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SUPLIMENTELE NUTRITIVE ANTIOXIDANTE ÎN SPORT

a

Abstract

izic poate 

Cuvinte cheie: stres oxidativ, suplimente antioxidante, efort fizic

Afilierea autorilor
a Universitatea Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de 
Pandurilor, nr 5-7, Cluj Napoca

1. Introducere
Efortul fizic este un stres complex: neuromuscular, prin activarea 

prin activarea axului hipotalamo-hipofizo-

simpato-

biochimic, pr -

ca un factor prooxidant sau antioxidant, prin modificarea homeostaziei redox: 

7



combaterii stresului 

antioxidant 

2. Problema studiata

2.1.

nepereche sunt cunoscute sub denumirea de radicali liberi. Prin metabolizarea 

-

(Halliwell 2006, Tache 2006, Fisher-Wellman & Bloomer 2009).

2.2.

S-

8



-senzitive, mecanism important în 

adaptarea sistemelor AO endogene la antrenament regula

oxidativ (SO) indus de efort.

2.3. Stresul oxinitrozativ
Stresul oxidativ (SO) a fost definit la începutul anilor ‘80 ca 

controlul redox (Jones 2006). 

atea 

pot

sistemele de semnalizare normale redox-

9



sistemice. Sistemul locomotor, sistemul nervos, sistemul cardiovascular au 

„reparatoare”, reducerea leziunilor oxidat

secundare antrenamentului fizic sunt foarte diferite. S-

2.4.
care ar 

considerare. SON

suplimentelor nutritive AO pentru reechilibrarea acesteia. Dozele de 

10



suplimente antioxidante trebuie recomandate în raport cu aspectele cantitative 

Adoptarea unor anumite strategii nutritive în cursul efortului fizic 

proceselor metabolice (aerobe, anaerobe sau mixte) din cursul diferitelor 

sine producerea SON. Ca efecte adverse directe ale suplimentelor nutritive 

efectul endogen adaptativ produs de efortul fizic cronic. Dozele mari de 

suplimente AO pot diminua efectele favorabile induse de SRO sau pot genera 

liza 

e în administrarea suplimentelor antioxidante în 

sport; preparatele cu mai multe nutrimente, spre deosebire de megadozele de 

11
 



r

oxidative ar putea fi afectate de terapia AO (Atalay et al. 2006).

2.5.

iz

aminoacizii, vitamina B2, vitamina H, usturoiul, anumite condimente (Tache 

glutationul (GSH), ceruloplasmina, melatonina, estrogeni, poliamine, acidul 

-lipoic, adenozina, nicotinamida, lactoferina, arginina, potasiul, cuprul, 

antiinflamator, imnunostimulator, anticanceros, antitrombotic, antischemic 

etc.

laz

GSH- -

2.6.

12
 



individu

e oxidare a 

efortul fizic (Arent 2010).  

3. Concluzii

domeniul 

antioxidante.
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PSIHOMOTRICITATEA ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE AL 

COSTEA Liana Mariaa 

Abstract

componente ale procesului de instruire în handbalul de 

Cuvinte cheie

Afilierea autorilor
a -

1. Introducere

prin care 

dozare”. 

elemente: 

15



vedere psihologic, motricitatea 

2. Problema studiata

2.1.
Delimitarea

se exprim

16
 



Obiective formul

-motorie.

Epu

-stânga- -

obiect-

-

interpretative.

în 

-

coordonarea.

fiind 

–

echilibrul, coordonarea perceptiv–

–

17
 



2.2.

Giummarra et al. 2007)

imaginea corpului, somatognozie, reprezentarea corpului propriu.

Principalele sisteme care contribuie la pr

-senzoriale, (b) sistemul 

c

detectate erori între rezult

et al. 2007).

18
 



Fig. 2 -

(Brumagne et al. 2013)

re 

simple (Proske et al. 2012).

În 

dreptaci.

control motor (Brumagne et al. 2013).

2.3. Lateralitatea 

19
 



ului în executarea 

mâinii, ochiului sau piciorului în executarea unei praxii”.

de vedere 

te identificarea formelor. 

actele motrice (Horghidan 2000).

2.4. Ambidextria 

20
 



- ajunge cu 

2.5. Ideomotricitatea 

m

pe seama componentelor exteroceptive, în timp ce, în fazele finale, 

oceptive.

21
 



ideomotor cu exersarea propriu-

ntrare asupra sarcinii ce se 

ii, 

(1990) citat de Holghidan (2000) este utilizat pentru îndeplinirea 

-

pularea 

imaginii de sine, controlul durerii, aplicarea tehnicilor de relaxare (imaginea 

3. Concluzii

22
 



te ale 
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DEZVOLTAREA 

PREUNIVERSITAR

DIACONU- a

Abstract

fizice este important din perspectiva deprinderilor 

tate în 

Cuvinte cheie: sport, psihomotricitate,

Afilierea autorilor
a

1.

25
 



vârste între 6-

i copil care 

lor care se pot dezvolta prin procesele 

ive 

26
 



definitorie. Într-

omului contemporan într-un 

sedentaris

devenit o realitate a vremurilor noastre. 

-

stadiu

trecerea într-un mediu dinamic, adaptabil, axat pe centrarea pe exersarea 

sarcinilor de studiu. Exis

personalitatea cadrului didactic, dimensiunea grupului de elevi. 

27
 



-14 ani sunt într-

-

e

colaborare, ajutor reciproc, socializare cu grupul de prieteni, etc. În mod 

2.

programele curricu

28
 



psihic 

adult îl va avea în 

fizice la nivelul ciclului preuniversitar va dezvolta o serie de componente 

-fizice ale 

elevilor;

29
 



Stabilirea unei dinamici echilibrate de lucru. Cu alte cuvinte, 

person

în acest sens.

3. Concluzii

coresp

30
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SPORTIVII DE 
*

GHERMAN Emilia-Mihaelaa

Abstract

- tura de 

e oferite 
Sportivii albaiulieni nu sunt 

Cuvinte cheie: cariera, sportivi, , profesional

Afilierea autorilor
a

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

*

Alba Iulia.
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1. Introducere
“

gerea 

deciziilor.

