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A. INTRODUCERE

A.1. Locul şi rolul jocurilor sportive în sistemul naţional de educaţie
fizică şi sport.
Evoluţia ontogenetică a fiinţei umane este marcată de joc. Dar ce este
jocul? Conceptul de joc este definit în numeroase lucrări de specialitate.
Lucrarea “Terminologia educaţiei fizice şi sportului” (1974) defineşte jocul
ca “activitate complexă predominant motrică şi emoţională, desfăşurată
spontan sau organizat, după reguli prestabilite, în scop recreativ, sportiv şi
totodată de adaptare la realitatea socială”. Această definiţie a specialiştilor
români trebuie completată după Bota şi Colibaba cu caracteristicile jocului
enunţate de Epuran M. (1986):
Activitate naturală - izvor de trebuinţe ludice;
Activitate atractivă - determină stări afective pozitive, stări
tensionale, etc.;
Activitate liberă - participare benevolă;
Activitate totală - angajează toate componentele fiinţei umane;
Activitate dezinteresată - bucuria activităţii autonome şi gratuite.
O componentă a jocului este jocul sportiv care este definit, în lucrarea
mai sus menţionată, ca un “complex de exerciţii fizice practicate sub formă
de joc cu un anumit obiect (minge, puc, etc.) având dimensiuni specifice,
prin care două echipe sau doi adversari se întrec conform unor reguli de
organizare şi desfăşurare standardizate”. De asemenea pentru definirea
noţiunii de joc sportiv trebuie să reflectăm asupra a trei elemente distincte1:
Activitatea jucătorului - condiţionată de predispoziţiile vocaţionale, cunoştinţele teoretice şi practice, de condiţiile de disputare a
partidei, de pornirea intrinsecă şi extrinsecă de “a se juca”, de
experienţa de joc, etc.;

1

E. Bayer citat de Colibaba si Bota (1998)
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Ideile de joc - al căror sumum constituie concepţia de joc ce
reprezintă un sistem abstract de planificare şi aplicare în practică
(eficient) a comportamentului jucătorilor;
Regulamentul de joc - act normativ oficial care precizează toate
detaliile necesare privind organizarea şi desfăşurarea jocului.
Jocurile sportive se organizează şi se desfăşoară în cadrul sistemului
naţional de educaţie fizică şi sport. Funcţionarea şi organizarea sistemului
naţional de educaţie fizică şi sport este reglementată de “Legea educaţiei
fizice şi sportului” votată de parlamentul României la 27.03.2000. Jocurile
sportive sunt practicate în toate formele de organizare a educaţiei fizice şi
sportului, care conform legii sunt următoarele:
 Educaţia fizică şi sportul şcolar şi universitar. Educaţia fizică este
disciplină obligatorie în planul de învăţământ, iar activitatea
sportivă se organizează în asociaţii sportive şcolare şi universitare,
cluburi sportive şcolare şi universitare precum şi clase, şcoli şi
licee cu program sportiv;
 Educaţia fizică militară - disciplină obligatorie a planurilor de
învăţământ din instituţiile aferente;
 Educaţia fizică profesională;
 Educaţia fizică şi sportul practicate în scop profilactic sau
terapeutic;
 Sportul pentru toţi - complex de activităţi bazate pe practicarea
independentă a exerciţiilor fizice în vederea menţinerii sănătăţii,
recreării şi socializării cetăţenilor;
 Sportul de performanţă - vizează valorificarea aptitudinilor
individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, ce urmăreşte optimizarea rezultatelor sportive, obţinerea
victoriei şi depăşirea recordurilor.
Jocurile sportive reprezintă mijloace de bază ale educaţiei fizice şi
sportului ca urmare a influenţelor pozitive multiple. Prin definiţie acestea au
un potenţial formativ prezent la toate nivelurile societăţii. Potenţialul
8

