulos şi riguros în pregătire. 

Este extrem de ordonat, răbdător, neconflictual. 
Rezistă cu dificultate unui regim intens de muncă. Pune la suflet 
orice eşec, este afectat de orice insucces, personal sau de echipă. 
Nu are calităţi de lider în vestiar. 
Se constată o evoluţie favorabilă a abilităţilor tehnice aplicate în joc 

de către portarul-subiect S1, media generală înregistrând o creştere de la 
6.41, iniţial, la 7.10 (vezi ANEXE, pag 8). În acelaşi timp, S1 nu a înregistrat 
un progres real în folosirea în joc a membrelor considerate mai slabe (mâna 
stângă şi piciorul stâng). De urmărit, are disponibilitate mare pentru 
progres. 

 
16.2 Evoluţia în meciuri a portarului-subiect S2 

În timpul sezonului competiţional, portarul-subiect S2, în vârstă, 
acum, de 18 ani, a participat, la grupa lui de vârstă, la 2 jocuri amicale (unul 
ca rezervă) şi la 26 de meciuri oficiale, fiind de 18 ori titular. 
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Bilanţul final arată că a primit 22 goluri ca titular şi 10 goluri ca rezervă 
folosită. 

Antrenorul a consemnat următoarele: 
• foarte calm, aparent nepăsător; 
• curajos; 
• a primit 9 goluri din greşeli personale: 

 ieşire greşită, minge lobată peste el; 
 poziţionare greşită la lovitura liberă cu zid; mult prea 

aproape de colţul porţii protejată de zid; 
 două ieşiri sub minge, ambele goluri primite cu capul 

din faţa lui; 
 două mingi scăpate din mâini; 
 o pasă greşită, cu piciorul de bază, soldată cu gol; 
 un penalty provocat printr-un luft cu piciorul de bază 

(a şutat în adversar); 
 o pasă greşită, cu mâna de bază, direct la adversar. 

• a avut 5 intervenţii 1 la 1 cu adversarul, două rezolvate, trei 
ratate de adversar; 

• poziţionare aproximativă la fazele fixe, slab la organizarea şi 
fixarea zidului; 

• evită folosirea mâinii şi a piciorului stâng; neîncredere; 
• degajare corectă şi puternică, cu piciorul din mână; 
• foarte puţin vocal; 

Temperamentul jucătorului este de tip flegmatic, caracterizat ca 
sensibil, prietenos, colegial, conştiincios, meticulos în pregatire. 

Evită conflicte de orice gen, ataşat de echipă, bun coleg. 
Nu are calităţi de lider în vestiar. 
Din punct de vedere al abilităţilor tehnice, portarul-subiect S2 nu a 

făcut dovada unor progrese remarcabile, motiv pentru care se consideră 
inoportună luarea lui în vederile echipei de seniori. 

Evaluarea generală, cu note, făcută de antrenorul portarului-subiect S2 
în fişa tehnică personală a acestuia, arată astfel: (vezi ANEXE, pag 9). 

Concluzia neplăcută este acea că progresul pe care l-a înregistrat 
portarul-subiect S2, de la media generala 6.06 iniţial, la 6.50 la finalul 
sezonului competiţional, este foarte slab, în ciuda celor 7 ani de juniorat. 

Mari carenţe şi ezitări în folosirea mâinii şi a piciorului stâng, erori la 
prinderea şi protejarea mingii, erori de orientare. 

Nu poate intra, la acest moment, în calculul unei promovări. 
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16.3 Evoluţia în meciuri a portarului-subiect S3 
 

Pe tot parcursul sezonului competiţional, portarul-subiect S3, jucător 
de picior stâng, în vârstă de 18 ani, cu o vechime în juniorat de 8 ani, a fost 
titular la toate cele 26 de meciuri oficiale. 

