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1.3

BAZELE GENERALE ALE EXERCIŢIILOR DE ALERGARE

Alergarea ca exercițiu sau ca probă de atletism se bazează pe
mișcarea naturală de alergare (deprinsă în mod natural), în sport ea fiind
perfecționată pentru obținerea unui randament superior. Ea constă într-o
succesiune ciclică de pași, rezultaţi din acţiunea alternativă a membrelor
inferioare în contact periodic cu solul. Diferenţa între mers şi alergare este dată
de existenţa fazei de zbor, caracteristică numai pasului alergător.
Pasul alergător ca unitate ciclică a alergării, poate fi privit din două
perspective:
- pasul alergător simplu;
- pasul alergător dublu.
Pasul alergător simplu constituie unitatea ciclică de bază în alergare
şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi pozițiilor cuprinse între două contacte
succesive cu solul. Astfel, el cuprinde: un sprijin unilateral, urmat de un zbor şi
de o aterizare pe piciorul opus.
Pasul alergător dublu constituie ciclul complet al unității de mișcare în
alergare fiind alcătuit din doi pași simpli consecutivi. Mișcările efectuate de
către fiecare picior între două atitudini identice din cadrul unui ciclu complet (al
pasului alergător dublu), conțin două perioade distincte: de sprijin şi de
pendulare. Fiecare picior trece succesiv prin perioada de sprijin apoi de
pendulare.

Analizând pasul alergător dublu, distingem două perioade (prin care
trec ambele picioare), subîmpărțite fiecare în faze ce alternează neîntrerupt în
timpul alergării (Figura 1):

PASUL ALERGĂTOR DUBLU
1. Perioada de sprijin
1.1 Faza de amortizare
1.2 Momentul verticalei
1.3 Faza de impulsie

2. Perioada de pendulare
2.1 Faza pasului posterior
2.2 Momentul verticalei
2.3 Faza pasului anterior

Perioada de sprijin
În această perioadă alergătorul se găsește în contact cu solul
alternativ, când pe un picior, când pe celălalt. Dată fiind interacțiunea cu
reazemul/solul (când alergătorul poate acționa prin forte proprii asupra corpului
său pentru a-l deplasa cu diferite viteze) putem spune că perioada de sprijin
conține în structura sa sursa motoare a acțiunii de deplasare.
Perioada de sprijin cuprinde trei faze: faza de amortizare, momentul
verticalei şi faza de impulsie.

Figura 1 Structura pasului alergător (perioade și faze)

Faza de amortizare (are caracter negativ, de frânare)
Durează din momentul aterizării, când proiecția normală a C.G.G. va
cădea înapoia locului de contact, până în momentul verticalei, când proiecția
normală a C.G.G. va cădea pe suprafața de susținere(Figura 2).
Dată fiind orientarea proiecției normale a C.G.G. fată de locul de sprijin
(înapoia acestuia) pe parcursul fazei de amortizare, direcția forței determinată
de presiunea pe sol a piciorului de sprijin, este orientată înainte şi în jos.
Forța oblică de presiune pe sol (F) se descompune în:
- forță normală (Fan), perpendiculară pe sol, determinată de greutatea atletului;
- forță tangențială (Fit), paralelă cu solul şi orientată în sensul alergării.
Forței de presiune pe sol a piciorului de sprijin (F), îi corespunde o forță
de reacție a reazemului (R), egală şi de sens contrar cu forța de apăsare.
Această forță (R), cu punctul de aplicare în C.G.G. se descompune la rândul ei
în:
- forță de reacție normală (Rn), având o direcție verticală şi orientare de jos în
sus;
- forță de reacție tangențială (Rat), paralelă cu solul, dar orientată spre înapoi.
Reacția reazemului (R) fiind orientată spre înapoi oblic şi în sus,
demonstrează că faza de amortizare este o fază negativă, de frânare a vitezei
de înaintare.

Figura 2 Faza de amortizare

Figura 3 Momentul verticalei

Faza de impulsie (caracter pozitiv, motor)
Această fază începe din momentul depăşirii
verticalei şi se termină când vârful labei piciorului se
desprinde de sol.
Partea caracteristică din această fază o
constituie acţiunea de împingere oblică spre înapoi
exercitată asupra reazemului, cu o rezultantă orientată,
de data aceasta, în sus şi înainte. C.G.G., care în
momentul verticalei a atins nivelul cel mai scăzut,
datorită mișcărilor ce se desfășoară în continuare în
jurul punctului de sprijin, va descrie un arc de cerc pe o
traiectorie ascendentă. Cu cât distanta dintre punctul
de sprijin al piciorului pe sol şi proiecția C.G.G. pe
acesta este mai mare cu atât acţiunea asupra solului
va fi mai oblică.

Figura 4 Faza de impulsie

Forța oblică (F) de apăsare asupra solului, se
descompune la rândul său în două componente:
- forță normală, perpendiculară pe sol (Fan),
echivalentă cu greutatea corpului alergătorului;
- forță tangențială, paralelă cu solul şi orientată spre
înapoia direcţiei de alergare (Fit).
Forța de reacție a reazemului (R),
corespunzătoare forței de acțiune asupra solului (F),
se descompune şi ea în:
- forță de reacție normală (Rn), perpendiculară pe sol
şi orientată de jos în sus;
- forță de reacție tangențială (Rat), paralelă cu solul şi
orientată în acelaşi sens cu alergarea.

Figura 4 Faza de impulsie

Figura 5 Perioada de pendulare

Figura 6 Faza pasului
posterior

Figura 7 Momentul verticalei

Figura 8 Faza pasului anterior

Oscilațiile corpului (Centrului General de Greutate) în alergare
În alergare, traiectoria C.G.G. al corpului nu este liniară, datorită
întreruperii periodice a contactului cu solul, a sprijinului unilateral, a trecerii
alternative a greutății corpului de pe un picior pe altul şi a fazei de zbor.
Apar astfel o serie de oscilații ale corpului în cele trei planuri: sagital,
frontal şi orizontal. Deși nefavorabile randamentului alergării, acestea sunt
inerente şi nu pot fi eliminate. Cunoscându-le însă limitele tolerabile, ele pot fi
atenuate.
După planul în care au loc oscilațiile, acestea sunt de trei tipuri:
- oscilații verticale;
- oscilații laterale;
- oscilații transversale.

Figura 9 Oscilațiile verticale

Figura 10 Oscilațiile laterale

Figura 11 Oscilațiile transversale

Pasul alergător în funcție de viteza de deplasare
Viteza de deplasare imprimă o serie de caracteristici pasului alergător
în ceea ce privește:
- contactul cu solul;
- lungimea şi frecvența pașilor;
- durata sprijinului şi durata zborului;
- oscilațiile corpului;
- poziția generală a corpului.

Contactul cu solul
Indiferent de proba de alergare, se face activ şi pe partea externă a
labei piciorului. În probele de sprint scurt (100-200 metri) contactul cu solul se
face pe pingea pe partea anterioară a tălpii, în cele de sprint prelungit (400
metri) contactul cu solul se face tot pe pingea însă puțin mai în spate spre
călcâi, în cele de semifond (800-1500 metri) contactul cu solul se face pe plat,
iar pe măsură pe distanta de alergat creste (până la maraton) şi viteza de
deplasare scade, contactul cu solul trece spre călcâi. Pe măsură ce viteza de
deplasare creste contactul cu solul se face din ce în ce mai energic printr-o
mișcare de coborâre activă a gambei dinspre înainte spre înapoi - în jos
(mișcare de “agățare”).
Contactul cu solul pe călcâi este mai stabil şi, la eforturi de impulsie
egale, pasul tinde să fie mai lung decât la cel cu aterizarea pe pingea sau pe
plat. Considerăm că aterizarea cea mai eficientă este pe pingea, deoarece în
mecanismul suplu al amortizării se folosește articulația gleznei; contactul cu
solul mai întâi pe călcâi este mai dur, deoarece scoate din uz această
articulație.

Lungimea (L) şi frecvența pașilor (Fapt.)
Sunt parametrii principali ai alergării (pasului alergător), de care
depinde viteza de deplasare (V = L . Fapt.).
Pe măsură ce proba de alergare este mai lungă şi viteza de deplasare
scade, lungimea şi frecvența pașilor scad, scăderea lungimii pașilor fiind mai
pronunțată decât cea a frecvenței pașilor (Marinău M., Lucaciu Gh., Ștef M.,
2010):
Sprint

Semifond

Fond

Mare fond

Viteza de
deplasare(m./s.)

~12

~10

~7

~5-6

Lungimea
paşilor(m.)

2.40-2.65

1.80-2.20

1.70-2.10

1.50-1.70

Frecvenţa
paşilor(p./s.)

4.4-5.0

3.3-4.0

3.3-3.7

3.2-3.5

Durata sprijinului şi durata zborului
Este dependentă de energia impulsiei. Astfel, în alergarea de viteză
durata zborului este mai mare decât durata sprijinului, în probele de semifond
acest raport se echilibrează, iar în cele de mare fond chiar se inversează ușor
în favoarea duratei sprijinului (Marinău M., Lucaciu Gh., Ștef M., 2010):

Sprint

Semifond

Fond

Mare fond

Durata
sprijinului(s.)

0.08-0.09

0.14-0.16

0.16-0.18

0.18-0.21

Durata
zborului(s.)

0.10-0.12

0.14-0.16

0.13-0.14

0.11-0.14

Oscilațiile verticale şi oscilațiile laterale
Amplitudinea acestora scade pe măsură ce viteza de deplasare crește,
comparativ cu cele transversale care cresc odată cu creșterea vitezei.
Cu cât viteza de deplasare este mai mare, cu atât ridicarea coapsei în
plan anterior este mai aproape de orizontală (fără însă a o depăși), flexia
gambei pe coapsă în plan posterior este mai accentuată, iar mișcare brațelor
devine mai amplă şi mai energică.

Fazele alergării de concurs
Alergarea ca probă de concurs, se desfășoară în succesiunea
următoarelor faze:
- startul – care poate fi de jos (în alergările de viteză) sau de sus (în
alergările de rezistență) şi prin care înțelegem totalitatea pozițiilor şi mișcărilor
efectuate în concordanță cu comenzile starterului, în vederea începerii alergării
cu eficientă maximă în raport cu cerințele probei;
- lansarea de la start – care are un aspect de alergare accelerată şi
începe la pocnetul pistolului starterului şi se termină în momentul atingerii
vitezei de regim a alergării;
- alergarea pe parcurs – începe în momentul atingerii vitezei de regim
a alergării şi are la bază pasul lansat. Viteza deplasării trebuie aleasă astfel
încât să poată fi susținută pe întreaga distanta şi să permită obținerea celei mai
bune performanțe;
- finișul şi sosirea – prin finiș (întâlnit în probele se semifond şi fond)
se înțelege creșterea tempoului de alergare spre finalul probei, iar prin sosire
se înțelege trecerea liniei de sosire (trecerea prin planul vertical al liniei de
sosire).