-

-i place, dar 

de multe -i aduce atât beneficii 

nu va fi unul ca la un elev care are timp 

cariera sportivului se va opri mai repede decât se 

În studiul pe care l-

33
 
 
 



-ar putea 

domeniul sportului.

antrenorilor.

2.

psihologia sportului (Wylleman & Lavallee 

un

pentru a se realiza pe alte domenii.
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Literatura de specialitate 

nu

ice sportului 

Orlick 1993).

cile 

mediilor pre- -

continuu. Cei care nu

domeniu (Svoboda & Vanek 1982). Atunci când sportivii au o gândire 

etragere (Blinde & 

Greendorfer 1985).

re pun în 

35
 
 
 



intensitatea antrenamentelor -

-

-

Harris & Eitzen 1978; Hill & Lowe 1974; McPherson 1980; Rosenberg 

1981)

-a lungul 

Universitatea de Business Wha

Fotbal American au creat un proiect pentru a schimba acest lucru, scopul lor 

-

cest proiect spune ca 

Unul dintre pri

-

Professional Athletes 

Prepare for Life After Sports 2011; P.W. University of Pennsylvania 2017)
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-au retras 

r din jur care i-

3. Metodologie

cuprinde 

Grupurile de sportivi alese pentru acest proiect au fost sportivii din 

amatori.

-2017, a 

în pr

-

37
 
 
 



-

Vârstele sportiv

4.
Analizând r

sport.

remarca cu 

38
 
 
 



-

Figura 1. Gândul retragerii

Figura 2. Loc de 

se va 
întâmpla 

61%

Au planuri 

terminarea 
carierei

24%

Se gândesc 
pe parcurs

15%

O iau ca pe o 
oportunitate

43%

Vor/ fac deja 
acest lucru

35%

Nu-i 

acest 
domeniu

22%

39
 
 
 



rezultatele sunt mai bune decât în trecut, acum existând numeroase variante 

de cursuri, seminarii suplimentare etc.

caracteristicile unui angajat. Mai mult 

5. Concluzii

de ei.

momentul 
singuri

31%

Sunt 

23%

la primul hop
15%

cele mai 

31%
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GRIGORE Constantin a

Abstract

ajungându-

spor
-

t de propuneri 
pentru activitatea viitoare.

Cuvinte cheie: sponsor, sportiv, , strategie

Afilierea autorilor
a
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1. Aspecte definitorii cu privire la 
România

ii realizate 

de management al 

-se într-un proces de 

În sportul r

n introducerea unor programe de 

marketing în cadrul proceselor de management al structurilor sportive, astfel 

eristici ale 

- -sponsorizat;

44
 
 
 



-

-

Prin organizarea de 

fi:

-

- o deducere din impozitul pe venit a s

sponsorizare;

-

fi referitoar

i

-i multe avantaje, cum ar fi:

-

sponsori;

-

românesc de sponsorizare are caracter incoerent, diferit în formele sale de 

45
 
 
 



2.
Cercetarea propusa a fost realizata în urma unui studiu aprofundat al 

sportivi) în perioada septembrie-decembrie 2016.

Fig. 1 – Motivele pentru care sportul a fost ales ca domeniu de sponsorizare

avantaje sunt din domeniul marketingului – notorietatea –

–

afaceri.

40%

30%

10%

7%
5%

5% 3%
promovrea sportului

Notorietate

Interes personal pentru
sport

Popularitatea sportului
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riscuri 

Fig. 2 –

3.
de sponsorizare din România este 

sportului românesc are o serie de avantaje ce pot fi folosite pentru atragere 

60%15%

5%

5%
3%

2% 2%
8%

Notorietate

Deducere impozit

Promovarea sportului

Altele
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care le 
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- HANDBAL

GROZAV Vasilea, b

Abstract

im de 

vom prezenta în studiul d

Cuvinte cheie:

Afilierea autorilor
a

b Asistent Univ. "1 Decembrie 1918", Alba Iulia

1. Introducere
-
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colar. Ele sunt un mod de 

mult

organismului cu mijloacele specifice devine un act de curaj din partea 

pentru introducerea unui alt

2.

2.1.

50
 
 
 



V-

-VII 

2.2.
a)

portiv.

b)

de predare-

c)

d) Implementare

2.3.

unui joc sportiv.

2.4.
a)

b)

2.5.

-
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-VIII. Cercetarea s-

Fig. 1 -

handbal

– Sport, Draft, 2016 Disciplina de specializare handbal. Grupa 

1. 1.
2.

1. 1.

2.
mâini-

1. 1.

2.
solul, voleibalate, etc.

DRIBLINGUL
1. Simplu
2. Multiplu 

DRIBLINGUL
3. Simplu
4. Multiplu

1.
2.
3.
4.
5. Aruncarea la 
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FENTA
1.
2.

FENTA
1.
2.
3.
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4.

1.
2. Medie
3.

1.
2. Medie
3.

1. 1. Deplasare în 

BLOCAREA MINGILOR
1.

BLOCAREA MINGILOR
1. Blocarea mingilor aruncate
2. Scoaterea mingilor de la adversar
3. Atacarea adversarului cu corpul

PROCEDEE SPECIFICE PORTARULUI
1. Repunerea mingii 

PROCEDEE SPECIFICE PORTARULUI
1. Repunerea mingii
2. Degajarea mingii

ATAC
1.
2. Replierea
3. Marcajul adversarului aflat în posesia 

mingii
4.
5. Demarcajul
6. Marcajul 

ATAC
1.
2.
3.
4. Replierea 
5. Marcajul adversarului aflat în posesia 

mingii

1. -tactice specifice 
sistemului de atac cunoscut.

2. -tactice specifice 
sistemului de 

1.
2. -
3.
4. Blocaj-plecare din blocaj.
5.

oameni
6. Alunecarea, închiderea culoarelor de 

7.
SISTEME DE JOC ÎN ATAC
1. Sistemul de atac cu un pivot

SISTEME DE JOC ÎN ATAC
1. Sistemul de atac cu un pivot
2.

1. 1.
2.
3.