Bilanţul final arată că a primit 41 de goluri. 
În dreptul lui sunt consemnate următoarele: 

• foarte pozitiv, mobilizator, coleg de excepţie; 
• curajos, cu intrări foarte riscante; 
• a avut 11 intervenţii 1 la 1 cu adversarul, 7 rezolvate, 3 ratate 

de adversar, un gol primit; 
• a primit 8 goluri din greşeli strict personale: 

 o minge scăpată din mâini (teren greu, umed, 
mocirlos); 

 două aprecieri greşite ale traiectoriei mingii, soldate 
cu goluri directe, peste el; 

 două ieşiri greşite, sub minge, la centrări din corner, 
goluri primite cu capul; 

 2 pase greşite, cu piciorul cotat mai slab (dreptul), un 
singur gol primit; 

 un plonjon întârziat, mingea ratată; 
 încercare de dribling asupra atacantului (greşeală 

majoră), a ratat execuţia şi a primit gol. 
• poziţionare foarte corectă la fazele fixe; 
• organizează şi plasează corect zidul; 
• mai slab la repunerea cu mâna dreaptă; 
• îmbunătăţită pasa cu piciorul mai slab (dreptul); 
• degajare puternică şi exactă, cu piciorul, din mână; 
• organizează foarte eficient apărarea imediată, se face înţeles 

uşor. 
Temperamentul jucătorului este de tip coleric-sangvinic. 
Este impulsiv, cu puternice reacţii emoţionale, având tendinţa de a 

domina. Dispus la efort maxim, mai mereu conflictual, mai mereu vesel, 
receptiv şi săritor la nevoile altora, excelent jucător de echipă. 

Este întotdeauna gata pentru noi provocări. 
Evaluarea generală a abilităţilor tehnice, la finalul sezonului, pentru 

portarul-subiect S3, este prezentată in ANEXE, pag 10. 
Se constată o îmbunătăţire sensibilă a abilităţilor tehnice ale portarului- 

subiect S3, media generală înregistrând o creştere de la 7.03, iniţial, la 7.62. 
A obţinut medii mai bune la toate capitolele. Este un adevărat om de echipă, 
cu valenţe de lider în vestiar. Poate fi luat în calcul pentru promovare. 
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16.4 Evoluţia în meciuri a portarului-subiect S4 
 

Cel mai experimentat dintre cei patru portari, portarul-subiect S4, aflat, 
după peste 8 ani, la finalul junioratului, a fost titular în toate cele 30 de meciuri 
oficiale. 

A primit un total de 46 de goluri, dintre care 7 de la 11 m. 
Antrenorul cu portarii a notat, la final, următoatele observaţii: 

• stăpân pe el, curajos, impulsiv; 
• dominator, tendinţă de a controla vestiarul; 
• extrem de vocal, doreşte să se facă înţeles şi ascultat; 
• depune efort maxim în pregătire; 
• irascibil, conflictual fără exagerări majore; 
• îşi spune deschis părerea, fără ezitare; 
• a primit 5 goluri din greşeli strict personale: 

 o pasă greşită, în faza de construcţie, interceptată de 
adversar; 

 o ieşire greşită la corner, anticipat de adversar, gol cu 
capul; 

 un plonjon greşit, mingea trecută pe sub el; 
 fault inutil, în colţul careului mare, spre linia de fund; 

adversarul nu avea perspectivă de joc periculos; 11 m; 
 luft la o minge în adâncime, a creat ocazia de gol a 

adversarului. 
• bună organizare a zidului; 
• se poziţionează corect la fazele fixe; 
• mult mai bună şi precisă pasa cu piciorul mai slab (stângul); 
• deşi a progresat mult, mai are de lucru la repunerea mingii cu 

mâna stângă; 
• corectă şi exactă degajarea, cu piciorul, din mână; 
• coordonează corect apărarea; foarte vocal. 