1.4

BAZELE GENERALE ALE EXERCIŢIILOR DE SĂRITURI

Săriturile – ca probe de atletism dar şi ca exerciții de atletism (școala
săriturii) – pot fi definite ca fiind acțiuni motrice specializate, care au ca scop
proiectarea corpului săritorului (C.G.G.) pe o traiectorie în zbor cât mai lungă
(săriturile pe orizontală) sau cât mai înaltă pentru a trece un obstacol (săriturile
pe verticală), ca rezultat al interacțiunii dintre forțele interne (contracțiile
musculare) şi cele externe (rezistența mediului şi reacția reazemului).
Întreruperea contactului cu solul în scopul înscrierii C.G.G. pe o
traiectorie de zbor fiind determinată de contribuția forțelor proprii săritorului, fac
ca această acțiune să poată fi percepută ca auto proiectare a corpului în aer,
prin transformarea energiei cinetice orizontale într-o mișcare orientată spre
verticală sub un unghi mai mic sau mai mare.
În funcție de caracteristicile traiectoriei pe care este înscris corpul
săritorului (C.G.G.), săriturile ca probe de atletism pot fi clasificate în:
- sărituri pe orizontală (unghiuri de desprindere cuprinse între ~ 20º şi 25º) –
săritura în lungime şi triplusaltul;
- sărituri pe verticală (unghiuri de desprindere cuprinse între ~ 60º şi 65º) –
săritura în înălțime şi săritura cu prăjina.
Ca mișcări de locomoție, săriturile încep cu o succesiune de mișcări
ciclice (elanul) şi continuă cu o succesiune de mișcări aciclice, ansamblul
mișcărilor care definesc săritura fiind strict delimitat spaţio-temporal.

Fazele săriturilor
Acțiunile motrice specifice săriturilor fundamentale, abordate în
ordinea succesiunii lor şi structurate în faze, sunt: elanul, bătaia, zborul,
aterizarea. Notele particulare evidențiate în cazul săriturilor derivate, sunt
următoarele:
- elanul este urmat de o succesiune de trei bătăi, zboruri şi aterizări la
triplusalt;
- după elan şi bătaie, o parte a zborului este realizat prin interpunerea unui
obiect între săritor şi sol, la săritura cu prăjina.
Raporturile de intercondiționare şi interdependență care se stabilesc
între fazele oricărei sărituri ca probă de atletism, determină relații de
subordonare din care rezultă importanta fiecăreia în raport cu celelalte în
funcție de scopul săriturii, scop care determină caracteristicile acesteia de ritm,
tempo, amplitudine etc.
Se apreciază în mod unanim că bătaia (veriga principală a tehnicii) este
faza cea mai importantă, ea subordonând şi condiționând celelalte faze,
deoarece în acea secvență se valorifică potențialul săritorului şi se determină
principalele caracteristici ale traiectoriei C.G.G. al corpului în zbor, realizând în
final obiectivul săriturii.

1.5

BAZELE GENERALE ALE EXERCIŢIILOR DE ARUNCARE

Aruncările sunt acțiuni motrice stilizate, care urmăresc proiectarea prin
aer a unui obiect special conceput (greutate, disc, suliță, ciocan, minge mică/de
oină), la o distanta cât mai mare, în concordanță cu prevederile regulamentului
de desfășurare al probelor, care precizează:
- forma, dimensiunea şi greutatea obiectelor;
- modul de tinere a obiectului (priza) şi a mișcărilor efectuate;
- dimensiunea suprafețelor de elan şi a zonelor de recepție.
Trebuie să lămurim de la început că prezența aruncării mingii de oină
cu elan, deși nu se regăsește în sistemul probelor de atletism, este justificată
de locul pe care îl ocupă în Curricula disciplinei Educație Fizică din
învățământul gimnazial, dar şi în tetratlonul atletic școlar ca mod de organizare
a sportului școlar. Dorim de asemenea să justificăm utilizarea sintagmei „minge
mică” alături de „minge de oină”, prin faptul că mingea de oină ca obiect de
aruncare, a început să fie înlocuită cu obiecte de aruncare cu aceeași formă
sferică, dar de alte dimensiuni şi confecționate din alte materiale în situația
exersării exercițiilor din școala aruncării azvârlite.

Fazele aruncărilor
Analiza tehnicii probelor de aruncări evidențiază, din punct de vedere
didactic, succesiunea distinctă a patru faze:
- pregătirea pentru începerea aruncării;
- elanul;
- efortul final;
- restabilirea.
În funcție de importanta acestor faze asupra rezultatului aruncării,
specialiștii probelor de aruncări stabilesc în ordine, următoarea prioritate: efortul
final, elanul, pregătirea pentru începerea aruncării şi restabilirea, aceasta fiind
ordinea în care se abordează învățarea tehnicii probelor de aruncări (ordinea
importanței).

Sintetizând înțelesurile şi semnificațiile cele mai apropiate de
conținuturile abordate, putem înțelege prin „școala atletismului” un sistem de
instruire constituit dintr-o sumă de mijloace specifice (exerciții), care nu fac
parte din tehnica probelor de atletism, dar care prin efectele formative generate
prin exersare, „construiește” o bază practică ce favorizează însușirea tehnicii
(exerciţiilor/probelor de atletism).
Toate aceste mijloace (exerciții), fără care nu se poate concepe
inițierea în atletism, grupate în trei categorii (asociate celor trei grupe de probe
din atletism) respectiv „școala alergării”, „școala săriturii” şi „școala aruncării”,
reprezintă pentru inițierea în atletism, ceea ce reprezintă alfabetul pentru
inițierea în limba şi literatura maternă, fapt ce credem că l-a determinat pe D.
Drăgan (2003), să denumească acest sistem de mijloace cu sintagma „ABC-ul
atletismului”.
Anterior, am amintit de efectele pe care le generează utilizarea acestor
exerciții, efecte care se pot localiza în câteva planuri, respectiv (Alexe D.I.,
2010):
- formarea priceperii de apreciere şi coordonare a mișcărilor corpului
şi segmentelor lui, în raport cu timpul şi spațiul;
- dezvoltarea percepțiilor şi senzațiilor specializate;
- utilizarea mijloacelor însușite, în efectuarea altor structuri motrice;

La acestea, mai putem adăuga (Drăgan D., 2003):
- îmbunătățirea indicilor morfo-funcţionali;
- dezvoltarea sistemului muscular şi osteo-articular;
- dezvoltarea unor forme de manifestare a calităţilor motrice;
- consolidarea mecanismului de bază al tehnicii probelor – când
acesta este însuşit în mod natural, sau formarea acestuia dacă nu este
însuşit în mod natural;
- familiarizarea cu „veriga principală” a tehnicii unor probe.

Pe lângă exerciţiile abordate (pe care noi le considerăm principale), în
„școala săriturii” mai pot fi incluse o serie de exerciții secundare, simple ca
structură şi astfel ușor de efectuat mai ales la vârste mici, care pot precede
însușirea exercițiilor principale:
- sărituri libere (fără ori cu deplasare) cu desprindere de pe un picior
sau de pe ambele, cu aterizare pe un picior sau pe ambele;
- sărituri pe, de pe şi peste un obstacol înalt sau lung, cu
desprindere de pe unul sau ambele picioare;
- combinaţii diverse de sărituri cu traiectorie lungă ori înaltă, cu
desprindere de pe unul sau de pe ambele picioare, cu aterizare liberă
ori în zone marcate, pe unul sau pe ambele picioare, peste semne sau
peste obstacole.

- aruncări de tip lansare cu una sau cu două mâini, în care forța
aruncătorului se transferă sub forma unei tracțiuni prin lateral exercitate
asupra obiectului, orientată dinapoi spre înainte și în sus;
particularitatea tracțiunii (ca și în cazul aruncării azvârlite), constă în
plasarea forței motorii (forța musculară), înaintea obiectului în raport cu
direcția aruncării.

3.1

TEHNICA EXERCIȚIILOR DIN ŞCOALA ALERGĂRII

Reamintim că alergarea, ca formă de locomoție care constă într-o
succesiune ciclică de contacte alternative cu solul între care se interpune câte
un zbor (succesiune ciclică de pași alergători simpli alternaţi), se întâlneşte pe
lângă atletism şi în alte discipline sportive:
- ca element general de legătură între acțiuni motrice specifice
sportului respectiv (în cazul driblingului din deplasare,
contraatacului, retragerii în apărare etc.);
- ca mijloc al încălzirii ori pentru îmbunătățirea capacităţii de efort
(forme de manifestare a rezistenţei);
- în viaţa cotidiană (unde însă, tehnica nu are relevanţă, importanță).

Alergare uşoară (a.U.)
Ca mijloc al încălzirii şi ca bază pentru însușirea alergării în tempo
moderat, alergarea uşoară este caracterizată printr-un ritm uniform şi tempo
lent, naturaleţe, uşurinţă, relaxare şi economie de efort (Raţă G., 2002).

Tehnica de execuţie

b

a

c

b

d

c

d

Alergarea uşoară constă într-o succesiune de pași de alergare, în care
contactul alternativ cu solul se realizează pe toată talpa ori aproape pe toată
talpa (a), cu vârful labei piciorului pe direcția deplasării şi fără abateri laterale.

Amortizarea şocului de contact cu solul, se face „prin jocul suplu al
articulaţiilor (genunchi, şold) şi muşchilor membrelor inferioare” (Drăgan D,
2003), cu o amplitudine redusă (b), care împreună cu amplitudinea redusă a
efortului muscular de impulsie, determină o amplitudine redusă a oscilaţiei
verticale (diferența între momentul verticalei şi finalul fazei de impulsie).
În faza pasului anterior, coapsa piciorului pendulant se ridică foarte
puțin (c), cu o flexie redusă a gambei pe coapsă. Odată cu coborârea coapsei,
gamba pendulează spre înainte, contactul cu solul realizându-se aproximativ
sub proiecția verticală a genunchiului (d).

Alergare laterală cu pași adăugaţi (a.L.p.a.)
Este un exercițiu care nu are legătură directă cu tehnica pasului
alergător, dar care produce efecte în direcția prelucrării unor grupe musculare
neimplicate în alte mișcări (ex.: abductori şi adductori ai coapsei), sau a
îmbunătăţirii coordonării, fiind de aceea utilizat ca mijloc al verigii de pregătire a
organismului pentru efort (în lecţia de educație fizică) sau al încălzirii (în lecţia
de antrenament sportiv).
Execuţia poate urmări orientarea impulsiei mai mult spre verticală,
rezultând o traiectorie mai mult înaltă, sau mai mult spre orizontală, rezultând o
traiectorie razantă.

Tehnica de execuţie

a

b

c

d

e

Principala caracteristică este aceea că în timpul execuţiei, axa laterală
a corpului (axa umerilor) este paralelă cu direcția deplasării, înaintarea
realizându-se printr-o succesiune de apropieri şi depărtări ale picioarelor.
Contactul cu solul se realizează pe partea anterioară a labei piciorului
(care este orientată perpendicular pe axa alergării), preponderent pe exteriorul
acesteia pentru piciorul dinainte şi pe interiorul ei pentru piciorul dinapoi (a şi
b). Impulsia este realizată de piciorul dinainte (b), după care urmează un zbor
cu apropierea picioarelor (c), un contact cu solul realizat pe piciorul dinapoi (d)
şi aproape simultan, depărtarea piciorului dinainte de cel dinapoi, în sensul
deplasării; amortizarea se realizează prin efortul muscular de cedare şi prin
flexie în articulaţiile piciorului dinapoi, într-o acțiune suplă.
Zborul poate fi înalt (consecinţă a unei impulsii efectuate sub un unghi
mare) ori razant (consecinţă a unei impulsii efectuate sub un unghi mic), paşii
fiind în mod corespunzător, scurţi ori mai lungi.
Trunchiul este vertical, capul în prelungirea trunchiului cu privirea
orientată perpendicular pe direcția deplasării, controlul asupra acesteia fiind
realizat de vederea periferică.
Braţele oscilează paralel cu axa alergării, efectuând câte un ciclu de
mișcare (încrucişate înaintea corpului - b, sau depărtate în lateral - e) la fiecare
pas adăugat.