FAZELE ATACULUI
1. Contraatacul direct
2. Contraatacul cu intermediar

FAZELE ATACULUI
1. Contraatacul direct
2. Contraatacul cu intermediar
3.
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4. Faza a III-a a atacului
5. Faza a IV-a a atacului

MODEL 
1. Faza - I- replierea Faza - I- replierea; Faza a II-a, A III-a, a 

IV-a

Fig. 2 -

Nr
sport

1
Utilizarea terminologiei de specialitate în Utilizarea terminologiei de specialitate 

2

Aplicarea sistemului de regulii specifice 

adoptând un 

Ap

(3)

3

Valorificarea limbajului corporal pentru 

i a esteticului

Adoptarea unui comportament adecvat 

bazat pe respect (2)

4

Valorificarea la nivel superior, în 

-tactic, 

2.6. Rezultatele studiului 
-

54
 
 
 



a)

b)

c)

Valorificarea limbajului corporal pentru 

Datele procentuale ale studiului
a) - 89 % din 

b) - 70 % 

c)

ortiv

d)

e)

celui sportiv

f)

celui sportiv

g) Model

a) - - 24

b)
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c) Trebuie -a elevilor din 

ce va fi evaluat în clasa a-VIII-a.

d) - Nr. ore an: 216 ore

e) ore

3.

3.1 Concluzii

a)

b)

c)

alocate instruirii. 

d) Raportul de timp alocat instruirii este de 1 la 17.6 în favoarea 

-

e)

3.2.

a)

b)

per

56
 
 
 



c)

d)

-urilor în cadrul  

e)

3.3.

a)

globale 

b) – minim 5 jocuri  sportive (primar -

gimnazial)

c)

3.4. Propuneri organizatorice

a)

b) – -6 ore – în 

ve

3.5. -tactic- handbal-

a) -

b) in deplasare

57
 
 
 



c)

deplasare

d)

e)

f) Sistemul de atac cu un pivot

g)

Bibliografie

-VIII, 

grupe 
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-Alexa

Abstract

adaptat 
-se

desconsiderata. Studiul de fat

determina indivizii sa urmeze o cariera in domeniul 

Acest lucru ar putea ajuta la eficientizarea ofertei 

Cuvinte cheie: profesor, , cariera,

Afilierea autorilor
a

haisanangel@gmail.com

1. Introducere
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-se realiza 

in orice 

In prezent exista discrepante majore in acest domeniu la nivel european, 

bucura si de o stabilitate 

economica si politica ridicata, continua sa exceleze, in mare parte datorita 

intr-un sistem foarte bine definit si ierarhizat, lucru care a permis un control 

a, 

ierarhizate au fost dezastruoase. 

ed -

identitate. 

In acest context, meseria de profesor, care in trecut era una dintre cele 

nte economice sau politice.
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in fun

2. Concepte întâlnite in literatura de specialitate

-un context 

local (Alexander et al. 1994; Richardson & Watt 2005; Van Maele & Van 

ional (Gao & Trent 2009; Bruinsma & Jansen 2010; 

2012). 

(Rots et al. 2010; Thomson 2012) sau daca aceas

Majoritatea studiilor identifica sau fac referire la un factor major de 

îngrijorare: cele mai multe tari din lume, inclusiv Romania, se confrunta cu un 

deficit din ce in 

Hussar & Bailey 2008; 

ce mai prezenta (Bense 2015).

o cariera in domeniul 
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tifica 

cinci factori principali (Spittle 2009) De asemenea, studii recente indica faptul 

doresc sa devina antrenori si cei care doresc sa devina profesori, la care se 

Padaruth 2017).

3. Metodologie
D -o cercetare 

utilizat un ghid de interviu special 

conceput pentru cercetarea amintita, avându-le la baza pe cele utilizate de 

Ghidul de interviu a fost aplicat in prezenta unui operator tuturor profesorilor 
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Pentru cercetarea de fata am extras din 

eferitoare la 

fiind de gen feminin si 70 de gen masculin. 

Pentru procesarea datelor am recurs la metoda de text mining cu ajutorul 

programului IBM SPSS Text Analytics for Surveys. Acest program este 

special conceput pentru identificarea si extragerea conceptelor din date 

calitative, fiind des utilizat in studii de specialitate. Am recurs la aceasta 

metoda deoarece întrebarea referitoare la justificarea alegerii profesiei a fost 

-o prima 

referitoare la gen din numerice in alfabetice, atribuind litera M pentru 

masculin, F pentru feminin si NC pentru neconfirmarea genului. 

Acest demers 

automat si eventual generarea unora noi.
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pentru întrebarea referitoare la justificarea alegerii profesiei si genul 

4. Analiza si interpretarea datelor
Primul pas in procesarea datelor a fost extragerea conceptelor in mod 

rma 

acestui demers programul a identificat drept concepte cheie sportul, ,

copiii, avizat, dragoste, sport de performanta si pasiune.

Fig. 1 –

sau le clasifica. Practic aceasta abordare ne o

de a deveni pr
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2, programul a categorisit automat 41 de 

-le in doua categorii: copii - cei care au ales sa devina 

- cei care au practicat 

-un

Fig. 2 –

Am trecut mai departe la analiza manuala si la atribui

profesor de edu pasiunea pentru sport sau pentru 

activitate fizica

au practicat sport, precum cariera sportiva sau fost sportiv de performanta.

care au declarat ca au ales aceasta profesie deoarece iubesc 

precum sau dragostea fata de copii, care practic 
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am descoperit ca 9 persoane

datorita influentei unor altor persoane precum , profesorii sau alte 

modele

datorita programului, sau banilor.

Fig. 3 –

O alta categorie identificata a fost cea a alegerii meseriei de profesor de 

persoanele care au spus ca si-au ales aceasta meserie deoarece au crezut ca au 

, aptitudini sau .

nu a putut fi extras nici un concept si din altele doua care nu au putut fi 

atribuite niciuneia dintre categoriile existente.

nu prezinta un grad ridicat de relevanta, in mare parte datorita neexistentei 
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identificarea ini iubesc copii si 

sportivi.

Fig. 4 –

feminin sunt mai inclinate sa 

sport datorita faptului ca iubesc copiii, iar persoanele de gen masculin sa 

m rezultat ar putea fi 

5. Concluzii
Cercetarea de fata ne-

si sport. 