Temperamentul jucătorului este de tip coleric. 
Este un excelent jucător de echipă. 
Evaluarea generală a abilităţilor tehnice, la finalul sezonului, pentru 

portarul-subiect S4, este prezentată în ANEXE, pag. 11. 
Media generală obţinută de portarul-subiect S4 a înregistrat o creştere 

de la 7.52, iniţial, la 8.40 la finalul sezonului competiţional. A obţinut medii 
mai bune la toate capitolele. Acaparează vestiarul şi se impune relativ uşor ca 
lider. 
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Capitolul 17 
 

Analiza comparativa a rezultatelor grupelor de portari 
în activitatea de antrenorat 

 
Dacă se doreşte compararea rezultatelor pentru mai mult de două grupe 

de subiecți, se aplică analiza dispersională. Programul SPSS oferă 
posibilitatea, în funcție de natura distribuției valorilor variabilelor cercetate. 
două metode: 

• One Way ANOVA și 
• K Independent Samples (testul Kruskal-Wallis H). 

Scopul acestor metode îl reprezintă testarea semnificației diferențelor 
între mediile a trei sau mai multe grupuri între care nu există nici o legătură, 
și verificarea efectului apartenenței la un grup asupra unor variabile supuse 
cercetării. 

În cazul studiului nostru variabila independentă este definită de 
existența a trei grupuri: 

• grupul experimental, în care sunt incluși patru subiecți; 
• grupul de portari provenit de la FC U Craiova 1948; și 
• grupul de portari de la CSM Rm. Vâlcea. 

Variabilele studiate sunt: 
• evaluarea antropometrică (înălțime, greutate, anvergura 

brațelor, lungimea palmei și lungimea tălpii); 
• evaluare activității motrice (genuflexiuni, detentă, abdomene și 

săritura în lungime de pe loc). 
Condiții necesare pentru aplicarea analizei dispersionale: 

1. să existe o singură variabilă independentă: grupele de subiecți 
organizate la nivelul celor trei cluburi (ACS Olympic, FC U 
Craiova 1948 și CSM Rm. Vâlcea); 

2. Variabilele dependente să conțină valori cantitative și normal 
distribuite. În acest sens vom utiliza testul Kolmogorov-Smirnov 
din programul SPSS. 

3. Variantele variabilelor dependente să fie relativ egale pentru 
fiecare dintre grupele supuse cercetării. Această condiție va fi 
verificată prin testul Levene din programul SPSS dacă valoarea 
lui p-value (Sig.) este mai mare 0,05, altfel spus, se acceptă 
ipoteza nulă; 

4. Independența măsurătorilor: fiecare subiect să fie măsurat o 
singură dată. 
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Aplicarea ANOVA presupune aplicarea următorilor paşi: 
Pasul 1. Testarea ipotezei de normalitate utilizând testul Kolmogorov- 

Smirnov (1-Sample K-S din programul SPSS). Pentru un p-value (Sig.): 
• mai mare de 0,05 valorile variabilei studiate se distribuie 

normal; 
• mai mic de 0,05 se va utiliza testul Kruskal-Wallis H din 

programul SPSS pentru testarea semnificației diferenței dintre 
nivelurile medii de grup. 

 
Pasul 2. Testarea ipotezei de egalitate a variantelor. În funcție de valorile 

p- value: 
• mai mare de 0,05, se acceptă ipoteza de egalitate a variantelor 

și în această situație se aplică ANOVA 
• mai mic de 0,05, nu se acceptă ipoteza de egalitate a 

variantelor, se aplică testul Kruskal-Wallis H 
 

Pasul 3. Se aplică testul ANOVA în cazul în care se verifică atât 
ipoteza de normalitate, cât și ipoteza de egalitate a varianțelor. Dacă oricare 
dintre cele două ipoteze prezentate nu se verifică, se aplică testul Kruskal- 
Wallis H. Indiferent de testul folosit (ANOVA sau testul Kruskal-Wallis H) 
decizia se va lua în funcție de p-value (Sig.): 

• Mai mare decât limita de 0,05 diferențele dintre nivelurile 
medii nu sunt semnificative; 

• Mai mic decât limita 0,05 diferențele sunt semnificative, altfel 
spus, factorul influențează distribuția valorilor unei variabile în 
funcție de variabila independentă. 