Alergare laterală cu pași încrucişaţi înainte (a.L.p.î.)
Alergarea laterală cu pași încrucişaţi înainte (a1) este un exercițiu care produce
de asemenea efecte în direcția prelucrării unor grupe musculare neimplicate în
alte mișcări (ex.: abductori şi adductori, ridicători ai coapsei), sau a îmbunătăţirii
coordonării, dar facilitează şi însușirea unei secvenţe a elanului la aruncarea
mingii mici/de oină şi la aruncarea suliţei (paşii 3 şi 4).
Ca variantă, în activitatea specifică educaţiei fizice şcolare dar şi altor discipline
sportive, se mai întâlneşte execuţia în care alternează succesiv încrucişarea în
planul anterior al mişcării cu încrucişarea în planul posterior – încrucişare
alternativă înainte-înapoi (b).
Tehnica de execuţie (a1)

a

b

c

d

Execuţia presupune încrucişarea succesivă a piciorului dinapoi peste
piciorul dinainte (c), poziția generală a corpului fiind cu axa laterală a corpului
(axa umerilor şi axa bazinului) paralelă cu direcția deplasării.
Impulsia se realizează cu piciorul dinainte (c), cel dinapoi se flexează
din articulaţiile şoldului (coapsa formează un unghi de cca. 90º cu trunchiul - b),
genunchiului (gamba formează un unghi de cca. 90º cu coapsa – c) şi gleznei
(laba piciorului formează un unghi de cca. 90º cu gamba), trece energic spre
înainte şi peste piciorul dinainte, după care coboară spre sol prin întindere,
efectuând un nou contact suplu şi amortizat pe sol (d). Piciorul dinainte, imediat
după încrucişare, înaintează razant cu solul, trecând înaintea piciorului dinapoi.
Întreaga acțiune are un aspect razant.
Trunchiul este vertical, capul în prelungirea trunchiului şi privirea
perpendiculară pe axa alergării. Braţele oscilează pe lângă corp dinapoi înainte
şi din exterior spre interior, pe o traiectorie relativ perpendiculară pe axa
alergării.
Controlul asupra deplasării este realizat cu ajutorul vederii periferice.

Alergare laterală cu pași încrucişaţi alternativ

Alergare cu joc de glezne (a.J.g.)
Pe lângă efectele în planul învăţării unui contact corect cu solul (faza
de amortizare a pasului alergător), contribuie şi la dezvoltarea muşchilor flexori
şi extensori ai membrelor inferioare.

Tehnica de execuţie

a

b

c

d

e

Contactul pe sol se realizează pe partea anterioară a labei piciorului
(a), cu vârful orientat pe direcția deplasării şi fără abateri laterale, după care
urmează o derulare rapidă în sensul vârf-talpă-călcâi, cu extensia completă a
piciorului din planul anterior al mişcării şi cu preluarea greutății corpului (b şi c).

Simultan cu extensia piciorului anterior, se efectuează flexai piciorului
din planul posterior al mişcării (din articulația şoldului şi genunchiului), acesta
trecând rapid înainte spre următorul contact cu solul (b şi c). Trecerea piciorului
posterior dinapoi-înainte, se realizează cu o flexie redusă atât în articulația
şoldului, cât şi a genunchiului, laba piciorului trecând aproape (razant) de sol,
cu o lungime a pasului care poate fi de 30 – 50 cm, în funcție de viteza de
deplasare (d). Astfel, derularea vârf - talpă - călcâi a piciorului anterior, este
simultană cu rularea călcâi - talpă - vârf a piciorului posterior, iar
extensia articulaţiilor piciorului anterior, simultană cu flexai articulaţiilor piciorului
posterior.
Trunchiul este vertical, cu capul în prelungirea trunchiului şi privirea
înainte, iar braţele oscilează sincronizat cu mișcarea picioarelor, într-o acțiune
energică.
Sintetizând, putem spune că alergarea cu joc de glezne este „o
succesiune rapidă şi simultană de faze de flexii şi extensii efectuate din
articulaţiile gleznelor, genunchilor şi şoldurilor, rolul principal avându-l
articulaţiile gleznelor.” (Drăgan D., 2003)

Alergare cu genunchii sus (a.G.s.)
Este un exercițiu care prin exersare, contribuie la: însușirea mai rapidă
a fazei de impulsie din perioada de sprijin a pasului alergător, însușirea fazei
pasului anterior din perioada de pendulare a pasului lansat de viteză,
dezvoltarea muşchilor flexori şi extensori ai membrelor inferioare, îmbunătățirea
capacităţilor motrice coordinative şi la îmbunătățirea capacităţii de efort (prin
creșterea numărului de repetări şi a distanţelor de lucru).

Tehnica de execuţie

a
a

b
b

c
c

d
d

e
e

Contactul pe sol se realizează pe partea anterioară a labei piciorului, cu
vârful orientat pe direcția deplasării şi fără abateri laterale (b), după care
urmează o derulare rapidă în sensul vârf-talpă-călcâi, cu extensia completă a
piciorului din planul anterior al mişcării şi cu preluarea greutății corpului (a).
Simultan cu extensia piciorului anterior, se efectuează flexai amplă a
piciorului din planul posterior al mişcării (din articulația şoldului şi genunchiului),
care trece spre înainte şi sus, ajungând cu coapsa la orizontală (poziţie paralelă
cu solul), cu gamba perpendiculară pe sol (sau orientată ușor oblic-înapoi) şi
laba piciorului aproape paralelă cu solul (c). În acest fel, trecerea piciorului
posterior spre înainte şi în sus determină la finalul mişcării, formarea a 3
unghiuri de aproximativ 90º (între coapsă şi trunchi, gambă şi coapsă, laba
piciorului şi gambă), şi este simultană cu extensia completă a piciorului anterior
şi apăsarea călcâiului acestuia pe sol (c).
Trunchiul este vertical ori puțin înclinat înainte, cu capul în prelungirea
trunchiului şi privirea înainte, iar braţele oscilează sincronizat cu mișcarea
picioarelor, într-o acțiune energică şi amplă, palma ajungând până la nivelul
privirii. Dată fiind orientarea impulsiei preponderent spre verticală, lungimea
pașilor va fi mică şi înaintarea lentă.

Alergare cu genunchii sus şi pendularea gambelor înainte (a.P.g.
înainte)
Prin repetare, exerciţiul facilitează însușirea ulterioară a contactului
activ cu solul (faza pasului anterior din perioada de pendulare specifică în
special pasului lansat de viteză), întinderea gambei pe coapsă la atacul
gardului (alergarea de garduri) şi dezvoltă ridicătorii coapsei şi extensorii
gambei.

Tehnica de execuţie

Alergarea cu genunchii sus şi pendularea gambelor înainte este o
formă de deplasare în care se accentuează faza pasului anterior, iar faza
pasului posterior lipseşte, ceea ce o face să semene cu alergarea cu genunchii
sus, cu diferența că după ce coapsa a ajuns la orizontală, gamba se întinde
înainte pe coapsă, piciorul coborând spre sol întins aproape complet şi
pregătind contactul pe sol pe partea anterioară a labei piciorului (pe „pingea”).
Trunchiul este ușor înclinat înapoi – dar nu exagerat, pentru a
favoriza ridicarea coapsei şi întinderea gambei, iar braţele oscilează activ pe
lângă corp. Întreaga acțiune trebuie să se desfăşoare cursiv.

Alergare cu pendularea (forfecarea) picioarelor întinse înainte
(a.P.p.î.înainte)
Ca şi în alte situaţii prezentate, este un exercițiu nespecific atletismului
(dealtfel nici altor discipline sportive), dar care este uneori utilizat datorită
consecinţelor pe care le determină în direcția prelucrării musculare – flexorii şi
extensorii coapsei, extensorii gambei – dar mai ales în direcția ameliorării
coordonării neuro-musculare. Mişcarea se desfășoară exclusiv în plan anterior.

Tehnica de execuţie

a
a

b
b

c
c

d
d

e
e

Înaintarea se produce ca urmare a unei impulsii efectuate exclusiv prin
flexai plantară energică şi cu blocarea articulaţiei genunchiului unui picior, timp
în care celălalt picior este angrenat mai întâi într-o mișcare ascendentă până la
un unghi mai mic de 45º fată de sol (d), după care acesta coboară efectuând
contactul cu solul amortizat, pe pingea (b). Mişcarea ascendentă a unui picior
este simultană cu mișcarea descendentă a celuilalt picior.
Trunchiul este înclinat înapoi favorizând mișcarea în plan anterior,
capul în prelungirea trunchiului, cu privirea înainte. Braţele oscilează pe lângă
corp, cu amplitudine limitată.

Alergare cu pendularea (forfecarea) picioarelor întinse înapoi
(a.P.p.î.înapoi)
Tehnica de execuţie
Deplasarea se produce ca urmare a unei succesiuni alternative de
contacte cu solul întrerupte de o fază de zbor. Contactul cu solul se realizează
pe partea anterioară a labei unui picior, simultan cu mișcarea ascendentă a
celuilalt, după care impulsia şi mișcarea ascendentă a piciorului de sprijin este
simultană cu mișcarea descendentă a piciorului pendulant (astfel producânduse mișcarea de forfecare).
Trunchiul este înclinat înainte favorizând mișcarea în plan posterior,
capul în prelungirea trunchiului, cu privirea înainte. Braţele oscilează pe lângă
corp, cu amplitudine limitată. Date fiind similitudinile cu exerciţiul anterior, am
considerat inutilă ilustrarea.

Alergare cu pendularea gambelor înapoi (a.P.g. înapoi)
Efectele execuţiei acestei structuri motrice se reflectă asupra învăţării
fazei pasului posterior (perioada de pendulare) a pasului alergător – mai ales a
pasului alergător lansat de viteză unde amplitudinea flexiei gambei pe coapsă
este cea mai mare, prelucrării musculaturii coapsei, în special flexorii gambei
precum şi asupra mobilităţii şi supleţei articulaţiei genunchilor.
În acelaşi timp, exerciţiul se constituie – ca de altfel toate celelalte – ca
o „cărămidă” aşezată la temelia construirii bazei de motricitate generale, care
va favoriza învăţarea mai eficientă a tehnicii probelor de atletism.