Metoda de procesare a datelor pentru care am optat a generat rezultate 

-

ar daca partea de previzionare a alegerii 
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preuniversitar clujean au ales in mare parte sa practice aceasta meserie 

datorit

trecutului in domeniul sportiv/dragostei fata de sport. Mai exista si persoane 

meserie sau pentru beneficii pe care le implica acest statut.

opiii, iar cei 

viitoare.
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FOTBAL

a

Abstract

pentru atingerea unui obiectiv comun. Modul de 

efortului.

Cuvinte cheie:  , lactat, fotbal, efort, performanta

Afilierea autorilor
a Lector  Univ. Dr. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, alinhancas@yahoo.com

1. Introducere

unui joc de fotbal, pe un segment cât mai larg de 

turi.

1.
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2.

3.

efortul fizic de di

lactat sanguin, în timp ce alt efort, de o a

. Efort mic – efort 

maximal – – efort submaximal – – efort mediu – efort maximal, 

de minute (seniori, juniori de 17 – 18 ani), deci un total de 90 de minute de 

eforturi intermitente. Durata mare a unui joc de fotbal, ne trimite în zona 

lactacide pe fondul unor 

lactatului sanguin într-

vitate lactatului sanguin ca 
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2.

2.1. Obiective

2.2. Ipoteza 

efort în jocul de fotbal.

2.3.

-

a

– Lactate” pentru a evita eventuale erori de 

-a

Ordinea în care s-

i portar. 

unui joc de fotbal.
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E3, au fost con

-

– EVAL.

–

– am încercat o  omogenizare  în ceea ce 

–

timp de stimulii de antrenament. Astfel înregistrarea probelor sanguine, pentru 

stabilirea lactacidemiei s- trenament la 

–

– 15 ani). Derularea antrenamentelor s-

oficial. 
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omogenizare 

– 18 ani), comparativ cu juniorii C (14 –

înregistrându-

– 4 – 4 – 2.

-a realizat 

-a încercat prognoza unui joc echilibrat, cu 
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Momentul propriu-zis de prelevare a sângelui a fost în ultimele 7 minute 

terenului, unde li s- au reluat jocul. În ultimele 

-a

entul înlocuirii.

pe post le-am 

2.4. Rezultate 

– – 18 ani se 

Fig. 1 – Mediile aritmetice
Nr. Postul în 

mmol/l
1. Portar 1,9 mmol/l
2. 12,9 mmol/l
3. 11,2 mmol/l
4. 12,7 mmol/l
5. 8,6 mmol/l
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Al doilea aspect sunt mediile generale ale celor 3 echipe monitorizate 

într-

Fig. 2 – Medii generale lactat

3. Concluzii 

jocurilor, etc.

de fotbal este 
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la lactat, unde avem de-

de câmp, impune antrenar

prag anaerob, VO2  max)

cu restul posturilor, nu

lactat
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JOCURILE OLIMPICE CA MECANISM SOCIAL

a b

Abstract

implicarea oamenilor în 

. Jocurile dedicate zeilor protectori 

vi

politico-economice ale contextului socio-economic. O 
-

tele 
europene s-

Cuvinte cheie: olimpiada, schimbare, social

Afilierea autorilor
a Prof. Dr. UBB, Cluj-Napoca, director AOR Cluj
b Lect. Dr. UBB Cluj-Napoca, secretar AOR Cluj
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1.

deseori, 

evenimentelor sportive a marcat contextul socio istoric în care au evoluat 

cunoscute au porni

demografie, etc. Cam acesta este mecanism

societate. Contextul istoric î

- -

Tratatul d

legendele antice reînvie în diverse locuri pri

trendul continental. 
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modelului grec clasic. Otto I, care a devenit rege al Greciei din 1832 a 

devenit mult mai favorabile reînvierii Jocurilor. 

Un personaj cu totul aparte în olimpismul modern este Pierre de Fredi 

Pierre de Coubertin” scris de academicianul Vrabie Anghel (2004).

Pierre Fredi, baron de Coubertin, s-

a murit l

-i

deschidea, Pierre de Coobertin, la vârsta de 24 de ani, s-

-a

-a îndreptat 

de 

tineretului. Studiile sale istorice s-au concretizat într-
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-a ocupat de 

imat în 

-

-

trecerea mai multor probe în cadrul „unui fel de pentatlon foarte ingenios 
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elevi, mai 

-o, pentru buna 

Coubetrin s-

sportu

organizator al adu

-un articol din 

orturile, pentru a 

-

reluat într-
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fer

restaurat din Atena.

Coubertin a fost de fapt, tim

-

2. Precursorii JO din România
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ia, 

Precursor 

-

-

redactarea unei gramatici române. 

baronul de Coubertin, George Gh. Bibescu, 

fiul domnitorului Gheorghe Dimitri Golescu devine membru al CIO prin anul 

George Plagino, fiul lui Alexandru Plagino, diplomat român în Marea 
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Alexandru Lahovari devine al doilea membru român în CIO. De altfel George 

din cadrul JO Paris 1900.

O serie de oameni d

Barbu Delavrancea, academicianul prof.dr. C. I. Istrati, savantul dr. I. 

– România. 

-

Costinesco, Jean N. Camarashesco, Georges Plagino, profesorul G. Murgoci, 

C. Tzigara Samurcash, Carol Davila, Dinu Cesiano, Gregoire Caracoastea, 

inginerul N. Iliescu-Brânceni, Jean Nicolaesco, Georges Iconomo, Georges 

nului 

cu Ordinul Coroana României. În anul 1936, regele Carol al doilea îl 

înaltul Decret nr. 2874 din noiembrie 1936, publicat în Monitorul Oficial nr. 
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284/1936.

frumoasa idee a sportului. 

boaie Mondiale sportul este folosit propagandistic 

l cu scop 

-

consuma ostentativ (Guttman 2002). 

exemplari (Vamvu 2009). 
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ALE COLOANEI VERTEBRALE

-POPESCU Adelaa , ORDEAN Mirceab

Abstract
Proiectul s-

persoane au fost implicate în derularea acestui proiect. 
Toate persoanele implicate au derulat munca în mod 
voluntar totalizându-
voluntariat. În cadrul proiectului au fost investigate un 

–

cu mai mult de 4 probleme 

Cuvinte cheie:

Afilierea autorilor
a Asist. Drd., Universitatea 1 Decembrie 1918, adelaneamtu@yahoo.com
b Asist. Drd., Universitatea 1 Decembrie 1918, ordean.mircea@yahoo.com
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1. Introducere

poate afecta într-un mod sau altul.

corp are doar repercusiuni estetice.

dezechilibru permanent în alinierea segmentelor corpului, în special când vine 

-a lungul 

anilor, poate fi cauza durerilor cronice de spate. 

