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5.3.

Pregătirea tactică. Tactica sportivă, direcţia de pregătire tactică a sportivelor.  Studierea esenţială  a 

regulamentelor de bază teoretico-metodice a tacticei sportive.Perfesţionarea gîndirei tactice.  Pregătirea 

psihologică a sportivului. Noţiuni despre pregătirea psihologică a sportivului, tipologia acestuia. Fomarea 

motivaţiei de ocupaţie cu sportul.; educarea voinţei; perfecţionarea vitezei reacţiei;  perfecţionarea 

îndemănării speciale; reglarea intensităţii psihice; Perfecţionarea  toleranţei pentru stresul emoţional;

dirijarea cu starea de start a sportivului.

5.4. Pregătirea intelectuală a sportivului. Pregătirea integrală a sportivului.

6. METODOLOGIA   FORMARII  ANTRENAMENTULUI SPORTIV.

6.1. Bazele structurale de formare a antrenamentului sportiv şi metodica alcătuirei lecţiei. Noţiuni despre 

microciclurile antrenamentelor.

6.2. Tipologia şi structura  mezociclelor. Structura ciclului anual şi miltianul

6.3. Diverse variante a structurii ciclului anual cu o aplicare deosebită în pregătirea sportivelorStructura pregătirii 

multianuale

5.1. Pregătirea tehnică. Noţiune despre pregătire tehnică a sportivului. Locul şi importanţa tehnicei sportive la 

diferite probe sportive. Etapele şi fazele pregătirii tehnice a sportivilor. Etapele, structura şi conţinutul 

pregătirii tehnice în cadrul ciclului multianual şi anual al antrenamentului. 

5.2. Pregătirea fizică. Noţiune despre pregătire fizică a sportivului.   Formele, sarcinile şi mijloacele pregătirii 

fizice. 

5. PREGĂTIREA SPORTIVULUI  ÎN PROCESUL ANTRENAMENTULUI. 



7.3. Planificarea lunară (mezociclu) şi săptămânală ( microciclu).

7.4. Controlul în antrenamentul sportiv.Însemnătatea şi tipologia controlului.Tipologia indicilor, care se aplică în 

procesul de control.Evidenţa în procesul pregătirii sportive. Însemnătatea evidenţei şi tipologia ei.

7.1. Noţiune de planificare, tipuri de planificare, funcţia şi conţiunutul ei. Planificarea multianuală (de 

perspectivă) a antrenamentulu.

7.2. Planificarea anuală, conţinutul şi metodica planificării.

7. PLANIFICAREA, CONTROLUL, EVIDENŢA ŞI EVALUAREA ÎN PROCESUL ANTRENAMENTULUI 

ŞI PREGĂTIRII SPORTIVE.
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Lecţia nr.1

TEMA:  SPORTUL ÎN SISTEMUL CULTURII FIZICE. 

Apariţia şi starea  sportului modern.  
Sportul a apărut în pragul civilizaţiei noastre. Forme elementare ale sportului ca exerciţii 

competitive au existat chiar şi în societatea primitivă. În societatea sclavagistă sportul a atins 

dezvoltare maximă în Grecia Antică. Următoarele fapte mărturisesc aceasta. Anume in Grecia Antică 

au apărut şi au devenit foarte populare competiţii şi jocuri sportive. Pînă la sfîrşitul secolului XVIII 

sportul era considerat, în special, o petrecere a timpului, distracţie. Sportul în concepţia lui 

contemporană a obţinut răspîndire în întreagă lume numai în perioada secolului XIX şi primii două 

decenii secolului XX. Fireşte apare întrebarea: ce au în vedere cînd spun "sportul în concepţia lui 

contemporană"? 

În prezent sportul ocupă un asemenea loc în viaţa societăţii, pe care nu a ocupat niciodată în 

istoria umanităţii. Din punct de vedere ştiinţific, „sportul" are un şir de particularităţi specifice, cum 

urmează:

a) prezenţa luptei, opunerii, concurenţei directe în joc, luptei, încăierării la distanţă etc.,

b) unificarea acţiunilor,  prin care  se  desfăşoară activitatea sportivului, condiţiilor 

implementării lor şi metodelor evaluării performanţelor în conformitate cu regulile oficiale,

c) reglamentarea comportamentului sportivilor în conformitate cu principiile relaţiilor 

neantagonistice între oameni. 

Excluderea momentului competitiv din activitatea cîntăreţului, pictorului, artistului de balet 

sau cinema nu va distruge esenţa activităţilor. Dar activitatea sportivă fără elementul component său 

principal - competiţie pierde complet sensul său. (Fig. 1.1).



Astfel, se poate 

concluziona că sportul 

ste o asemenea ramură a 

activităţii, care istoric s-a 

format ca una din 

metode a stabilirii, 

comparaţiei şi dezvoltării 

capacităţilor individului 

în luptă pentru primul 

loc, pentru performanţe 

sportive cele mai înalte.

Deoarece sportul se

bazează pe competiţii, 

pentru asigurarea 

funcţionării acestora în 

procesul dezvoltării 

istorice a societăţii se 

formează sfera respectivă 

a sportului.

Fig. 1.1.
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Funcţiile sociale ale sportului.  