Tehnica de execuţie
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b
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e

Alergarea cu pendularea gambelor înapoi este o formă de deplasare în
care este accentuată faza pasului posterior, iar faza pasului anterior lipseşte,
întreaga mișcare desfăşurându-se în planul posterior al mişcării.
După întreruperea contactului cu solul, gamba pendulează activ în susînainte, efectuând o flexie maximă pe coapsă, călcâiul intrând în contact cu
fesele (b şi d), după care coboară spre sol – fără a depăși proiecția verticală a
C.G.G. al corpului – şi ia contact cu acesta pe partea anterioară (c şi e) a labei
piciorului (pe „pingea”).
Trunchiul este înclinat înainte favorizând mișcarea în plan posterior (a),
capul în prelungirea trunchiului, privirea înainte, iar braţele oscilează
îndoite din articulaţiile cotului dinapoi-înainte cu amplitudine limitată. Lungimea
pașilor este redusă, întreaga mișcare fiind cursivă, relaxată, naturală.

Alergare în tempo moderat (a.T.m.)
Este exerciţiul principal utilizat pentru dezvoltarea rezistenţei aerobe
(stimulează mecanismele aerobe de furnizare a energiei), se desfășoară în
tempo moderat şi ritm uniform, iar tehnica de execuţie se bazează pe alergarea
uşoară (presupune aceeași structură a pasului alergător, dar cu alte
caracteristici (lungime a pasului, frecvență, contact cu solul etc.), datorate
vitezei superioare de deplasare).

Tehnica de execuţie

a
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e

Unitatea structurală (a tehnicii) care se repetă ciclic, este pasul
alergător în tempo moderat.
Forța de impulsie este mai mare decât la alergarea uşoară, ea
finalizându-se cu piciorul de impulsie întins aproape complet (b). După
întreruperea contactului cu solul, faza pasului posterior (perioada de pendulare)
este mai amplă, datorită retroducerii coapsei şi flexiei mai accentuate a gambei
pe coapsă, astfel că gamba ajunge aproximativ paralelă cu solul (a).
După momentul verticalei, coapsa trece înainte şi în sus, formând un
unghi de până la 45º cu solul (b). Simultan cu coborârea coapsei, gamba se
extinde spre înainte pregătind un contact cu solul efectuat pe toată talpa spre
pingea (pentru a fi economic), puțin înaintea proiecției genunchiului pe sol (c).
Trunchiul este vertical, capul în prelungirea acestuia, cu privirea
orientată înainte. Braţele susţin efortul prin oscilaţie dinapoi spre înainte, din
exterior spre interior, sincronizate cu mișcarea picioarelor şi cât mai relaxate.

Alergare pe teren variat (a.T.v.)
În acest context, când folosim sintagma de mai sus, trebuie să facem
distincţie între proba de concurs (cros) şi exerciţiul din „școala alergării” (utilizat
şi ca mijloc al antrenamentului sportiv). Ca exercițiu din „școala alergării”,
utilitatea este orientată tot spre ameliorarea rezistenţei aerobe, prezentând
avantajul diversităţii, evitându-se astfel monotonia, dar şi spre îmbogăţirea
fondului de deprinderi motrice (deprinderea de alergare).
Tehnica de execuţie
Din punct de vedere al tehnicii, pasul alergător utilizat în alergarea pe
teren variat este asemănător cu pasul alergător în tempo moderat, suferind
doar mici ajustări adaptative motivate de schimbarea profilului terenului, a
consistenţei acestuia ori apariţiei unor obstacole naturale. Părţi ale pasului
alergător şi ale atitudinii generale a corpului, se modifică astfel:
 contactul pe sol se orientează:
- mai mult spre partea anterioară a labei piciorului (pe „pingea”), pe
teren dur - pentru favorizarea amortizării contactului şi în rampă (la deal) pentru a favoriza impulsia;








- pe toată talpa pe teren moale, pentru a compensa echilibrul mai precar;
- mai mult spre călcâi, în pantă (la vale), pentru a controla creșterea vitezei
de deplasare;
lungimea pasului scade prin diminuarea amplitudinii în faza pasului anterior
şi posterior:
- în rampă, pentru economie de efort;
- pe teren moale ori alunecos, pentru economie de efort şi echilibru
optim;
trunchiul se înclină:
- înainte, în rampă, pentru a stimula faza pasului anterior;
- înapoi, în pantă, pentru menţinerea sub control a vitezei;
braţele oscilează cu amplitudine redusă şi preponderent în plan anterior, în
rampă;
obstacolele:
- înalte (ex.: buşteni) se depăşesc prin călcare sau prin săritură cu
sprijin pe o mână;
- late (ex.: curs de apă) se depăşesc prin săritură cu aterizare pe
ambele picioare sau pe piciorul opus celui de bătaie.

Alergare lansată (a.L.)
Ca aspect general, alergarea lansată este asemănătoare cu alergarea
în tempo moderat, dar cu o viteză de deplasare (tempo) superioară, ceea ce
produce mici modificări adaptative ale tehnicii pasului alergător (contact cu
solul, lungime a pasului, frecvență etc.).
Este unul din principalele mijloace ale încălzirii generale (în majoritatea
disciplinelor sportive dinamice) şi speciale (pentru alergătorii din probele de
viteză); contribuie la formarea deprinderii de alergare cu pas lung şi reprezintă
o bază motrică pentru însușirea tehnicii pasului alergător lansat de viteză.

Tehnica de execuţie
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Viteza de deplasare se dobândeşte printr-o accelerare incompletă – pe
primii 4-6 pași – prin creșterea rapidă a frecvenței dar mai ales a lungimii
pașilor, după atingerea vitezei optime raportul dintre frecvența şi lungimea
pașilor rămânând constant până la finalul distanţei de alergat (viteza de
deplasare rămâne constantă).
Contactul cu solul se realizează activ (printr-o acțiune dinainte înspre
înapoi) pe pingea, cu o faza de amortizare mai consistentă (f); înaintea
întreruperii contactului cu solul, piciorul termină impulsia întins (a), continuând
cu retroducerea coapsei şi flexai gambei pe coapsă sub un unghi mai mic de
45º, gamba ajungând oblică fată de sol (b). Faza pasului anterior este de
asemenea amplă, coapsa apropiindu-se de orizontală (d); coborârea coapsei
este însoţită de întinderea gambei pe coapsă, iar contactul cu solul se
realizează înaintea proiecției genunchiului pe sol (c,d,e). Creşterea intensităţii
impulsiei şi amplitudinii celor două faze a perioade de pendulare – a pasului
posterior şi anterior, determină o lungime mai mare a pasului lansat decât a
pasului în tempo moderat.
Trunchiul este puțin înclinat înainte, capul în prelungirea acestuia şi
privirea orientată înainte. Braţele oscilează deasemenea cu amplitudine mai
mare, cu o mișcare sincronizată cu cea a picioarelor.

Alergare accelerată (a.Ac.)
Ca mișcare, principala sa caracteristică este creșterea progresivă a
vitezei de deplasare, ca urmare a creşterii treptate a lungimii pașilor de alergare
(fuleu) şi simultan, a măririi graduale a frecvenței acestora, în funcție de nevoile
specifice (probei), atingând până la 90-95% din potențialul maxim de viteză.
Din acest motiv, respectiv punerea cât mai rapidă în valoare a
potenţialului individual de viteză, alergarea accelerată nu poate fi disociată de
poziția din care aceasta începe, adică o poziţie similară startului de sus/din
picioare, cu o amplitudine a flexiilor din cele trei articulaţii (glezne, genunchi şi
şolduri) proporţională cu mărimea acceleraţiei. Astfel, cu cât se doreşte
atingerea unei viteze de deplasare mai mari, cu atât flexiile vor fi mai
accentuate şi C.G.G. al corpului mai aproape de sol. Prin intermediul repetării
alergării accelerate, se formează treptat şi simţul accelerării.
În practică, alergarea accelerată se întâlneşte în numeroase ipostaze:
mijloc al încălzirii generale, al antrenamentului alergătorilor (de viteză, semifond
ori fond), al săritorilor, dar şi ca parte a tehnicii unor probe. Astfel, sub forma
unei alergări accelerate se prezintă lansarea de la start în probele de viteză,
lansarea de la start, evadarea din pluton şi finish-ul în probele de semifond,
fond şi mare fond, dar şi elanul în probele de sărituri.

Tehnica de execuţie
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La începerea alergării un picior este înainte celălalt înapoi, orientate cu
vârful pe direcția alergării şi cu o distanta de cca. ½ de lungime de talpă între
ele; trunchiul este înclinat înainte, astfel încât greutatea corpului să fie
repartizată aproape exclusiv pe piciorul dinainte, piciorul dinapoi având rol de
echilibru. Braţele sunt flexate din articulația cotului şi orientate invers fată de
picioare („braţ-picior opus”). Mărimea celor trei flexii – a trunchiului pe coapse,
a coapselor pe gambe şi a gambelor pe labele picioarelor – este direct
proporţională cu necesarul de viteză (a).
Impulsia este simultană din ambele picioare, cel aflat în plan posterior
întrerupând primul contactul cu solul şi trecând rapid dinapoi înainte şi în sus.
Piciorul dinainte efectuează o impulsie completă, întins din toate articulaţiile la
întreruperea contactului cu solul (b).
Amplitudinea celor două faze extreme – a pasului anterior şi posterior –
este redusă la primii pași, aceasta crescând progresiv, la fiecare pas (b, c). La
primii pași, perioada de sprijin este lipsită aproape complet de faza de
amortizare (e,f), obiectivul cel mai important fiind „ruperea” cât mai rapidă a
inerţiei statice şi angrenarea în mișcarea de alergare.

Primii pași sunt de asemenea caracterizaţi de efectuarea contactului cu
solul cu o depărtare laterală considerabilă fată de axa alergării, depărtare ce
scade treptat cu fiecare pas efectuat.
Trunchiul flexat pronunţat la începerea alergării, se îndreaptă treptat
spre verticală; braţele sunt îndoite din articulaţiile cotului la aprox. 90º şi
oscilează pe lângă corp dinapoi înainte şi din exterior spre interior cu o
amplitudine care creste în concordanță cu creșterea lungimii pașilor.

Alergare peste obstacole joase (a.O.j.)
Constă în deplasarea cu trecerea succesivă a mai multor obstacole de
înălţimi diferite şi aşezate la distanţe egale unul de celălalt, care să permită
efectuarea aceluiaşi număr de pași (5, 4, 3 sau 2) la un parcurs. Efectuarea trecerii
cu număr par de pași vizează depistarea piciorului de atac şi pregătirea bilaterală a
tehnicii pasului peste gard din perspectiva unei eventuale specializări în proba de
400 m.g., iar utilizarea ritmului impar de pași – în final 3 – este conformă cu
prevederile regulamentului pentru probele scurte de alergări de garduri.
Acest exercițiu, contribuie la însușirea mecanismului de bază al alergării
de garduri, îmbogăţind fondul de deprinderi motrice care favorizează învăţarea
tehnicii acestei probe.
Tehnica de execuţie
Se învaţă global, pe fondul alergării repetate peste mai multe obstacole, în
care bătaia se efectuează pe un picior, iar trecerea obstacolului (atacul) cu celălalt.
Distanţa de la locul de bătaie la obstacol, trebuie să permită trecerea relativ razantă
peste obstacol; trecerea piciorului de atac, se realizează cu întinderea gambei pe
coapsă, iar trecerea piciorului de remorcă (piciorul de bătaie se transformă în picior
de remorcă, el trecând peste obstacol după piciorul de atac) se face cu uşoară
dezaxare laterală (spre exterior).
Trunchiul menţinut vertical în timpul alergării până la şi între obstacole, se
flexează ușor la trecerea fiecărui obstacol; capul este în prelungirea capului,
privirea fiind orientată spre obstacolul următor. Braţele oscilează pe lângă corp.