formativ acţionează eficient pe trei direcţii: formativ propriu-zise, compensatorii şi de refacere şi recreativ-distractive.
a. Formativ propriu-zise:
 Ameliorarea bagajului de deprinderi cu caracter general şi
specific disciplinei;
 Dezvoltarea calităţilor motrice;
 Educarea trăsăturilor pozitive de personalitate;
 Formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă;
 Formarea liderilor;
 Ameliorarea necesităţii de practicare independentă a exerciţiului fizic.
b. Compensatorii şi de refacere:
Combaterea stresului;
Combaterea sedentarismului;
întărirea sănătăţii;
stimularea marilor funcţiuni ale organismului.
c. Recreativ-distractiv:
Obţinerea “stării generale de bine” prin joc şi mişcare;
Satisfacerea necesităţii de întrecere şi victorie în echipă;
Satisfacerea necesităţii de-a acţiona individual în context
colectiv;
Satisfacerea necesităţii de acţiune în condiţii autonome;
Tabloul privind locul şi rolul jocurilor sportive în cadrul sistemului
naţional de educaţie fizică şi sport ar fi incomplet fără să amintim de “criza
jocurilor sportive”. După cel de-al doilea război mondial, în deceniile 5 şi 6,
jocurile sportive au cunoscut o dezvoltare fără precedent datorită, în
principal, următoarelor:
 Considerării sportului ca serviciu social şi nu economic;
 Finanţarea integrală de la buget
 Politica statului;
 Număr crescut de competiţii la nivel local, regional şi naţional,
etc.
9

Începând cu deceniul 8 se observă o stagnare a evoluţiei jocurilor
sportive determinată de o serie de cauze cum sunt:
 Finanţarea insuficientă de la bugetul de stat;
 îndepărtarea
jocurilor sportive de realitatea socială şi
profesională;
 reducerea activităţii competiţionale;
 deteriorarea spectacolului sportiv (jocuri trucate, arbitraje
părtinitoare);
 impact social scăzut al campionatelor şcolare;
 inexistenţa unor politici performante din partea factorilor
decizionali;
 lipsa stimulentelor pentru jucători şi tehnicieni, etc.;
Actuala criză a jocurilor sportive poate fi estompată prin înlăturarea
factorilor limitativi prezentaţi, în urma unor analize pertinente şi măsuri
conceptuale, organizatorice şi stimulative performante.
A.2. Definirea conceptului de strategie.
Cuvântul strategie are o etimologie ce aparţine Greciei Antice stratos = armată şi agein = a conduce - ceea ce s-ar traduce prin
conducerea armatei. Totodată în DEX cuvântul strategie este definit ca
“partea cea mai importantă a artei militare care se ocupă de pregătirea şi
dirijarea războiului în ansamblul lui”.
Astfel, prin extrapolare, putem afirma că în domeniul educaţiei fizice
şi sportului strategia reprezintă arta de a organiza şi conduce procesul de
antrenament şi competiţia în vederea atingerii obiectivului sau
obiectivelor stabilite.
Strategia presupune, în orice domeniu de activitate, o finalitate.
Strategia fără finalitate este un nonsens. Finalitatea în domeniul sportului
este reprezentată de câştigarea competiţiei. De aceea, majoritatea specialiştilor, consideră strategia “un ansamblu de reguli care facilitează luarea
unor decizii capabile să asigure o finalizare favorabilă, un câştig”
10