2. Descrierea conceptelor si a proiectului

Club Alba Iulia, 

–

-Medicale 

“Maria Beatrice” din Alba Iulia au lansat proiectul ”Campanie de depistare 

Principalele cauze ale unei posturi deficitare sunt de ,

sau obezitatea.

(spre anterior), (spre anterior). Acestea 
89

 
 
 



-

posterioare. 

care le-a produs

structurale.

Fig. 1 –

         NORMAL       CIFOZA LORDOZA   SCOLIOZA
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deplasarea spre înainte a capului.

Simptomatologia 

-se frecvent 

i se pot permanentiza, iar în 

es
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sau incorecte 

întregului aparat 

endocrine sau ale sistemului nervos.

a cutiei toracice în cazul scoliozelor; activitatea 

adolescentului cu astfel de probleme are mult de suferit.

3. Metode si materiale

Proiectul s- -

a derulat Campania de informare, s-

-au stabilit echipele mobile de 

- -a efectuat 

eval

-a recomandat consult 
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Toate persoanele implicate au derulat munca în mod voluntar totalizându-se 

de voluntariat.

Fig. 1 –

–

4. Rezultate

Dintre cei 
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-

-

scoliotica;

-

-

-

In 

dintre copii sunt supraponderali.

5. Concluzii si propuneri

Pentru realizarea unor studii care au ca scop identificarea de probleme 

obligatoriu de sume 

-un procent a

94
 
 
 



În viitor accentul va trebui pus pe profilaxia defi
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–
SCHIUL ALPIN DIN ROMÂNIA

- a

Abstract

România ne-

care pot fi 

alpin –

s-a-vis promovarea 
tehnicii, mai ales în cadrul schiului de concurs. 

Cuvinte cheie: schi alpin, carving, ,

Afilierea autorilor
a

1. Introducere
Schiul este un sport deosebit de complex, atât prin natura efortului pe 

pentru practicare la nivel 
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a

Slovenia) în ultimul timp. De-

schiorilor alpini s-

d în acest sens, cadrul de 

importante. Oferind un înalt grad de conceptualizare, teoria a adus în prim 
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2.

2.1.

tip stau l

realizat aproximativ egal pe ambele picioare (40% vale-

-

balans vertical.

-

Avantajele r

evitarea suprapresiunilor” (Ganea et al. 2007)

Succesiunea de coborâri libere efectuate pe pârtii diferite, în care s-au 

celor mai simple, 

-se cu intercalarea unor 
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- adaptarea unei bune linii de coborâre pri

virajului în sprijin constând pe schiul exterior;

-

rotunjit;

- gradat, folosind mai întâi masa corpului, 

-

schiorul îl parcurge pe trasa de c

de intrare în viraj. Se poate vorbi de un “punct critic” situat pe linia de 

execute un viraj eficient.” (Joubert & Vaurmet 1996)

2.2. – tactice actuale ale schiorilor alpini din 

înalt, a 

-
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caracterizea -o arcuire la nivelul bazinului care permite 

a schiurilor în prima parte a virajului apoi în 

-o mare sobrietate a 

genunchilor la nivelul bus

-un timp foarte scurt 

începe ocolirea.

Intrarea în ocolire

avansare), efectul imediat fi
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-

corpul este înclinat spre interior, într-

spre în jos. 

Suprapresiunea devenind din ce în ce mai mare pe cantul intern al 

e asociat cu o 

trece printr-

virajului îi corespunde un sprijin predominant pe cozi. 

Un element caracteristic conducerii ocolirii este chiar acela al manierei 

ajul piciorului interior în ceea ce 

-un efort de pivotare a piciorului 

coapsei piciorului interior sub bazin.
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piciorului de sprijin, iar alt element important pentru realizarea coborârii

oblice ar fi arcuirea corpului.

2.3.

2.3.1.

a)

-

b)

pantei cu s

se 

executând viraje prin plug 

c)

convergente, iar schiorul din spate oblic pe linia pantei cu schiurile 

paralele. Primul schior exe

d)

faza de conducere doar pe un schi, cel din interior fiind ridicat de 

format de schiul 

exterior/6-8 viraje.

e)

-8 viraje
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2.3.2.
proba de slalom uri

a) -un traseu de slalom 

b)

-se un traseu mai rotunjit

c) -2 m, astfel 

parcurgându-

d)

e)

-

-

-

2.3.3.

a) -

singur viraj.

b) -

din trei fanioane – interior.

c) - -

d)

nu rupe virajul, acesta executându-se continuu

e) -
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3.

ambele schiuri în toate fazele virajului, pilotajul independent al schiurilor sub 

pe un criteriu fundamental: viteza, schiorii alpini treb

alpini 

Completarea mijloacelor tr

în parte prin metoda stop –

categorii de probe, atât din punct de ved
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.