Săritura în lungime fără elan (s.L.f.e.)
Este un mijloc/exerciţiu utilizat atât pentru evaluarea forței explozive a
membrelor inferioare (în sistemul educaţional dar şi în sportul de performanţă)
cât şi pentru dezvoltarea acesteia; această dublă calitate este şi motivul care
ne-a determinat să includem exerciţiul în această categorie.

Tehnica de execuţie
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Structura acţională poate fi împărţită în 4 faze:
1. Gruparea – se realizează prin coborârea C.G.G. al corpului (flexii din articulaţiile
gleznelor şi genunchilor), simultan cu flexai trunchiului pe coapse şi cu trecerea
brațelor din plan anterior în plan posterior (a); greutatea corporală (masa) este
orientată către partea anterioară a poligonului de sprijin. Această fază determină
acumularea unei tensiuni interne în musculatura membrelor inferioare, care
favorizează impulsia (efortul muscular de învingere);
2. Impulsia – prin presiunea exercitată asupra solului şi efortul de învingere al
musculaturii ambelor membre inferioare (extensie completă) simultan cu trecerea
energică a brațelor dinapoi-înainte-în sus şi cu îndreptarea parţială a trunchiului, se
produce întreruperea contactului cu solul sub un unghi care să favorizeze o
lungime cât mai mare a săriturii (b);
3. Zborul – începe în momentul întreruperii contactului cu solul şi se încheie la
reluarea contactului cu solul (c,d). Imediat după începerea zborului, membrele
inferioare trec din plan posterior în planul anterior al mişcării prin flexie din cele trei
articulaţii (gleznei, genunchiului, şoldului), trunchiul revine în flexie, iar în ultima
parte a zborului gambele se întind pe coapse pregătind aterizarea;
4. Aterizarea – constă în reluarea contactului cu solul pe ambele picioare simultan
(e); în momentul atingerii solului, trunchiul îşi accentuează flexai, bazinul se
propulsează înainte, braţele trec în plan posterior iar musculatura membrelor
inferioare efectuează un efort de cedare pentru amortizarea contactului cu solul
(mai ales dacă aterizarea se produce pe suprafaţă dură).

Pas săltat (p.Sl.)
Pasul săltat constă într-o impulsie şi o desprindere efectuată pe un picior,
cu înscrierea corpului pe o traiectorie de zbor – cu caracteristici descrise în
continuare – şi reluarea contactului cu solul pe acelaşi picior (piciorul de impulsie).
În principala sa formă de execuţie, presupune o succesiune de pași săltaţi, în care
piciorul care realizează impulsia respectiv reluarea contactului cu solul se schimbă
continuu, sub forma pasului săltat alternativ.
Pe lângă varianta enunțată, mai trebuiesc menţionate şi celelalte variante
(derivate), care presupun aceleaşi demersuri în vederea desprinderii şi reluării
contactului cu solul, precum şi aceeași postură în faza de zbor, sub forma pasului
săltat cu elan ritmic intermediar de 3 sau 5 pași, a celui cu elan ritmic intermediar
de 2 sau 4 pași şi a pasului săltat cu elan şi aterizare în groapa cu nisip.
Toate exerciţiile menţionate, au un rol deosebit în constituirea bagajului
motric general, dar şi a celui minim necesar pentru însușirea tehnicii probelor de
sărituri, deoarece prin intermediul lor se realizează:
- depistarea piciorului de bătaie;
- învăţarea desprinderii unilaterale (bătaia pe un picior);
- ameliorarea coordonării mișcărilor segmentare în zbor şi a echilibrului;
- formarea deprinderii de amortizare a şocului de contact la aterizare;
- introducerea în ritmul specific ultimilor pași ai elanului în probele de sărituri;
- dezvoltarea forței în regim de viteză (forță explozivă/detentă) a membrelor
inferioare.

Pas săltat alternativ (p.Sl.a)
Tehnica de execuţie
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Execuţia constă în deplasarea C.G.G. al corpului prin intermediul unei
faze de zbor, orientate atât pe o componentă orizontală cât mai ales pe una
verticală, ca urmare a unei impulsii energice efectuate sub un unghi mare fată
de sol (cca. 75-80º), a unei aterizări efectuate pe acelaşi picior şi a unui pas de
legătură care transferă aceeași execuţie pe celălalt picior. Forţând puțin
expresia, este un pas săltat cu elan intermediar de 1 pas, numărul impar
determinând caracterul alternativ al execuţiei.
Piciorul de impulsie se aşează pe sol activ (sub forma unei bătăi), pe
toată talpa ori chiar pe călcâi (a), după care urmează o rulare în sensul călcâi,
talpă, vârf şi o extensie completă finalizată cu întinderea segmentelor în cele
trei articulaţii (gleznă, genunchi, şold) ale membrului inferior implicat (c).
Simultan cu acţiunea piciorului de impulsie, piciorul de avântare
pendulează dinapoi spre înainte prin flexie din articulația genunchiului până
când coapsa ajunge la orizontală (cu un unghi de aprox. 90º fată de trunchi), cu
gamba perpendiculară pe sol (cu un unghi de aprox. 90º fată de coapsă) şi laba
piciorului relaxată, orientată ușor oblic în jos (d).

Pe parcursul acțiunii membrelor inferioare, trunchiul se menţine vertical
cu capul în prelungirea acestuia, iar braţele oscilează alternativ pe lângă corp,
cu o mișcare mai viguroasă a brațului opus piciorului de avântare, braț care
ajunge cu degetele aproximativ la nivelul frunţii şi cu un unghi de aprox. 90º
între braț şi antebraţ.
Poziţia întinsă a piciorului de impulsie, în flexie a piciorului de avântare,
verticală a trunchiului şi capului precum şi poziția brațelor (d,h), se menţine prin
blocarea tuturor articulaţiilor pe toată durata zborului (faza fără sprijin).
Reluarea contactului cu solul se produce pe piciorul de impulsie, suplu,
pe partea anterioară a labei piciorului, cu derulare pe talpă şi călcâi şi cu efort
muscular de cedare (e,i). Contactele succesive cu solul se produc fără abateri
laterale.

Pas săltat cu elan ritmic intermediar de 3 sau 5 pași (p.Sl.3-5)
Execuţia acestei structuri motrice, presupune efectuarea tuturor
mișcărilor între aşezarea piciorului de impulsie pe sol şi reluarea contactului cu
solul pe acelaşi picior, similar pasului săltat alternativ, cu introducerea unui elan
constituit dintr-un număr impar de pași de alergare (3 sau 5) între două
desprinderi succesive (între doi pași săltaţi succesivi, efectuaţi pe picioare de
desprindere diferite). Ca şi la exerciţiul anterior, numărul impar de pași
determină caracterul alternativ al execuţiei.
În plus fată de exerciţiul descris anterior, acum se va acorda o atenţie
suplimentară ritmului şi structurii celor 3 sau 5 pași, structură similară ultimilor 3
pași ai elanului în probele de sărituri:
-în cazul elanului ritmic intermediar de 3 pași, primul este scurt, al doilea lung,
iar al treilea mai scurt decât primul;
-în cazul elanului ritmic intermediar de 5 pași, primii doi au aspectul unor pași
alergători simpli în ritm uniform, următorii 3 pași având structura identică cu cea
descrisă anterior;
Trebuie spus că elanul ritmic intermediar de 5 pași determină
acumularea unei viteze orizontale mai mari, fapt care face mai dificilă
coordonarea mișcărilor segmentare şi ale corpului în ansamblu pe parcursul
execuţiei. În acest context, este imperios necesar ca intensitatea execuţiei să
fie menţinută sub control pentru a nu altera tehnica pasului săltat.

Pas săltat cu elan ritmic intermediar de 2 sau 4 pași (p.Sl.2-4)
Ca şi mai înainte, facem aceeași precizare: execuţia acestei structuri
motrice, presupune efectuarea tuturor mișcărilor între aşezarea piciorului de
impulsie pe sol şi reluarea contactului cu solul pe acelaşi picior, similar pasului
săltat alternativ, cu introducerea unui elan constituit dintr-un număr par de pași
de alergare (2 sau 4) între două desprinderi succesive (între doi pași săltaţi
succesivi, efectuaţi pe acelaşi picior de desprindere); numărul par de pași
determină caracterul unilateral al execuţiei.
Importanţa acestui exercițiu este determinată de posibilitatea de a
angrena în aceeași mișcare aceleaşi segmente, orientarea fiind mai ales către
piciorul îndemânatic (de bătaie), acest aspect făcându-l util pentru o eventuală
specializare într-o probă de sărituri.
Structura pașilor este:
-în cazul elanului ritmic intermediar de 2 pași: primul este lung, al doilea scurt,
similar ultimilor doi pași ai elanului;
-în cazul elanului ritmic intermediar de 4 pași: primul are aspectul unui pas
alergător simplu, al doilea este scurt, al treilea lung, iar ultimul este mai scurt
decât al doilea.

Pas săltat cu elan şi aterizare în groapa cu nisip/pas săltat
amplu (p.Sl.A)
Execuţia constă în efectuarea unui singur pas săltat cu bătaie pe
piciorul de impulsie, bătaie precedată de un elan constituit dintr-un număr impar
de pași (de regulă 3, 5 sau 7), sub forma unei alergări accelerate, cu aceeași
structură a ultimilor 3 pași ca la toate variantele prezentate anterior.
La bătaie, piciorul de impulsie se aşează pe călcâi cu rulare în sensul
călcâi-talpă-vârf şi o impulsie energică, însoţită de acţiunea activă a piciorului
de avântare dinapoi spre înainte şi a brațului opus acestuia. Astfel, corpul
ajunge în poziția de pas săltat, pe care săritorul o va menţine pe toată durata
zborului.
Aterizarea se produce pe piciorul de impulsie, suplu şi amortizat, cu
continuarea alergării în groapa cu nisip pentru oprire.

Pas sărit (p.Sr.)
Printr-o analogie cu structura de mișcare prezentată anterior, pasul
sărit constă într-o impulsie şi o desprindere efectuată pe un picior, cu înscrierea
corpului pe o traiectorie de zbor – cu caracteristici descrise în continuare – şi
reluarea contactului cu solul pe piciorul opus (piciorul de avântare).
Continuând comparaţia cu pasul săltat, pasul sărit (în principala sa
formă de execuţie, pasul sărit alternativ) presupune o succesiune de sărituri
consecutive, cu impulsie/desprindere pe un picior şi reluare a contactului cu
solul pe celălalt picior; astfel, după fiecare ciclu de mișcare, piciorul de avântare
– prin reluarea contactului cu solul – devine picior de impulsie, iar piciorul de
impulsie devine picior de avântare.
Pe lângă varianta pe care noi o considerăm deasemenea fundamentală
– pasul sărit alternativ, mai trebuiesc menţionate şi celelalte variante – derivate
(chiar dacă foarte puțin utilizate şi aceasta mai ales în antrenamentul
triplusaltiştilor), care vor fi descrise mai succint, deoarece presupun aceleaşi
mișcări segmentare în faza de zbor, sub forma pasului sărit cu elan ritmic
intermediar de 2, 4 sau 6 pași, a celui cu elan ritmic intermediar de 1, 3 sau 5
pași şi a pasului sărit cu elan şi aterizare în groapa cu nisip. În cazul tuturor
acestor variante derivate, este foarte importantă menţinerea intensităţii efortului
în limite care să nu afecteze negativ tehnica pasului sărit.