În acest context strategia este definită V. Cojocaru ca “ algoritm
virtual, bazat pe estimarea (de cele mai multe ori probabilistică) a şanselor
de avantaj în finalitate”.
De asemenea o strategie optimă se caracterizează prin flexibilitate,
între anumite limite, care denotă “arta combinării elementelor sale
componente într-un sistem de eficienţă maximă”.2
În vederea elaborării strategiilor specialiştii recomandă o serie de
factori favorizanţi:
folosirea unor metode şi procedee activ-participative specifice;
folosirea tehnologiilor audio-video şi informatice adaptate,
proiectate, confecţionate şi aplicate;
simularea - parţială sau integrală - a concursurilor şi competiţiilor, folosind metode de evaluare intermediară şi finală;
implicarea responsabilităţii individuale în pregătirea şi performanţa proprie.
O strategie este eficientă dacă are la bază o prognoză a dezvoltării
fenomenelor. Operaţiunea de prognozare reflectă anticiparea raţională a
condiţiilor de desfăşurare a procesului de instruire sau a competiţiei.
Concret se prognozează conjuncturile de situaţii în care s-ar găsi echipa, în
condiţii de certitudine sau prezumtive.
Conjuncturile bazate pe certitudine “sunt acelea în care se scontează
pe reapariţia unor evenimente ( fapte, acţiuni, etc.)”3 relativ constante.
Conjuncturile prezumtive se bazează pe aproximarea apariţiei şi
dezvoltării unor evenimente generate de adversari sau de factori externi.
Ca urmare a prognozei există premisele stabilirii unei soluţii
strategice optime. Adoptarea soluţiei optime este un act de evaluare
conştientă a tuturor variantelor de acţiune strategică. Întotdeauna în centrul
procesului de pregătire se găseşte soluţia strategică optimă, dar nu trebuie
abandonate nici eventuale soluţii de rezervă, în deplină concordanţă cu
conjuncturile enunţate anterior.
2
3

V. Cojocaru-2001
V. Cojocaru-2001
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În sinteză putem concluziona că strategia reflectă cea mai eficientă
formă de valorificare a inteligenţei şi talentului specialistului sau echipei de
specialişti (team-work-ului).
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B. MODELUL JUCĂTORULUI DE RUGBY

B.1. Modelarea. Definiţii, consensuri şi variaţii.
P rocesul de instruire este un ansamblu complex şi variat de acţiuni
organizate raţional şi sistemic integrate, orientate spre atingerea unui scop
comun. Aceste acţiuni sunt importante pentru atingerea ţelului, fiecare
având propria tehnică de desfăşurare, un mod specific de acţiune, o anumită
metodă.
Conducerea efectivă a procesului instructiv este condiţionată de
utilizarea diferitelor modele. Elaborarea şi utilizarea este legată de
modelare.
Aceşti termeni de “model” şi “modelare” au pătruns adânc în teoria
şi practica educaţiei fizice şi sportului. Astfel în periodicele ştiinţificometodice sportive aceşti termeni şi derivatele lor apar, în prezent, de 20 de
ori mai des decât la sfârşitul anilor „70. De asemenea în domeniul nostru se
întâlnesc expresii ca: modelul pregătirii tehnico-tactice, modelul de joc, etc.
Aceste argumente susţin ideea unei largi penetrări a termenilor de
“model şi modelare”. Modelarea se aplică începând de la etapa proiectivă,
de concepţie, a antrenamentului, unde metoda este fundamentală, mergând
ulterior în etapele de aplicare practică sau de experimentare a modelului.
Esenţa modelării în educaţie fizică şi sport se caracterizează în tripleta
“model-algoritm-programare”. Astfel se conturează şi etapele succesive
necesare aplicării metodei.
În Dicţionarul Explicativ al limbii române modelarea se defineşte
astfel “a elabora modelul corespunzător unui anumit sistem.
Majoritatea specialiştilor tratează modelarea ca metodă, astfel:
- după E. Firea - (Metodica educaţiei fizice şcolare) - “proces de
construire a unui model, o operaţie de studiu, de cercetare a fenomenelor din
natură şi societate, cu ajutorul modelelor ideale sau materiale”;
13