ORDEAN Mircea-Nicolaea , -POPESCU Adelab

Abstract
Acest studiu a avut ca obiectiv evaluarea a 10 de copii 

-18
ani, care au prezentat probleme de st

-a dorit 

statice corective –

rezultatel

prelucrate statistic cu ajutorul programului SPSS, mai 
exact am folosit metoda ANOVA pentru a realiza 

l T 

Cuvinte cheie:

Afilierea autorilor
a Asist. Drd., Universitatea 1 Decembrie 1918, ordean.mircea@yahoo.com
b Asist. Drd., Universitatea 1 Decembrie 1918, adelaneamtu@yahoo.com 

1. Introducere 
-posterioara a coloanei vertebrale. 
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), toracele 

Cifoza apare ca rezultat al unor probleme de dezvoltare, unei boli 

degenerative, cum ar fi artrita coloanei vertebrale, unei osteoporoze cu 

-

Tratamentul cifozei depinde de vârsta pacientului, de cauzele care au 

determinat-

-

-

-

19- e

problemele cardio-
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2. Studii in domeniu

-ul) e la fel de 

în Quebec, Canada a demonstrat ca echipamentul Spine Cor Dynamic 

de

– a XII a, dintre care 391 au fost 

de studiu a fost de 97 cazuri, reprezentând 42% din totalul cazurilor. De 

asemenea, într-

-

de 60% la copiii de 14 ani, afectând între 0,5 -

– 14 ani. 

Raportându-

- perete) pentru grupa experime
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3. Materiale si metode

Acest studiu s-

iunie –

-18 ani, locuitori 

-un mod aleatoriu, câte 5 

-

-a prezentat la sala de recuperare pentru 

executarea pr

astfel: – la începutul studiului; intermediar – –

acromion-

programului SPSS, pentru a se putea efectua compararea celor 2 grupe.

rul, 
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acesta fiind folosit 

acest instrument ne-

taliometrul – –

-a calculat IMC-ul pentru fiecare subiect în parte. Pentru 

acest studiu s-a folosit un program de e

– KINETOTERAPIE 

(august – octombrie):

-a f

experimental.

Tabel 1 -

Nr.
prenume

Sex Vârsta Greutate IMC

Unghiul 
coloana 

(grade)

acromion 

(cm)
1. M. N. M 18 67 1,71 22.9 52 14

2. C. C. F 17 60 1,62 22.9 57 15

3. B. F. F 16 63 1,67 22.6 53 14

4. A. V. F 16 61 1,63 23.0 54 13

5. M. N. M 17 65 1,69 22.8 52 14
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– vineri) de efectuat 

programul de kinetoterapie pentru fiecare subiect în parte s-

Tabel 2 - Valorile intermediare la grupa experiment KINETOTERAPIE

Nr.
prenume

Sex Vârsta Greutate IMC

Unghiul 
coloana 

(grade)

acromion 

(cm)
1. M. N. M 18 67 1,71 22.9 49 12

2. C. C. F 15 60 1,62 22.9 54 12

3. B. I. F 16 63 1,67 22.6 49 11

4. A. P. F 16 61 1,63 23.0 51 12

5. M. N. M 17 65 1,69 22.8 48 11

– vineri) de efectuat programul de 

kinetoterapie pentru fiecare subiect în parte, s-

înregistrarea valorilor finale utilizate în cercetarea pilot pentru acest 

Tabel 3 - Valorile finale la grupa experiment KINETOTERAPIE 

Nr.
prenume

Sex Vârsta Greutate IMC Unghiul 
coloana 

(grade)

acromion 

(cm)
1. M. N. M 18 67 1,71 22.9 42 10

2. C. C. F 15 60 1,62 22.9 48 9

3. B. I. F 16 63 1,67 22.6 45 9

4. A. P. F 16 61 1,63 23.0 44 10

5. M. N. M 17 65 1,69 22.8 44 9
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– octombrie):

-

Tabel 4 -

Nr.
prenume

Sex Vârsta Greutate IMC

Unghiul 
coloana 

(grade)

acromion 

(cm)
1. P. M. F 15 47 1,56 19.3 46 14

2. S. A. M 17 62 1,70 21.5 49 15

3. G. A. F 15 50 1,58 20.0 42 12

4. O. T. M 16 56 1,65 20.6 49 14

5. R. B. M 16 58 1,65 21.3 48 15

–

în recuperarea cifozei sau atitudinii cifotice s-

înregistrarea valorilor intermediare utilizate în cercetarea pilot

Tabel 5 - Valorile intermediare GRUPA DE CONTROL

Nr.
prenume

Sex Vârsta Greutate IMC

Unghiul 
coloana 

(grade)

acromion 

(cm)
1. P. M. F 15 47 1,56 19.3 46 14

2. S. A. M 17 62 1,70 21.5 49 15

3. G. A. F 15 50 1,58 20.0 42 12

4. O. T. M 16 56 1,65 20.6 49 14

5. R. B. M 16 58 1,65 21.3 48 15
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–

recuperare a cifozei sau atitudinii cifotice s-

valorilor finale utilizate în cercetarea pilot.

Tabel 6 - Valorile finale GRUPA DE CONTROL

Nr.
prenume

Sex Vârsta Greutate IMC

Unghiul 
coloana 
d
(grade)

perete (cm)

1. P. M. F 15 47 1,56 19.3 46 14

2. S. A. M 17 62 1,70 21.5 49 15

3. G. A. F 15 50 1,58 20.0 42 12

4. O. T. M 16 56 1,65 20.6 49 14

5. R. B. M 16 58 1,65 21.3 48 15

4.

-

metoda Post-

-au realizat tabele pentru fiecare variabilele dependente 

Un prim pas în interpretarea rezultatelor face referire la 

e a 

Tabel 7 - UNGHIUL COLOANEI (grade)

Metoda Momentul Mean Std. Deviation N

kinetoterapie
initial 53.6000 2.07364 5
intermediar 50.2000 2.38747 5
final 44.6000 2.19089 5
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Total 49.4667 4.35671 15

control

initial 46.8000 2.94958 5
intermediar 46.8000 2.94958 5
final 46.8000 2.94958 5
Total 46.8000 2.73078 15

(mean=media valorilor; 
 

experimental – kinetoteapie s-

control s-

Tabel 8 - -PERETE (cm)

Metoda Momentul Mean Std. Deviation N

kinetoterapie

initial 14.0000 .70711 5
intermediar 11.6000 .54772 5
final 9.4000 .54772 5
Total 11.6667 2.02367 15

control

initial 14.0000 1.22474 5
intermediar 14.0000 1.22474 5
final 14.0000 1.22474 5
Total 14.0000 1.13389 15

(mean=media valorilor; 
 

Pentru -

experimental s-

ion cel de 

control s-

5. Concluzii
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Mai 

concret, rezultatele acestui studiu a

-

perete.

ui coloanei 

-humerale, rezultate observate în 

euditiv. Ulterior, rezultatele se vor compara cu studiul de mai sus, astfel,  

modalitate de recuperare p
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PETROVICI Gabriel Alexandrua

Abstract

-se într-un timp mai scurt, rezultatele 
-

Cuvinte cheie:

Afilierea autorilor
a

Sport, ducu_petrovici@yahoo.com
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1.
roata, barca, avionul, deltaplanul, parapanta etc., schiul este 

2002):

SCHI - -

la trecerea schiurilor.