 
17.1 Compararea datelor antropometrice 

 
O privire de ansamblu asupra datelor antropometrice observate la grupa 

portarilor-subiect aflaţi în atenţia noastră, prin comparaţie cu grupa control 
formată din cei 6 portari aflaţi în lotul echipei de liga a doua FC U Craiova 
1948 și cei șase portari din lotul echipei CSM Rm. Vâlcea, ne arată o sensibilă 
apropiere din punct de vedere al mediilor aritmetice. 
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Capitolul 18  

Adolescenţa propriu-zisă (16-18 ani), este strâns legată de dobândirea 
viitorului statut de adult şi se caracterizează printr-o intensă dezvoltare a 
personalităţii jucătorului. 

Şchiopu, U., (2006) afirma că „maturizarea pe toate planurile (biologic, 
intelectual şi moral) se resimte progresiv în conduita afişată, căutarea de sine 
fiind substituiă prin afirmarea de sine”50. 

În plan somatic, procesele de transformare îşi încetinesc ritmul, devin 
mai lente, caracterizate prin reducerea ritmului de creştere în înălţime şi, în 
acelaşi timp, de creşteri ale perimetrelor şi diametrelor segmentare. 

În plan funcţional, se definitivează maturizarea structurilor de 
coordonare ale sistemului neuro-endocrin, situaţie care contribuie la 
echilibrarea efectuării actelor şi acţiunilor motrice. Se accentuează capacitatea 
de stăpânire a reacţiilor mimice, gestuale. 

Din punct de vedere al calităţilor motrice, acestea sunt în plin proces de 
dezvoltare, parametrii înregistraţi pentru viteză, forţă şi rezistenţă fiind la un 
nivel foarte ridicat. 

Antrenamentul de pregătire fizică al portarului iese din tiparele pregătirii 
fizice generale a echipei. Antrenorul stabileşte, în general, un program separat 
pentru portari, aceştia nefiind incluşi în alergările de anduranţă (cu excepţia 
perioadelor de acumulări) sau în sprinturile repetate pe distanţe mai mari de 15- 
20m. 

Pentru a putea răspunde cerinţelor unui joc de fotbal la un nivel ridicat, 
portarul are nevoie de forţă, flexibilitate, o mobilitate deosebită, pe de o parte, 
precum şi de o pregătire psihologică, de un bun nivel, pe de altă parte. 

Dezvoltarea forţei unui portar este de mare importanţă pentru 
eficacitatea jocului acestuia. În programul de antrenament specific pentru 
portarii din lotul echipei, s-a avut în vedere îmbunătăţirea forţei şi menţinerea 
acesteia la parametrii de performanţă. 

S-a lucrat în sala de forţă, cu îngreuieri, precum şi la aparate pentru 
următoarele forme ale forţei: 

• Forţă explozivă – abilitatea portarului de a depăşi rezistenţa 
prin cea mai mare viteză de contracţie; 

• Forţă maximală – capacitatea sistemului muscular de a depăşi 
rezistenţe maxime; 

• Forţă-rezistenţă – capacitatea muşchilor de a rezista unui 
stimul pentru o perioadă continuă de timp. 

 

50 Şchiopu, U., 2006 - Psihologia diferențială (2 vol.), Editura România Press,; 
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La capitolul fizic s-a lucrat organizat, pe mai multe paliere. Pe de o parte, 
exerciţii fizice regulate pentru dezvoltarea musculaturii generale (genuflexiuni, 
ridicări de trunchi din culcat dorsal, tracţiuni la bara fixă, flotări) şi, pe de altă 
parte, exerciţii la sala de fitness pentru dezvoltarea forţei şi a flexibilităţii. 

De maximă importanţă în fotbalul modern este pregătirea fizică cu un 
specialist în domeniu, astfel încât scopul propus să fie atins la momentul 
oportun şi pregătirea fizică a portarului să fie la un înalt nivel. 