Şi aceste exerciții, ca și precedentele, au un rol deosebit în
constituirea bagajului motric general, dar şi a celui minim necesar pentru
însușirea tehnicii probelor de sărituri (mai ales triplusalt), deoarece prin
intermediul lor se realizează:
- depistarea piciorului de bătaie;
- învăţarea/consolidarea desprinderii unilaterale;
- formarea deprinderii de menţinere a depărtării mari în plan sagital;
- ameliorarea coordonării mișcărilor segmentare în zbor şi a echilibrului;
- formarea deprinderii de amortizare a şocului de contact la aterizare;
- dezvoltarea forței în regim de viteză (forță explozivă/detentă) a membrelor
inferioare.

Pas sărit alternativ
Tehnica de execuţie
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Deplasarea C.G.G. al corpului se produce printr-o succesiune de
sărituri (sau zboruri), în care impulsia – sub un unghi ascuţit fată de orizontală –
o realizează un picior, iar reluarea contactului cu solul se produce pe piciorul
opus.
Piciorul de impulsie se aşează pe sol activ, pe călcâi (a), cu rulare în
sensul călcâi-talpă-vârf (b), extensie cu întinderea completă din toate
articulaţiile implicate şi desprindere orientată pe o traiectorie oblică în sus (c).
Simultan cu acţiunea piciorului de impulsie, piciorul opus (de avântare) trece în
planul anterior al mişcării flexat din articulația genunchiului (b,c), cu coapsa la
orizontală ori chiar mai sus – unghi de 90º sau mai mic între coapsă şi trunchi –
şi cu gamba ușor flexată pe coapsă – unghi mai mic de 90º între gambă şi
coapsă (d,h). Trunchiul este ușor în flexie (h), iar braţele oscilează alternativ
(braţ-picior opus) sau simultan, cu un caracter foarte activ pentru a stimula
impulsia.
După întreruperea contactului cu solul, prin acţiunea piciorului de
impulsie spre înapoi prin – uşoară flexie a gambei pe coapsă – şi a piciorului de
avântare spre înainte, între coapse se realizează o depărtare mare în plan
sagital, menţinută pe cea mai mare parte a traiectoriei de zbor (i).
Pe ultima parte descendentă a zborului, gamba piciorului de avântare
se întinde pe coapsă, iar aceasta coboară pregătind reluarea contactului cu
solul – de asemenea pe călcâi şi în mod activ – contact orientat pe o direcție
dinainte spre înapoi (e,f).

Pas sărit cu elan ritmic intermediar de 2, 4, 6 pași
Structura motrică a pasului sărit este identică cu cea descrisă anterior,
diferența constând în faptul că paşii săriţi nu se succed, între doi pași săriţi
consecutivi interpunându-se un elan constituit din pași alergători în număr par.
Astfel, execuţia va fi alternativă, în sensul că un pas sărit se efectuează cu
impulsie pe un picior şi reluare a contactului cu solul pe celălalt, după care
„rolurile” se schimbă.

Pas sărit cu elan ritmic intermediar de 1, 3, 5 pași
Fără a fi nevoie să intrăm în foarte multe amănunte, structura motrică a
pasului sărit este de asemenea similară celei descrise la punctul 4.2.3.1. şi de
asemenea, similar punctului 4.2.3.2., între doi pași săriţi se intercalează un elan
constituit din pași alergători în număr impar. În acest fel, execuţia va fi
unilaterală, pe tot parcursul unei execuţii impulsia fiind efectuată pe acelaşi
picior – piciorul de impulsie – şi de asemenea aterizarea – pe piciorul de
avântare.

Pas sărit cu elan şi aterizare în groapa cu nisip (pas sărit amplu)
Execuţia constă în efectuarea unui elan constituit dintr-un număr impar
de pași – de regulă 3, 5, ori 7 sub forma unei alergări accelerate, cu aşezarea
piciorului de impulsie în mod activ, desprinderea producându-se în poziţie de
pas săltat. Imediat după aceasta, piciorul de impulsie continuă retroducerea şi
gamba se flexează ușor pe coapsă, trecându-se în poziţie de pas sărit, cu
depărtare mare în plan sagital între coapse, poziţie care se menţine cât mai
mult.
Pe traiectoria descendentă a traiectoriei, coapsa piciorului de avântare
coboară simultan cu întinderea gambei pe coapsă pregătind aterizarea, iar
piciorul de impulsie trece dinapoi spre înainte prin flexai gambei pe coapsă,
continuând alergare în nisip pentru oprire.

Săritura în lungime cu ghemuire (s.L.g.)
Deși nu este un procedeu tehnic de mare randament, ca urmare
nemaifiind utilizat – decât eventual sporadic – în concursurile de atletism,
includerea sa în curricula pentru educaţia fizică din învățământul gimnazial şi ca
urmare învăţarea tehnicii, este recomandată în primul rând de accesibilitatea
datorată simplităţii mișcărilor care o compun.
Pe de altă parte, din punct de vedere al structurii, conține elementele
comune tuturor procedeelor tehnice de săritură în lungime – desigur cu
excepţia zborului – constituindu-se astfel într-un suport motric deosebit de util
pentru învăţarea tehnicii procedeului cu 1 pas şi ½ în aer şi apoi a celor de
mare randament – cu 2 pași şi ½ în aer şi cu 3 pași şi ½ în aer.

Tehnica de execuţie
Elanul constă într-o alergare sub formă accelerată, dar cu un caracter
mai activ al pasului alergător, alergare formată dintr-un număr de regulă impar
de pași – 9, 11 sau mai mulţi (elan complet în cazul săriturilor sub formă de
concurs). Ritmul şi forma ultimilor 3 pași ai elanului sunt determinate de
lungimea diferită a acestora: antepenultimul pas este mai scurt şi este
considerat un pas de legătură, penultimul este lung şi determină coborârea
C.G.G. al corpului prin flexii la nivelul articulaţiei genunchilor, ultimul fiind cel
mai scurt şi cu o aşezare a piciorului de bătaie/impulsie aproape de proiecția
C.G.G. al corpului pe sol.
Bătaia (impulsia în unele surse bibliografice) urmăreşte transformarea
vitezei orizontale obţinute în viteză ascensională. Piciorul de bătaie/impulsie se
aşează pe călcâi, activ (de sus în jos şi dinainte spre înapoi) şi cu trecere
rapidă prin rulare pe toată talpa şi pe vârf, o amortizare a contactului cu solul
prin efort muscular de cedare (flexie în articulația genunchiului) şi o impulsie cu
caracter exploziv prin efort muscular de învingere, determinată de o extensie
rapidă la nivelul celor trei articulaţii implicate (gleznă, genunchi, coxo-femurală).
Impulsia piciorului de bătaie este însoţită de pendularea piciorului de avântare
dinapoi spre înainte şi în sus şi de înaintarea brațului opus acestuia, astfel că
înaintea întreruperii contactului cu solul, săritorul se găsește în poziţie de pas
săltat.

Zborul presupune trecerea piciorului de bătaie/impulsie din plan
posterior în plan anterior, lângă piciorul de avântare, flexai ambelor gambe şi a
trunchiului pe coapse, poziția generală a corpului (ghemuită) menţinându-se
până pe ultima treime descendentă a zborului.
Aterizarea constă în totalitatea mișcărilor efectuate în scopul
valorificării la maximum a traiectoriei zborului. Trunchiul flexat pe coapse şi
coapsele ridicate se menţin astfel, iar gambele se întind cu labele picioarelor în
flexie dorsală. Contactul cu nisipul se produce pe călcâie, după care urmează o
acțiune de cedare prin flexie la nivelul articulaţiei genunchilor.

Săritura în înălțime cu păşire (s.Î.p.)
Deși perimat şi abandonat de foarte mulţi ani în sistemul competiţional,
procedeul tehnic cu păşire prezintă o structură tehnică simplă şi tocmai de
aceea accesibil elevilor de gimnaziu, dar care în plus mai prezintă un avantaj,
prin aceea că „poate contribui la formarea ori ameliorarea deprinderii – mai
puțin naturale – de desprindere pe verticală cu bătaie pe un picior”.

Tehnica de execuţie
Elanul, asemenea celorlalte probe de sărituri, prezintă aspectul unei
alergări accelerate cu creştere progresivă a vitezei orizontale, constituit dintr-un
număr – de regulă – impar de pași (deoarece valoarea performanţelor este
redusă, un elan de 5-7 pași este suficient); structura ultimilor trei pași este deja
cunoscută: „scurt-lung-scurt”. Ca formă şi orientare, elanul este rectiliniu, oblic
fată de ştachetă sub un unghi de 25-35º.
Bătaia începe în momentul aşezării piciorului exterior ştachetei pe sol
la o distanta de 40-60 cm de aceasta, pe călcâi şi întins, în scopul reorientării
vitezei orizontale către o traiectorie preponderent verticală (cele trei segvenţe
ale bătăii – faza de amortizare, momentul verticalei, faza de impulsie –
specifice oricărei bătăi, sunt similare). Acţiunea piciorului de bătaie este însoţită
de pendularea piciorului de atac dinapoi spre înainte, întins din articulația
genunchiului şi de avântarea brațelor.

Zborul urmăreşte ca prin valorificarea rotaţiilor reale, segmentele
corpului să treacă în mod raţional (coordonat) peste ştachetă. Piciorul de atac
efectuează o rotație externă, simultan cu rotarea bazinului spre acesta şi cu
rotarea trunchiului spre piciorul de bătaie, după care se înscrie pe o traiectorie
descendentă către sol. În timp ce piciorul de atac coboară, piciorul de bătaie
urcă până în momentul amplitudinii maxime, efectuând de asemenea o rotație,
dar internă.
Aterizarea are doar rolul de a atenua şocul produs de reluarea
contactului cu solul şi se realizează în două momente, prin contactul succesiv
mai întâi al piciorului de atac şi apoi, cu întârziere datorată decalajului, al
piciorului de bătaie. Amortizarea se realizează prin contracţia rezistentă a
musculaturii piciorului de atac şi prin flexai din articulaţiile gleznei, genunchiului
şi şoldului.