- după E.-D. Colibaba şi I. Bota (Jocuri sportive - Teorie şi
Metodică) - “operaţia propriu-zisă de construire a modelului de joc, care
reproduce la scară redusă (în esenţă) imaginea originalului;
- după V.Ghenadi (Model şi modelare în voleiul de performantă) “este o metodă de a obţine cunoştinţe folosind conceptul de model, precum
şi eforturile de aplicare în practică a lor”;
- după A.Dragnea (Antrenamentul sportiv) - “metodă specifică, cu
reguli şi etape de aplicare precis delimitate, fiind aplicabilă în toate
domeniile de activitate ce au ca obiect de studiu sistemul dinamic complex”.
Cibernetica a dat modelării o funcţie metodologică prin următoarele:
- creşterea frecventei folosirii metodei modelării în raport cu
frecventa folosirii metodelor clasice;
- subordonarea unor metode clasice fată de funcţia cognitivă a
modelului;
- trecerea de la descoperirea experimentală a particularului la
construirea modelării privind generalul;
- trecerea de la studiul totalităţilor complexe de aspecte la studiul
global pe model.
Astfel, modelarea ca metodă, reprezintă o unitate între teorie şi
practică, între cunoaştere şi acţiune.
Modelarea este strâns legată de metodă analogiei. Analogia este o
componentă a modelării, o condiţie sine-qua-non4, este o treaptă a modelării
prin care se identifică asemănările esenţiale şi comune dintre cele două
sisteme.
După Colibaba E. Dumitru şi Bota Ioan, analogia se extinde şi în
profunzimea originalului prin intermediul unor subsisteme (micromodele)
din ce în ce mai mici. Prin urmare, avem de a face cu un şir întreg de
analogii în care modelul integrativ este desfăcut în secvenţe din ce în ce mai
mici (sisteme de joc, combinaţii tactice, acţiuni individuale, etc.).

4

A. Dragnea - 1996
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Totodată analogia dintre original şi model trebuie păstrată în
permanenţă în toate variantele de aplicare a modelării (reprezentare,
cercetare, pregătire, etc.).
În concluzie putem afirma că metoda modelării are valoare euristică
şi practică. Cu ajutorul ei se sugerează, se confirmă sau se infirmă ipoteze,
ea stimulează cercetarea experimentală şi teoretică, conduce la cunoaşterea
unor caracteristici ale originalului, la caracterizarea esenţelor acestuia.
Modelarea intervine acolo unde alte metode sunt neoperante, completând
sistemul metodelor de investigaţie. Deasemenea în urma modelării se
deschid noi căi de cercetare, noi ipoteze sugerate de modelul elaborat. Aşa
cum am prezentat anterior metoda modelării este legată organic de
cibernetică, astfel va opera cu toate cunoştinţele şi axiomele acesteia
Modelarea a primit în domeniul educaţiei fizice şi sportului mai
multe sensuri sau accepţiuni. Acestea au fost descrise de prof. univ. dr.
Cârstea Gheorghe, astfel:
1. Cea mai frecventă accepţiune este aceea care explică şi acceptă
modelarea ca metodă de investigaţie ştiinţifică a realităţii, a unor fenomene
din această realitate naturală sau socială. În acest sens relevăm două direcţii:
a) modelarea ca metodă de studiere a unui fenomen din realitate cu
scopul elaborării “modelului” acestuia.
b) modelarea ca metodă de studiere a fenomenelor realităţii cu
ajutorul “modelelor” deja elaborate, pentru a fi cunoscute şi explicate cât
mai bine fenomenele respective. Trebuie menţionat că apelarea la acest sens
este recomandată doar în condiţiile ineficientei celorlalte metode de
cunoaştere.
2. Modelarea este întrebuinţată ca metodă de instruire. Astfel este
înţeleasă ca fiind acţiunea de pregătire a subiecţilor în concordanţă cu
indicatorii cuprinşi în modelele elaborate. Acest fapt nu reprezintă o
suprapunere între instruire şi modelare, deoarece instruirea se realizează prin
metodele cunoscute (verbale, intuitive şi practice), iar dacă sunt vizaţi
anumiţi indicatori cantitativi şi calitativi specifici unui anumit model, atunci
înseamnă că toate metodele de instruire se folosesc într-un cadru general
15