SCHI -

SCHI - cuvânt care pentru milioane de cont

Practicarea schiului pe pantele abrupte din zonele muntoase a impus 

folosirea altei tehnici de coborâre, de ocolire a diferitelor obstacole naturale 

(copaci, stânci) rezultând schiul alpin.

2.
De-

-

alpin.

2.1.
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În treapta a 6-a (prima)

plug, urcarea cu ski-liftul.

Aceste succesiuni de te

a tehnicilor specifice schiului alpin. 

raportându- fice de 

predare. 

În treapta a 5-a

tehnicilor specifice de alunecare pe schiuri, întrucât în acest moment se 

ase 
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uman etc.

treapta a 4-a

oblic, coborârea de gradul 3 (

O et

-

mai întâmpina probleme semnificative. 

În treapta a 3-a

cristianei spre vale. 

bine c

realiza elementele tehnice dobâ

Treapta a 2-a

(
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e

-

semnificativ în ceea ce pr

În treapta 1

ice specifice aferente 

2.2.

ca activitate de timp liber, r

Austria are 1.050 km de pârtii pentru schi alpin, 9.500 km pârtii pentru 

fiind: Innsbruck, Kitzbuhel, Seefeld, Saalbach, Leutasch, Zell am See + 

Kaprun (Europasportregion). Acestea dispun de 293 pârtii pentru schi alpin 
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- schi de tura (BergFex.com 2017)

Aceste date statistice fac din Austria una dintre cele mai însemnate 

În ceea ce privesc 

(

–

coborârea directa, urcarea cu ski-liftul), 

Ocolirile prin pivotare sunt definite ca fiind ocoliri spre vale cu 

area schiurilor spre 

-

ular pe schiuri, trecând prin bolta labei 
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din deal.

3. Concluzii

-

Bibliografie
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STUDIU PRIVIND ALINIAMENTUL POSTURAL APLICAT 

METODA VOJTA

PODAR Alin Adriana b

Abstract
Principiul Vojta a fost dezvoltat de neurologul pediatru 

descoperit baza terapiei –
i concept 

de tratament pentru copiii cu pareze cerebrale. Pe baza 

decu

Cuvinte cheie:

Afilierea autorilor
a

b

1. Introducere 
Principiul Vojta a fost dezvoltat de neurologul pediatru Prof. Dr. 

–
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de tratament pentru copiii cu parez

aveau caracteristicile unei 

-

a

-l exporte la musculatura 

la prindere, 

spontan doa

Pe
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conduce la oamenii de o

elementare pentru fiecar

Fig. 1 -

Sursa: 

126
 
 
 



Fig. 2 -

Fig. 3 -

Fig. 4 - – model activat

Sursa: 
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Fig. 5 - Faza 2 –

iei de 

ventral pentru a identifica devierile constante 

rogramul de terapie 

ivire la 
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recuperarea deficitului motor.

2. Metodologie

Studiul realizat a vizat un copil care a fost diagnosticat cu encefalopatie 

- –

- -motor , asup

.

3. Analiza si interpretarea datelor
În cadrul Complexului Socio – Medical “Maria Beatrice” din Alba 

Iulia, s-a prezentat pacientul D. G. cu vârsta de 4 ani si 11 luni, prezentând 

Fig. 6 -

Examen clinic prima evaluare Fig. 6

- copil provenit dintr-

chirurgicale pentru corectarea hidrocefaliei, 

ani. Ulterior a prezentat întârziere în 
dezvoltarea psiho-motorie. Tonusul 
postural cervico-cefalic este prezent de la 

Diagnostic: 
-

-peritoneal. 
Retard psiho-motor.

- decubit dorsal -tonus cervico-cefalic 

costo-

nivelul membrelor inferioare 
–

hiperflexie la nivelul genunchilor, la 

          
Concluzie: 

- analizând studiul clinic al pacientului D. 

naturale.
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Fig. 7 – Subiectul D. G. înainte de începerea terapiei Vojta

3.1. Program terapeutic

realiza terapia zi

Programul individual de terapie Vojta, al sugarului D. G., a cuprins 

-

n punct de vedere al 
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3.2.

ie Vojta 

tonus cervico-

Fig. 8 -

4. Concluzii

Complexului Socio – Medical “Maria Beatrice” din Alba Iulia, prin care s-a
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muscular.

la baza progresului coordonarea 

o

Bibliografie

Vojta, V. (2007). –
. Editura Hippokrates.

http://www.vojta.com/ro/
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METODELOR 

POP Sorina b

Abstract

de 

.

Cuvinte cheie: pliometric, , dezvoltare

Afilierea autorilor
a

b

1. Introducere
Antrenamentul din 

poate concretiza în rezultate superioare.

-
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izarea acestora.

tipuri

de realizare. Astfel, potrivit autorilor unor -

un 

includerea unui microciclu special în programul anual de 

-flexibilitate-

134
 
 
 



2. Metodologie

I, 17-19 ani.

a)

efectuarea lor pe rând. 

b)

upere conform imagini din figura 1.

Fig. 1 -

3. Analiza datelor

fost administrate 
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Fig. 2 -

Nr. crt.
Nume,

prenume

Test 1 Test 2 Test 3

T1- T3

1 S.A. 254 253 256 +2

2 P.C. 247 246 248 +1

3 G.A. 238 237 238 0

4 C.A. 257 257 257 0

5 S.A. 255 254 255 0

6 S.C. 247 244 248 +1

7 D.B. 236 236 237 +1

8 D.B. 228 225 228 0

9 A.O. 241 240 242 +1

10 I.R. 237 230 236 -1

11 B.C. 228 225 229 +1

12 D.A. 231 230 231 0

13 237 238 239 +1

14 V.L. 227 223 227 0

Testarea T1 

Rezultatele înregistrate sunt  numerele 1-6 au utilizat metoda 

-
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a)

b)

putem asocia cu cre

c)

sportivilor 

d) a

e)

-

-a de încetare a programului care a 

4. Concluzii

compuse, putem recomanda efectuarea unei 

137
 
 
 



mai mari conform efectelor mai mari pe care le presupune. 

pliometrice.