• de pe loc

• din deplasare

- cu două mâini

- din şezând, din stând pe genunchi, pe
un genunchi, din depărtat lateral, din
stând depărtat sagital

- cu o mână

- din şezând, din stând pe genunchi, pe
un genunchi, din depărtat lateral, din
stând depărtat sagital

- cu două mâini

- cu elan constituit din pași de mers sau
de alergare

- cu o mână

Aruncarea azvârlită cu două mâini din şezând

Aruncarea azvârlită cu două mâini din stând pe genunchi

Ilustrarea vizează aruncări efectuate din următoarele poziții:

Aruncarea azvârlită cu o mână din stând depărtat lateral

• stând cu faţa spre direcţia de aruncare; picioarele sunt depărtate lateral, cu
o distanţă echivalentă lăţimii umerilor;

Aruncarea azvârlită cu o mână din stând depărtat sagital

• stând cu faţa spre direcţia de aruncare; picioarele sunt depărtate sagital, cu
tălpile paralele cu axa aruncării;

Aruncarea azvârlită cu o mână din stând cu umărul opus
braţului de aruncare pe direcţia aruncării, angrenând forţa
musculaturii braţului
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• stând lateral, cu umărul opus braţului de aruncare pe direcţia aruncării,
tălpile paralele, cu vârfurile pe direcţia aruncării, angrenând în mişcare forţa
musculaturii braţului; braţul efectuează în succesiune o flexie a antebraţului
pe braţ – cotul precede în mişcare mâna cu obiectul, după care o extensie
energică a antebreţului pe braţ – mişcare de „biciuire” (b,c,d);

Aruncarea azvârlită cu o mână din stând cu umărul opus
braţului de aruncare pe direcţia aruncării, angrenând forţa
musculaturii trunchiului şi braţului
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• stând lateral, cu umărul opus braţului de aruncare pe direcţia aruncării,
tălpile paralele, cu vârfurile pe direcţia aruncării, angrnând în mişcare forţa
musculaturii trunchiului şi braţului; aruncarea începe cu mişcarea de rotaţie
a bazinului (a,b,c) în jurul axei verticale (şoldul de pe partea braţului de
aruncare înaintează rapid spre înainte) angrenând forţa musculaturii
trunchiului, după care este angrenată forţa musculaturii braţului (b,c) în
aceleaşi condiţii ca cele descrise anterior;

Aruncarea azvârlită cu o mână din stând cu umărul opus
braţului de aruncare pe direcţia aruncării, angrenând forţa
musculaturii picioarelor, trunchiului şi braţului

a

b

c

d

• stând lateral, cu umărul opus braţului de aruncare pe direcţia aruncării,
piciorul de pe partea braţului de aruncare perpendicular pe axa aruncării (a),
angrenând în mişcare forţa musculaturii picioarelor, trunchiului şi braţului
(poziţia fundamentală-a); aruncarea debutează cu impulsia (întindere
completă) piciorului dinapoi (b), care efectuează simultan şi o pivotare pe
partea anterioară a labei piciorului (rotaţie externă a călcâiului), continuă cu
rotaţia bazinului în jurul axei verticale (c) şi se încheie cu acţiunea braţului,
accentuând mişcarea de întindere energică a antebraţului pe braţ (c,d);

Aruncarea azvârlită cu elan
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Tehnica de execuţie
Elanul constă în efectuarea unui număr variabil de paşi – 1, 2, ori mai
mulţi – de regulă sub forma alergării laterale cu paşi adăugaţi sau încrucişaţi,
care urmăreşte ca prin intermediul unei mişcări accelerate să se acumuleze o
viteză orizontală optimă (a,b,c).
Zborul corespunzător ultimului pas, se încheie printr-un contact (sprijin
unilateral) efectuat cu piciorul de pe partea braţului aruncător (d), urmat
imediat de contactul (sprijin bilateral) efectuat cu piciorul opus, aşezat pe sol cu
călcâiul şi întins din articulaţia genunchiului (aşezare blocată – e).
În acest moment (poziţia fundamentală), poziţia aruncătorului poate fi
caracterizată astfel (e):
- piciorul dinapoi, cu laba piciorului orientată perpendicular pe axa
aruncării, flexat din toate articulaţiile şi cu genunchiul rotat exterior, preia cea
mai mare parte a greutăţii corpului;
- piciorul dinainte, cu călcâiul în contact cu solul şi întins complet, are
rol de blocare a vitezei orizontale;
- trunchiul este rotat spre braţul aruncător, cu axa umerilor aproape
paralelă cu axa aruncării;
- braţul aruncător este întins, cu mâna în supinaţie şi aproape de nivelul
umărului;

- braţul opus braţului aruncător este flexat înainte, cu mâna aproximativ la
nivelul pieptului;
- capul în prelungirea trunchiului.
Aruncarea propriuzisă începe din acest moment, în următoarea
succesiune:
- mişcarea de ridicare a C.G.G. al corpului prin întinderea piciorului dinapoi,
rotaţia internă a genunchiului şi rotaţia externă a călcâiului – menţinând
piciorul dinainte întins/blocat (f);
- rotaţia bazinului urmată de rotaţia trunchiului spre direcţia de aruncare, rotaţie
stimulată şi de mişcarea de vâslire a braţului liber, până când axa umerilor şi
axa bazinului ajung perpendiculare pe axa aruncării, corpul aflându-se astfel
într-o poziţie de arc de cerc dorsal (g);
- trecerea (translaţia) greutăţii corpului, de pe piciorul dinapoi pe piciorul
dinainte (i) şi chiar dincolo de acesta, apărând ca o necesitate restabilirea
echilibrului – piciorul dinainte are rol de pivot (j); în timpul translaţiei, nu se
întrerupe contactul piciorului dinapoi cu solul (g,h,i).
Odată cu trecerea proiecţiei verticale a C.G.G. al corpului peste mijlocul
poligonului de sprijin (aproximativ jumătatea distanţei dintre cele două sprijinuri)
începe tracţiunea braţului aruncător asupra obiectului, într-o mişcare dinapoi
spre înainte pe deasupra umărului şi orientată oblic în sus.

Până la trecerea braţului aruncător în planul anterior al mişcării, cotul
precede mâna cu obiectul, aruncarea realizându-se prin întinderea energică a
antebraţului pe braţ („biciuire”) şi un ultim impuls aplicat prin flexia palmei şi
întinderea degetelor.
Mișcarea de translație a C.G.G. al corpului (materializat în trecerea
greutății corpului de pe piciorul dinapoi pe piciorul dinainte), duce proiecția
acestuia pe sol înaintea poligonului de sprijin, determinând apariția unei stări de
dezechilibru. Compensarea dezechilibrului se realizează prin efectuarea unui
pas (sau mai multor pași sub forma unei săltări multiple) de restabilire (i,j), cu
piciorul dinapoi (piciorul de pe partea brațului de aruncare).

Aruncarea împinsă (ar.Împ.)
Ca tip de mişcare, ca şi aruncarea azvârlită, aruncarea împinsă se
însuşeşte în mod natural. Ea constă în efectuarea unei presiuni asupra
obiectului aruncat, cu o orientare dinapoi spre înainte, oblic şi în sus, cu
eliberare sub un unghi apropiat de 45º.
Deprinderea de aruncare împinsă este favorizată de un nivel minim de
dezvoltare a forţei musculare şi, pe de altă parte, vizează prin exersare
repetată dezvoltarea acestei calităţi motrice. În afara efectelor ce vizează
dezvoltarea calităţilor motrice, exerciţiile de aruncare împinsă „prin varietatea
lor, vor contribui nu numai la crearea bazei pentru învăţarea aruncării împinse”
(mecanism de bază pentru tehnica probei de aruncare a greutăţii) „ci şi la
dezvoltarea îndemânării şi coordonării” (Drăgan D., 2003).
Obiectele utilizate pentru aruncări pot fi mingi de: handbal, baschet ori
mingi medicinale de diferite greutăţi, adaptate particularităţilor subiecţilor,
manevrate cu două mâini (de la piept şi de la umăr) şi cu o mână, din poziţii
diferite.
În acest context, pentru perfecţionarea deprinderii de aruncare împinsă,
putem utiliza următoarele exerciţii, începând cu aruncările cu două mâini:

Aruncarea cu două mâini de la piept din şezând

a

b

c

• şezând cu picioarele întinse şi uşor depărtate, aruncarea mingii medicinale
cu două mâini de la piept (a); în poziţia iniţială, braţele sunt flexate cu
coatele la nivelul umerilor şi cu palmele în pronaţie (a); aruncarea se
produce printr-o întindere (extensie) energică a antebraţului pe braţ şi în final
a degetelor (falangelor), spre înainte şi în sus (b); în mişcare este implicată
forţa musculaturii braţelor;

Aruncarea cu două mâini de la piept din stând pe genunchi

• stând pe genunchi, uşor depărtat lateral, aruncarea mingii medicinale cu
două mâini de la piept; poziţia ansamblului braţe-obiect, ca şi biomecanica
aruncării, sunt similare exerciţiului descris anterior; aruncarea din această
poziţie, implică în efort doar forţa musculaturii braţelor; dacă anterior
aruncării se efectuează o extensie a trunchiului, acţiunea constând în
îndreptarea acestuia urmată de efortul braţelor, în mişcare se angrenează
forţa musculaturii trunchiului şi braţelor; în acest caz, mişcarea trunchiului
poate continua peste punctul de echilibru, cu trecere în culcat înainte cu
sprijinul palmelor pe sol;

Aruncarea cu două mâini de la piept din stând depărtat lateral

• stând depărtat lateral, aruncările sunt efectuate în aceeaşi succesiune de
mişcări: primele aruncări implică doar forţa musculaturii braţelor, după care
aruncările sunt anticipate de o extensie prealabilă a trunchiului, mişcarea de
aruncare fiind constituită din îndreptarea trunchiului (implică forţa
musculaturii trunchiului), urmată de extinderea energică a braţelor (implică
forţa musculaturii braţelor);

Aruncarea cu două mâini de la piept din stând depărtat sagital

• stând depărtat sagital, aruncări efectuate cu aceleaşi caracteristici ale
efortului, implicând la început doar braţele în mişcare – forţa musculaturii
braţelor, apoi trunchiul şi braţele – forţa musculaturii trunchiului şi braţelor;

Învăţarea aruncării împinse cu o mână de la umăr (susţinând obiectul de
aruncat cu cealaltă mână), se efectuează la început fără elan, urmând aceeaşi
succesiune a exerciţiilor ca şi în cazul aruncării cu două mâini:

Aruncarea cu o mână de la umăr din şezând

• şezând cu picioarele întinse şi uşor depărtate, aruncarea mingii medicinale
cu o mână de la umăr; în poziţia iniţială, braţul aruncător este flexat cu
cotul la nivelul umărului şi palma în pronaţie, celălalt braţ având rol de
susţinere; aruncarea se produce printr-o întindere (extensie) energică a
antebraţului pe braţ şi în final a degetelor (falangelor), spre înainte şi în sus;
în mişcare este implicată forţa musculaturii braţelor.