imprimat de modelare. În concluzie modelarea este înţeleasă ca orientare
metodologică.
Totodată se utilizează şi modelele operaţionale (exerciţii specifice)
pentru îndeplinirea modelelor teoretice de diferite dimensiuni temporale, dar
aceste modele operaţionale sunt prezentate prin metode verbale şi intuitive
şi sunt executate de subiecţi prin metoda practică de exersare. Astfel
modelarea poate fi acceptată ca metodă de instruire doar dacă sunt elaborate
modele subordonate procesului de instruire.
3. Modelarea este interpretată ca principiu de instruire, care trebuie
să orienteze întreaga organizare şi desfăşurare a procesului de pregătire
precum şi planificarea acestui proces.
Diversitatea înţelegerii modelării în domeniul educaţiei fizice şi
sportului se datorează, după Dragnea A., aplicativităţii foarte extinse pe
care o are dar şi unor imprecizii de ordin teoretic metodologic. Aceste
diferenţieri de ordin teoretic şi practic se estompează deoarece majoritatea
specialiştilor tratează modelarea din punct de vedere cibernetic, iar din
acest unghi modelarea este interpretată ca metodă. Astfel este descrisă
complet şi particular de cibernetică care o desemnează ca metodă specifică,
cu reguli şi etape de aplicare precis delimitate, fiind aplicabilă în toate
domeniile de activitate ce au ca obiect de studiu sistemul dinamic complex.
B.2. Modelul. Definiţii, funcţii, tipologie, componente şi caracteristici
generale.
În Educaţie fizică şi sport problematica ce trebuie rezolvată este
deseori foarte complexă. În vederea soluţionării acestor probleme este
necesară reeducarea complexităţii prin simplificare, prin reţinerea doar a
caracteristicilor esenţiale ale problemei. Astfel găsirea unei soluţii este mult
mai facilă. Totodată, pe măsură ce cunoaştem mai multe din secretele
fiziologice, biomecanice şi psihologice ale disciplinei sportive, apare şi
dorinţa logică de a imita, reproduce contextul vizat.
16

Printr-o abordare de acest gen specialistul îşi construieşte o
reprezentare proprie despre original. Această reprezentare proprie a realităţii
în vederea rezolvării unei probleme se poate defini ca model. Modelul se
defineşte ca un mijloc, un instrument, rezultat în urma esenţializării
originalului, cu ajutorul căruia operăm în vederea soluţionării situaţiilor
complexe5.
Modelul a primit mai multe definiţii dintre care aş dori să
exemplific:
- după Gh Cârstea. (1999) - “Modelul este un sistem simplificat
(material sau ideal) al unui fenomen din realitatea naturală sau socială
(fenomen numit”original”), sistemul care cuprinde elementele definitorii,
simplificative sub aspectele conţinutului, structurii şi funcţionalităţii
fenomenului respectiv”.
- după A Dragnea. (1996) - modelul “trebuie înţeles ca o oglindire a
unor date şi relaţii dintr-un domeniu anumit cu ajutorul unei structuri
materiale”.
- după N.V Platonov. (1998) - prin model “se înţelege un exemplu
(standard sau etalon) într-un sens mai larg, un exemplu imaginar sau
convenţional al unui direct proces sau fenomen”.
- după V. Ghenadi şi colaboratorii - modelul se defineşte “drept o
reprezentare a aspectelor esenţiale ale unui sistem existent (sau a unui
sistem ce urmează a fi construit), care prezintă cunoştinţele asupra acelui
sistem sub o formă utilizabilă”.
- după E.-D. Colibaba şi I. Bota (1998) care-l citează pe Alin
Teodorescu (1993) - “modelul este o construcţie sau o reprezentare fizică,
logică sau matematică a structurii unui obiect, fenomen sau proces”.
- după I. Cerghit - “modelul este un rezultat al unei construcţii
artificiale, bazate pe raţionamente de analogie, pe un efort de gândire
deductivă”.