Motricitatea, cu toate componentele sale, îmbogăţeşte patrimoniul 
biologic şi psihologic al adolescentului printr-o acţiune sistematică51. 

La vârsta de 16-18 ani, motricitatea reprezintă o modalitate complexă de 
adaptare la situaţii diverse, de stăpânire a propriului organism, de trecere prin 
filtrul propriei judecăţi a informaţiilor şi de utilizare a diferitelor forme de 
exprimare. Stăpânirea fiecărei mişcări motrice este un „demers experimental” 
resimţit corporal. 

După Funke, (1983), experienţa corporală are cel puţin trei dimensiuni: 
• percepţia propriului corp şi a ceea ce se întâmplă în organism; 
• acumularea de experienţă prin acţiune motrică, corporală; 
• utilizarea corpului pentru propria examinare, pentru a crea o 

imagine sau o stare. 
La finalul perioadei de juniorat, (18 ani), se apropie de sfârşit acţiunea 

formativ-educaţională cu dimensiunile sale: 
• motrică; 
• cognitivă; 
• afectivă. 

 
18.1 Modelul final al portarului de 18-19 ani 

 
Odată cu atingerea vârstei de 18-19 ani, portarii-subiect S1, S2, S3 şi 

S4, observaţi în cercetarea noastră, au atins un nivel de performanţă apropiat 
de modelul standard al unui sportiv aflat la finalul junioratului, şi anume: 

Pregătirea fizică: 
• dezvoltare fizică armonioasă şi proporţională: talie peste medie 

şi robusteţe apropiată sau identică cu cea a jucătorului adult; 
• calităţi motrice de bază, dezvoltate la cel mai înalt nivel. 

Pregătirea tehnico-tactică: 
• au însuşite mecanismele de bază ale tuturor procedeelor 

tehnice şi ale acţiunilor tactice individuale şi colective pentru 
atac şi apărare în condiţii de adversitate. 

 
51 Cojocaru, V., Rădulescu, M. , 2003 - Ghidul antrenorului de fotbal, copii şi juniori, Editura Axis 

Mundi 
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Pregătirea teoretică: 
• cunoaşterea perfectă a regulamentului; 
• sunt la curent cu evenimentele şi noutăţile fotbalistice interne 

şi internaţionale. 
Pregătirea psihică: 

• demonstrează nivelul pregătirii psihologice, al sferelor 
afective şi volitive şi a conturului personalităţii ca viitor 
fotbalist. 

18.2 Promovarea la echipa de seniori 

În comparaţie cu promovările anterioare ca juniori, în care principalele 
criterii se refereau la starea de sănătate, dezvoltarea morfo-funcţională (viteză, 
explozie, detentă, coordonare), selecţia la finalul junioratului reclamă o 
orientare diferită a acestor criterii. 

De data aceasta alegerea se face punctual, între cei patru portari aflaţi 
în atenţia noastră, pe baza evaluărilor anuale, a testelor finale, precum şi a 
observaţiilor nominale asupra comportamentului în jocurile oficiale. Sunt 
analizate, prin comparaţie, calităţile neuro-psihice, cele care asigură unui 
jucător valoarea din punct de vedere fizic, tehnic, tactic şi, în acelaşi timp, 
aspiraţia către marea performanţă. 

 
18.3 Evaluarea finală a celor patru portari-subiect 

Pregătirea centralizată a celor patru portari-subiect a avut ca scop 
evaluarea lor din toate punctele de vedere, atât în plan sportiv cât şi social, în 
vederea deciziei finale de promovare, sau nu, a lor la echipa de seniori. 

Pe tot parcursul anului competiţional cei patru au fost în atenţia 
permanentă a staff-ului tehnic, atât în meciurile oficiale disputate, cât şi în 
sesiunile de antrenament. S-a procedat la evaluări periodice, atât pentru 
identificarea abilităţilor lor tehnice cât şi a capacităţilor motrice. 