Aruncarea cu o mână de la umăr din stând depărtat sagital,
angrenând forţa musculaturii braţului

• stând cu faţa spre direcţia de aruncare; picioarele sunt depărtate sagital, cu
tălpile paralele cu axa aruncării; aruncarea este determinată de acţiunea
braţului aruncător, prin extensia energică din articulaţia cotului şi a
degetelor;

Aruncarea cu o mână de la umăr din stând depărtat sagital,
angrenând forţa musculaturii trunchiului şi braţului

• stând cu faţa spre direcţia de aruncare; picioarele sunt depărtate sagital, cu
tălpile paralele cu axa aruncării; aruncarea este determinată de acţiunea
trunchiului în rotaţie spre direcţia de aruncare şi a braţului aruncător, prin
extensia energică din articulaţia cotului şi a degetelor;

Aruncarea cu o mână de la umăr din stând depărtat sagital,
angrenând forţa musculaturii picioarelor, trunchiului şi braţului

• stând cu faţa spre direcţia de aruncare; picioarele sunt depărtate sagital, cu
tălpile paralele cu axa aruncării; aruncarea este determinată de acţiunea de
ridicare a C.G.G. al corpului prin întinderea picioarelor, de rotaţie a
trunchiului spre direcţia de aruncare şi a braţului aruncător, prin extensia
energică din articulaţia cotului şi a degetelor;

Aruncarea împinsă de la umăr, cu elan
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Tehnica de execuţie
Elanul constă într-o succesiune de 1, 2 sau mai mulţi paşi de mers sau
de alergare cu paşi adăugaţi sau încrucişaţi, ce urmăreşte creşterea vitezei
orizontale a ansamblului aruncător-obiect. În timpul elanului (a,b,c,d), corpul
aruncătorului se găseşte într-o poziţie în care:
- tălpile sunt perpendiculare pe axa aruncării, rotate spre braţul
aruncător;
- greutatea corpului este preponderent pe piciorul dinapoi;
- axa bazinului şi umerilor sunt paralele cu axa aruncării;
- braţul aruncător este cu mâna în pronaţie şi cotul la nivelul umărului,
înapoia obiectului de aruncat;
- celălalt braţ are rol de susţinere a obietului de aruncat.
Zborul corespunzător ultimului pas (c), se încheie printr-un contact
unilateral cu solul (d) efectuat cu piciorul dinapoi (de pe partea braţului de
aruncare), cu laba piciorului rotată exterior, urmat foarte repede după aceea de
contactul piciorului dinainte (opus braţului de aruncare), realizându-se contactul
bilateral (e). Odată cu efectuarea contactului unilateral, C.G.G. al corpului
coboară iar greutatea trece pe piciorul dinapoi (d).
Aşezarea piciorului dinainte pe sol (la efectuarea contactului bilateral)
este blocată şi urmată de ridicarea C.G.G. al corpului, prin extinderea piciorului
dinapoi.

Pe ultima parte a ridicării, are loc o mişcare de rotaţie a bazinului şi
înaintarea energică a şoldului de pe partea braţului aruncător, fapt care
determină prin trecerea corpului în extensie (arc de cerc dorsal),
pretensionarea musculaturii trenului superior (g). Acţiunea este continuată de
translaţia greutăţii corpului dinapoi spre înainte şi după trecerea proiecţiei
verticale a C.G.G. peste jumătatea poligonului de sprijin, de efortul exploziv de
aruncare al braţului, printr-o presiune aplicată obiectului dinapoi-înainte-oblic în
sus, fără a permite trecerea cotului înaintea obiectului (transformarea împingerii
în azvârlire) ori coborârea cotului (f,g).
Eliberarea obiectului se produce din sprijin bilateral, la o înălţime cât
mai mare (h), cu continuarea translaţiei peste piciorul dinainte, fapt ce va face
necesară restabilirea prin trecerea de pe piciorul dinainte pe cel dinapoi (de pe
piciorul opus pe cel de pe partea braţului aruncător) şi una sau mai multe săltări
pe acesta în scopul restabilirii echilibrului (i,j).

Aruncarea lansată (ar.Lans.)
În abordarea acestui tip de aruncare, specialiştii susţin că solicitarea
preponderentă în efort a musculaturii trenului superior, se realizează prin
intermediul unei tracţiuni efectuate cu două mâini sau cu o mână, aplicate
obiectului de aruncat prin lateral, pe o traiectorie dinapoi spre înainte şi de jos
în sus (Drăgan D., 2003), articulaţi(a)ile (articulaţia la aruncarea cu o mână)
cotului rămânând blocat(ă)e/întins(ă)e pe toată durata execuţiei mişcării (Alexe
D.I., 2010).
Utilizate sub forma unor acţiuni motrice simple, sau în combinaţii de
exerciţii (sub forma ştafetelor şi/sau parcursurilor aplicative), aruncările de tip
lansare (mai ales cele cu două mâini, ex., aruncarea mingii medicinale cu două
mâini: de jos înainte, înaipoi pe deasupra capului, prin lateral), contribuie la
îmbunătăţirea calităţilor motrice de forţă explozivă, rezistenţă în regim de forţă,
coordonare la nivelul trenului superior.
Anterior repetării aruncărilor propriuzise, recomandăm utilizarea unor
exerciţii de manipulare, care urmăresc obişnuirea cu obiectele de aruncat (cu
forma, dimensiunea şi mai ales greutatea acestora), sub forma unor mişcări de:
legănare/balansare înaintea corpului (jos – sus şi stânga – dreapta) şi lateral
(înainte – înapoi şi stânga dreapta).

Aruncarea lansată cu două mâini prin lateral
Respectând principiul accesibilităţii, exerciţiile de aruncare lansată cu
două mâini vor fi abordate în următoarea succesiune:
Aruncări lansate cu două mâini fără elan:
• din stând depărtat lateral

- angrenând forţa musculaturii braţelor;
- angrenând forţa musculaturii trunchiului şi braţelor;
- angrenând forţa musculaturii picioarelor, trunchiului şi
braţelor;

• din stând depărtat sagital

- angrenând forţa musculaturii braţelor;
- angrenând forţa musculaturii trunchiului şi braţelor;
- angrenând forţa musculaturii picioarelor, trunchiului şi
braţelor;

• din stând depărtat cu
umărul pe direacţia aruncării

- angrenând forţa musculaturii braţelor;
- angrenând forţa musculaturii trunchiului şi braţelor;
- angrenând forţa musculaturii picioarelor, trunchiului şi
braţelor;

Aruncări lansate cu două mâini cu elan:
• din stând depărtat cu
umărul pe direcţia aruncării

- angrenând forţa musculaturii picioarelor, trunchiului şi
braţelor;

Cu titlu de exemplificare, ilustrăm:

Aruncarea lansată cu două mâini din stând depărtat sagital

Aruncarea lansată cu două mâini cu elan
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Tehnica de execuţie
Ca şi în cazul celorlalte tipuri de aruncări (azvârlită, împinsă),
elanul se poate prezenta sub forma unuia sau mai multor paşi de mers sau
alergare laterală (cu paşi adăugaţi sau încrucişaţi), urmărind ca ansamblul
aruncător-obiect de aruncat să acumuleze o viteză orizontală optimă (a,b).
Zborul corespunzător ultimului pas (c), se încheie printr-un contact cu
solul efectuat cu piciorul dinapoi (contact unilateral), cu laba piciorului rotată
exterior, urmat foarte repede după aceea de contactul piciorului dinainte,
realizându-se contactul bilateral (d). Odată cu efectuarea contactului unilateral,
C.G.G. al corpului coboară, iar greutatea trece pe piciorul dinapoi (c).
Aşezarea piciorului dinainte pe sol (contactul bilateral) este blocată şi
urmată de ridicarea C.G.G. prin extinderea piciorului dinapoi. Pe ultima parte a
ridicării, are loc o mişcare de rotaţie a bazinului şi înaintarea energică a şoldului
dinspre partea obiectului de aruncat, fapt care determină prin trecerea corpului
în extensie (arc de cerc dorsal), pretensionarea musculaturii trenului superior
(e). Acţiunea este continuată de translaţia greutăţii corpului dinapoi spre înainte
şi după trecerea proiecţiei verticale a C.G.G. peste jumătatea poligonului de
sprijin, de efortul exploziv de aruncare al braţelor, printr-o tracţiune aplicată prin
lateral asupra obiectului, dinapoi-înainte-oblic în sus, fără a permite efectuarea
de flexii în articulaţiile cotului (f,g).

Eliberarea obiectului se produce din sprijin bilateral, la o înălţime cât
mai mare (f), cu continuarea translaţiei peste piciorul dinainte, fapt ce va
face necesară restabilirea prin trecerea de pe piciorul dinainte pe cel dinapoi şi
una sau mai multe săltări pe acesta, în scopul restabilirii echilibrului (g,h).

Aruncarea lansată cu o mână prin lateral
Respectând principiul accesibilităţii, exerciţiile de aruncare lansată cu o
mână prin lateral, vor fi abordate în următoarea succesiune:
Aruncări lansate cu o mână fără elan:

• din stând depărtat lateral

- angrenând forţa musculaturii braţelor;
- angrenând forţa musculaturii trunchiului şi braţelor;
- angrenând forţa musculaturii picioarelor, trunchiului şi braţelor;

• din stând depărtat sagital

- angrenând forţa musculaturii braţelor;
- angrenând forţa musculaturii trunchiului şi braţelor;
- angrenând forţa musculaturii picioarelor, trunchiului şi braţelor;

• din stând depărtat cu
umărul pe direcţia aruncării

- angrenând forţa musculaturii braţelor;
- angrenând forţa musculaturii trunchiului şi braţelor;
- angrenând forţa musculaturii picioarelor, trunchiului şi braţelor;

Aruncări lansate cu o mână cu elan:
• din stând depărtat cu
umărul pe direcţia aruncării

- angrenând forţa musculaturii picioarelor, trunchiului şi braţelor;

Aruncarea lansată cu o mână din stând depărtat sagital

Aruncarea lansată cu o mână cu elan
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Tehnica de execuţie
Ca şi în cazul celorlalte tipuri de aruncări (azvârlită, împinsă),
elanul se se poate prezenta sub forma unuia ori mai multor paşi de mers sau
alergare (laterală cu paşi adăugaţi sau încrucişaţi), urmărind ca ansamblul
aruncător-obiect de aruncat, să acumuleze o viteză orizontală optimă (a,b,c).
Zborul corespunzător ultimului pas (c), se încheie printr-un contact cu
solul efectuat cu piciorul dinapoi (contact unilateral), cu laba piciorului rotată
exterior, urmat foarte repede după aceea de contactul piciorului dinainte,
realizându-se contactul bilateral (d). Odată cu efectuarea contactului unilateral,
C.G.G. al corpului coboară, iar greutatea corpului trece pe piciorul dinapoi (d).
Aşezarea piciorului dinainte pe sol (contactul bilateral) este blocată şi
urmată de ridicarea C.G.G. prin extinderea piciorului dinapoi (d,f). Pe ultima
parte a ridicării, are loc o mişcare de rotaţie a bazinului şi înaintarea
energică a şoldului dinspre partea obiectului de aruncat, fapt care determină
prin trecerea corpului în extensie (arc de cerc dorsal), pretensionarea
musculaturii trenului superior (d,e,f), pregătind efortul de aruncare. Acţiunea
este continuată de translaţia greutăţii corpului dinapoi spre înainte şi după
trecerea proiecţiei verticale a C.G.G. peste jumătatea poligonului de sprijin, de
efortul exploziv de aruncare al braţului, printr-o tracţiune aplicată prin lateral
asupra obiectului, dinapoi-înainte-oblic în sus, fără a permite efectuarea flexiei
în articulaţia cotului (e,f,g).

Eliberarea obiectului se produce din sprijin bilateral, la o înălţime cât mai
mare (g), cu continuarea translaţiei peste piciorul dinainte, fapt ce va face
necesară restabilirea prin trecerea de pe piciorul dinainte pe cel dinapoi şi una
sau mai multe săltări pe acesta, în scopul restabilirii echilibrului (g,h).
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