5

D. Badea - 1999

17

- după T. Predescu şi G. Ghiţescu (2001) - în jocurile sportive
“modelul poate consta din acţiuni individuale şi colective ale jucătorilor,
integrate cu efortul fizic şi psihic caracteristic jocului.
Aşa cum rezultă din definiţiile prezentate modelul este o simplificare, o esenţializare, o sintetizare a originalului, a realităţii complexe. El
reproduce numai ceea ce este strict necesar pentru situaţia dată. Astfel
modelul şi originalul sunt izomorfe, dar modelul nu se identifică cu
originalul deoarece nu-şi propune să-l epuizeze, el reprezentând doar
caracteristicile esenţiale.
În lucrarea sa, N.V. Platonov (1998), deosebeşte trei funcţii
îndeplinite de model:
a) - modelele se utilizează ca înlocuitor al originalului în vederea
cercetării şi obţinerii de noi informaţii. După verificarea cunoştinţelor
despre model din punct de vedere al implicaţiei lor pentru original,
reprezentările teoretice obţinute pot deveni parte componentă a teorie
obiectului.
b) - modelele se folosesc pentru generalizarea cunoştinţelor
empirice, înţelegerea legităţilor diferitelor procese şi fenomene. Cunoştinţele empirice prelucrate în cadrul modelelor contribuie la elaborarea
generalizărilor teoretice aferente.
c) - modelele au o influenţă mare asupra realizării lucrărilor
ştiinţifice efectuate experimental în sfera practică a sportului. În acest caz nu
este importantă analiza modelului în vederea obţinerii de informaţii ci
posibilitatea de a fi realizate în practică (modelele morfofuncţionale din
cadrul procesului de orientare şi selecţie; modelele competiţionale din
cadrul procesului de antrenament, etc.).
Pe lângă funcţiile enunţate anterior modelele prezintă următoarele
caracteristici6:
- simplu, fidel “originalului”, relevant, reprezentativ pentru un
original categorial şi nu pentru un original individual;
- să reflecte realitatea obiectivă, dar numai rezumativ şi chiar limitat;
6

Gh. Carstea - 1999
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- să nu epuizeze originalul, fiind mai omogen şi mai abstract decât
acesta;
- este un sistem închis (cel puţin pentru o perioadă de timp), iar
originalul este întotdeauna un sistem deschis;
- să poată fi cuantificat precis, având parametrii de ordin calitativ şi
cantitativ.
De asemenea A. Dragnea (1996) citându-l pe M. Golu (1975)
stabileşte următoarele cerinţe pentru ca un model să fie eficient:
- să fie simplu (dar nu simplist) în sensul de-a fi accesibil observaţiei
şi investigaţiei;
- să fie izomorf, adică să reprezinte acele caracteristici care
constituie obiectul cercetării;
- să aibă caracter generalizat, adică să reprezinte un “original
categorial”, ceea ce-i va permite să aibă valoare explicativă maximă.
La nivelul modelelor relevăm următoarea tipologie generală:
a) după natura lor:
a.1. - modele ideale, teoretice, care reprezintă cerinţele
maximale ale societăţii în raport cu fenomenul real, reproducând un
sistem complex de idei sau norme;
a.2. - modele materiale sau concrete, care sunt de două feluri:
similare cu “originalul” şi analoage “originalului” (funcţionare
structurală asemănătoare cu originalul dar cu procese de altă natură).
b) după termenul pentru care sunt elaborate:
b.1. - modele finale - valabile pentru perioade lungi de timp,
cum ar fi sfârşitul ciclurilor de învăţământ, a stadiilor de pregătire,
etc. Aceste modele se materializează în programe ce conţin strategii
de aplicare pe componentele antrenamentului.
b.2. - modele intermediare - ce reprezintă etape succesive în
îndeplinirea modelelor finale asigurând reglarea periodică, stadială.
b.3. - modele operaţionale - sunt reprezentate de sistemele de
acţionare, mijloacele de pregătire ce contribuie la realizarea modelelor intermediare şi finale. Procedura utilizată pentru elaborarea
19