În acelaşi timp au fost întocmite fişe de evaluare tehnică şi au fost supuşi 
unor teste de psihomotricitate. 
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Capitolul 19 
 

Concluzii finale şi recomandări 
 

Pregătirea centralizată, pe de o parte, precum şi atenta urmărire şi 
evaluare permanentă a celor patru portari-subiect aflaţi în atenţia noastră, au 
venit să confirme ipotezele de cercetare formulate. 

 

 

Sportivul care doreşte să facă performanţă în jocul de fotbal trebuie să 
aibă, pe lângă o pregătire fizică la un nivel foarte ridicat, şi o capacitate 
psihomotrică de excepţie. Am introdus în setul de criterii de evaluare a 
portarilor-subiect aflaţi în atenţia noastră, un grup de teste de 
psihomotricitate, menite să contribuie la o mai corectă evaluare a potenţialului 
lor fizic. 

 
 

În viziunea noastră, evaluarea prin acordarea de note este mult mai 
precisă şi oferă o mai clară diferenţiere între subiecţii testaţi la diferite probe de 
motricitate sau abilitate tehnică. 

 

 

Atenta monitorizare a celor patru subiecţi şi diversitatea exerciţiilor la 
care au participat pe întreaga durată a sezonului fotbalistic, s-au dovedit extrem 
de utile şi eficiente pentru toţi portarii-subiect observaţi. Fiecare dintre aceştia 
a avut acumulări consistente, cu îmbunătăţiri reale, atât a abilităţilor de ordin 
tehnic individual cât şi ca aport general la jocul de ansamblu al echipelor lor. 

 
 

1. Diversificarea criteriilor de evaluare, prin introducerea, atât a 
testelor de psihomotricitate (Matorin, Romberg, Unipodal), cât şi 
a celui de identificare a capacităţii de adaptare la efort (Ruffier), 
are o contribuţie esenţială la identificarea potenţialului real al 
subiecţilor testaţi. 

2. Schimbarea sistemului de evaluare a fiecărui sportiv prin 
acordarea de note şi nu de calificative, precum şi permanenta 
verificare a abilităţilor fizice, tehnice şi de orientare tactică a 
portarilor-subiect, au ca rezultat o mai echilibrată posibilitate de 
identificare a capacităţii lor de a păşi spre fotbalul de performanţă. 

3. Pregătirea centralizată, responsabilizarea individuală a fiecăruia 
dintre portarii supuşi cercetării, alegerea pachetului optim de 
exerciţii pentru eliminarea carenţelor de ordin tehnic şi 
implementarea unei rivalităţi sportive bazate pe fair-play şi 
respect reciproc, constituie cheia progresului fiecăruia dintre ei. 



 

50  

Capitolul 20 
 

Noutate şi originalitate rezultate în urma cercetării noastre. 
Diseminarea rezultatelor. 

 
20.1. Noutate 

 
Odată cu aprofundarea cercetării noastre, am constatat importanţa 

decisivă în pregătirea portarilor de valoare pe care o are analizarea aspectului 
de ordin sentimental-temperamental al jucătorilor, în raport cu valoarea 
calităţilor lor motrice şi tehnico-tactice. 

 
20.2. Originalitate 

 
Studiul teoretic al diferitelor metode de pregătire a portarilor, coroborat 

cu observarea metodelor de antrenament puse în practică de diverşi antrenori 
de specialitate, ne-a format convingerea că metodele de antrenament, 
intensitatea şi durata acestora, trebuie subordonate calităţilor sportivilor aflaţi 
în pregătire, şi nu invers. 

 
20.3. Diseminare 

 
Rezultatele cercetării noastre vor fi diseminate cu ocazia sesiunilor de 

comunicări științifice tematice, la nivel zonal, județean și național, precum și la 
nivel internațional, prin articole de specialitate, publicate deja în revista 
Discobolul. În acelaşi timp, vom promova cercetarea noastra și în cadrul 
cursurilor de formare a antrenorilor specializaţi în pregătirea portarilor, 
susţinute la nivelul școlilor de antrenori din ţară. 
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