Sportul este un fenomen social complex şi multilateral. El reprezintă unul 

din subsisteme sociale independente cu valorile, funcţiile, legităţile sale de 

dezvoltare. Sportul este strîns legat cu toate aspectele vieţii sociale a populaţiei: 

politică, ideologie, economie, cultură, educaţie etc. (fig. 1.2.). 
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a societăţii
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Cum se vede în Figura 1.3, toţi aceşti factori împreună sau separat influenţează tipuri de sistem 

sportiv inerent unei societăţi. 
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Figura 1.3.Factori de religie



Funcţia evristică-pronostică. Ea este strîns legată cu funcţia de etalon şi se 

exprimă, în primul rînd, prin faptul că sportul reprezintă un gen de activitate 
evristică, adică activitate creativă, de recunoaştere, care include momente de 
descoperire, găsire a ceva nou.

Funcţia sportivă de prestigiu. Sportul este un factor important de 
autoafirmare a personalităţii în societate, ridicării prestigiului internaţional al 
ţării.

Funcţia spectaculoasă. „Limbajul" sportului este pe înţeles al fiecăruia. 
Deaceea competiţii sportive atrag atenţia a unui număr mare de spectatori. 
Acestea influenţează dispoziţie colectivă, interese, permit participarea în luptă 
sportivă, uneşte grupe semnificate ale oamenilor.

Funcţia estetică. Sportul are un impact estetic enorm asupra sportivului şi 
spectatorului, în procesul ocupaţiilor sportive sportivul îşi dezvoltă sentimente, 
gusturi, ideale, capacităţi estetice anumite.

Şi în sfîrşit, trebuie de asemenea ţinut cont de importanţa economică a 
sportului. Investiţii financiare ale societăţii în dezvoltarea sportului se 
recuperează de nenumerate ori graţie ameliorării sănătăţii şi sporirii 
capacităţii de acţiune a membrilor ei. 



Clasificarea sportului.  

Pe parcursul dezvoltării istorice a sportului a apărut 

mulţime de ramuri şi subramuri ale acestuia. consideră 

că prin teremenul „ramură (sau subramură) a 

sportului" este logic de înţeles ramură (subramură) a 

activităţii competitive care s-a format în procesul 

dezvoltării sportului, care se evidenţiază prin obiectul 

său concret al competiţiei, componenţei acţiunilor şi 

metodelor acceptabile ale întrecerii sportive (tehnică şi 

tactică sportivă), regulamentul competiţiei şi criteriu al 

rezultatului realizat (fig. 4.1.). Cu fiecare an ce trece 

numărul ramurilor şi subramurilor sportive continuie să 

crească. 



Clasificarea probelor 

sportive

Grupe
Motivul clasificării – caracterul activitţii sportivului, procedeul 

realizării performanţei

1.Sporturi, care cer o activitate înaltă a mişcării, iar obţinerea performanţei 

depinde de calităţile motrice ale sportivului

Monostructural, în 

raport cu exerciţii de

standrd

Polistructural, forme 

variabile ale 

exerciţiilor

Exerciţii 

competiţionale de 

complex

Sporturi viteză-forţă 

(sărituri, aruncări, 

sprint, ridicarea 

greutăţilor)

Jocuri sportive

Sporturi 

individule

Sporturi 

combinate cu 

conţinut constant

Sporturi combinate cu reînoirea periodică a 

conţinutului

2.Sporturi, a căror baza operaţională a mişcării sportivului  este compusă din 

mişcare, direcţionată de mijloace tehnice(motocicletă, planor, automobil, iaht, 

ş.a.).Cuccesul administrării – rezultatul sportiv.

3.Sporturi tehnico-constructiv. Se compară cu rezultatele activităţii de 

modelo-proectare.

4.Sporturi de tir, al căror activitatea motrică este limitată de condiţia de a 

nimeri în ţintă

5.Sporturi de jocuri abstractive, la care rezultatele competiţiilor sunt 

apreciate nu prin activitatea motrică a sportivului, dar cu obţinerea biruinţei 

asupra adversarului, prin gîndirea logico-abstractivă

Sporturi ciclice-

direcţionate spre 

„rezistenă”



Pregătirea sportivului ca proces multianual.

Pregătirea sportivului cuprinde utilizarea direcţională a întregului 
ansamblu al asemenea factorilor ca procedee, metode, condiţiile, cu ajutorul al 
cărora se asigură sporirea gradului de pregătire a sportivului pentru realizări 
sportive. 

Primul component este un sistem de competiţii. Competiţii în sistemul 
pregătirii sportivilor este un mijloc de control asupra nivelului de pregătire, o 
metodă de identificarea cîştigătorului, un mijloc cel mai important de ridicare 
a nivelului de antrenare, perfecţionarea măiestriei sportive. 

Competiţiile sunt clasificate în cele de pregătire, controlare, apropiere (de 
model), cele eliminatorii şi principale. 

Cel al doilea component este sistem de antrenare sportivă, în sistemul de 
pregătire a sportivilor acest reprezintă partea ei principală (practică). 

Antrenament sportiv cuprinde în măsură anumită toate genuri de 
pregătire a sportivilor deşi nu le epuizează, în el pregătirea fizică ca şi părţile 
practice ale pregătirii tehnice, tactice şi psihologice sunt reprezentate cel mai 
complet. 

Obiectivele principale ale antrenamentului sportiv: dezvoltarea calităţilor 
psihice şi fizice (generale şi specifice), obţinerea cunoştinţelor practice şi 
teoretice în specializare, higiena, autocontrol etc. 

Direcţiile principale ale antrenamentului sportiv: educare, instrucţiune, 
sporirea posibilităţilor funcţionale ale organelor şi sistemelor organismului.



Mulţumesc pentru atenţie