acestor modele este cea statistică - matematică, prin calculul
coeficientului de corelaţie dintre doi factori: rezultatul în proba de
concurs şi rezultatul la efectuarea exerciţiului.
Această tipologie acceptată de majoritatea autorilor este completată
de diferite personalităţi din domeniul nostru.
Gh. Cârstea împarte modelele după criteriul calităţii lor în:
- modele logice, adică cele verificate total sau parţial prin
determinări;
- modele matematice, adică cele exprimate cifric în procente şi
propoziţii;
- modele empirice, adică cele stabilite pe bază de rutină, prin
aprecieri subiective.
A. Dragnea nominalizează şi alte tipuri de modele cum ar fi:
- modele de selecţie, care se constituie în două variante: modele
pentru selecţia copiilor cu aptitudini deosebite şi modele de selecţie pentru
sportivi consacraţi;
- modele de concurs care sunt elaborate după caracteristicile concursurilor importante la care urmează a se practica;
- modele elaborate la nivel mondial, ce presupune analiza factorilor
sociali, economici, politici, ideologici, religioşi;
- modele la nivel naţional ce cuprind resursele materiale, financiare,
cadrele, selecţia, etc.;
- modele de antrenament pe ramuri de sport;
- modele privind ridicarea măiestriei fiecărui sportiv.
După N.-V. Platonov modelele folosite în sport se divid în două
grupe principale:
- grupa a cuprinde:
- modelele activităţii competitive;
- modelele diferitelor laturi ale pregătirii sportivului;
- modelele morfofuncţionale ce reflectă particularităţile morfologice şi posibilităţile sistemelor funcţionale la nivelul preconizat
al măiestriei sportive;
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- grupa b cuprinde:
- modele ce reflectă durata şi dinamica pregătirii în planul
anual şi multianual;
- modelele marilor formaţiuni structurale ale procesului de
antrenament;
- modelele etapelor de antrenament, mezociclurile şi
microciclurile;
- modele de antrenament şi a părţilor componente;
- modelele exerciţiilor de antrenament.
De asemenea, acelaşi autor împarte modelele utilizate în procesul de
antrenament şi competiţie pe trei nivele:
a) modele generalizate - reflectă caracteristica obiectului sau
procesului pe baza cercetării unui grup mare de sportivi de un anumit sex,
vârstă şi calificare (modelul activităţii competitive, modelul funcţional al
jucătorilor de rugby, modelul pregătirii multianual, etc.). Aceste modele au
caracter de orientare generală.
b) modele de grup - reflectă caracteristica unui număr limitat de
sportivi (echipă) şi se deosebeşte prin indicii specifice în limitele unui
anumit sport.
c) modele individuale - se elaborează pentru sportivii de mare
performanţă şi nu numai, se bazează pe o cercetare îndelungată, o prognoză
individuală a structurii activităţii competitive, a reactivităţii acestuia în
procesul de pregătire, a dezvoltării diferitelor laturi a pregătirii, etc.
După E.-D. Colibaba şi I. Bota (1998) relevăm următoarele tipuri
de modele:
a) modelul integrativ de joc,
b) modelul de orientare şi selecţie,
c) modelul de pregătire,
d) modelul de cercetare ştiinţifică.
a) Modelul integrativ de joc - cuprinde în structura sa o serie de
modele integrative între care se realizează conexiuni, dar în acelaşi timp
21

fiecare model integrativ poate fi tratat ca un model de sine stătător. Astfel se
poate aplica cu fidelitate analogia şi modelarea. Modelul integrativ de joc
are următoarele componente:
a.1. Modelul de echipă - care se constituie astfel:
- stabilirea structurii de bază a echipei care oferă cel mai bun
randament (atac-apărare pe fiecare moment fix, puncte de
fixare);
- stabilirea jucătorilor de rezervă pe posturi, astfel ca să existe
un echilibru numeric pe posturi;
- stabilirea sarcinilor pe posturi şi a relaţiilor de colaborare
între posturi;
- stabilirea exigenţelor comportamentului performanţial de
nivel formativ.
a.2. Modelul de jucător - se realizează pe baza a patru criterii de
apreciere:
- aptitudinile pentru fiecare post (somatice, motrice,
funcţionale, psihice, psihomotrice, etc.);
- nivelul de pregătire (tehnică, tactică, fizică, psihică şi
teoretică);
- sarcinile pe post în diferitele momente ale jocului;
- performante individuale preconizate.
a.3. Modelele componentelor fundamentale ale jocului:
a.3.1. Modelul tactic se elaborează:
- pentru atac: - tactica colectivă de echipă
- grupele de acţiuni colective între doi sau mai
mulţi atacanţi cu şi fără minge.
- acţiuni tactice individuale
- elemente tehnice aferente.
- pentru apărare: - tactica colectivă de echipă (sisteme,
principii,variante)
- grupe de acţiuni colective.
- acţiuni tactice individuale
- elemente tehnice aferente.
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