Bibliografie

ANS, (2004). Pliometrie-

ANS, (2004). , Seria: 

Pop,  S., Simion, G., Moldovan, I.M., (2016). Evaluation and training 
oculomotric reflexes using augumented reality platform eith kinetct motion sensor for 
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DISCIPLINEI 

a b

Abstract

. Programul Zumba 
Fitness® este recomandat pentru a fi introdus în 

pentru 

Bachata e.t.c.). 

Cuvinte cheie: cuvânt 1, cuvânt 2, cuvânt 3, cuvânt 4, cuvânt 5

Afilierea autorilor
a

b

codrutza.tiuca@yahoo.com
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1. Introducere 

curriculumului stabilit de co

rt. Cu toate acestea, 

partea responsabililor, poate prin aplicarea de noi concepte care sunt mai 

2.

merge mult mai departe. De fapt, sportul  

Din punct de vedere social, sportul este un instrument puternic care 

il (2015) 
140

 
 
 



Indiferent de sportul  practicat î

-o provocare sati

-un cadru de 

agrement.

-

mintale cheie pentru a avea rezultate pozitive la celelalte discipline propuse 

Cu energia care provine di

141
 
 
 



beneficii pe 

fizice re

de sport.

3. Care este oferta 

Într-

Metarankingul Universitar-2016 este un instrument care poate scoate în 

-

univ

de universitate de tip world-class propune o universitate care se ocupa de 

142
 
 
 



Universitar-

Metarankingul Universitar-

Potrivit acestui tabel am selectat în ordine aleatorie câteva universit

sportive:

turism. 

sunt prezente în niciun clasament inter

Fig. 1 –
Universitatea Scor 

1 -Bolyai din Cluj-Napoca 13

2 10

3 8

4 7

5 6

6 3

6 -Napoca 3

6 3

7 2

7 2

7 -Napoca 2

7 Universitatea 2

8 1
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8 Universitatea din Craiova 1

8 1

8 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 1

8 Universitatea din Oradea 1

8 Universitatea Ovidius din 1

Sursa: Andronesi 2016

etc. 

le: fotbal, volei, baschet, ping 

acter obligatoriu, pe o 

spor

considerare la calculul mediilor anuale sau la promovarea unui an universitar, 
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univ

or utilitar –

potrivit, cu toate acestea absenteismul este foarte mare.

moduri

Zumba Fitness este un program de antrenament care a devenit popular 

(Salsa, Merengue, Flamenco, Reggateon, Bachata e.t.c.). Astfel, 

-
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-zis în care se ard cele mai 

Potrivit studiilor, realizate de Luettgen et al. (2

kickboxing, hooping sau power-yoga, din punctul de vedere al caloriilor arse 

(

care dore -

Fig. 2 – Consumul mediu de energie a diferitelor tipuri de antrenamente

Sursa: Luettgen et al. 2012)
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a fi considerat penibil de

tructorul. E mai 

–

execute 

cardio-

bine.

5. Concluzii

psihic.
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„1

a

Abstract

ice cadru didactic, 

Cuvinte cheie:

Afilierea autorilor
a Lect. Univ. Dr. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Departamentul de 
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1. Introducere 
fie una din problemele de 

-un cadru 

echipei

-

ie focalizat pe realizarea 

modelului de joc pentru a fi eficient (Colibaba & Bota, 1998).
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2. de caz propus

-2011 respectiv 2012-

analiza video a meciurilor, am stabilit modelele de joc din cadrul jocurilor 

-

2.1. Ipoteza

2.2. Modelul jocului
Elaborarea modelului de joc s-a reali

-

-

-
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-

-

- utilizarea 

centru);

-

-

terenul.

2.3.

- realizarea unor indici superiori în dezvoltarea 

-

tactice.

-

acestora in cadrul structurilor specifice posturilor.

-

-

-

-

2.4.

Pre
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provin de la echipe cu un 

fizic, tehnic, tactic, psihologic, teoretic, acest lucru impunând o omogenizare 

-

timpului scurt pe care l- 4 zile înaintea Campionatelor 

„1 Decembrie 1918” l-

dintre aceste

Acest fapt a trebuit rezolvat printr-o strategie de omogenizare a 

2.4.1.

-

Am folosit ca mijloace principale:

- -30 m;

-

-

-

-

-
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- -un

interval de 2-5 minute;

-

specifice;

-

-

procedeelor tehnice;

- circuite tehnice;

-

-

- -

cteristicile 

-

- 60-

-

-35 %

2.4.2.

-

-

posturilor.
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-

-

-35 %.

2.4.3.

A. – în atac

- nilor tehnico-tactice individuale în cadrul 

- -tactice de 2-

du- -

-

-

- -

pressing.

-am realizat în cu – -

– pivot.

B. –

- -tactice individuale 

- contraatacului: prin 

-

i marcajul dublu;
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-

normal pe ½ teren folosind alunecarea, schimbarea oamenilor, 

- -1-

1-2-2

- -2-2, 3-2

-2-1-1.

-35 %.

2.4.4. -au adaptat -

-
2016.

- participarea la Campionatul European Universitar (Slovenia 2015, 

- i medalii europene în anul 2016.

Fig. 1 –

Extreme

4 4 4

2.5.

Fig. 2 –

Sezonul 

al

Nr.
Nr.

antrena
mente

Nr. 
ore

Jocuri
verificar

e

Jocuri
oficiale 
interne

Jocur
i 

oficia
le 

2014-2015 5 20 40 1 4 6
2015-2016 5 32 64 3 4 6

Total 10 52 104 4 8 12
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Programul de antrenamente în cele 2 sezoane a cuprins 14 zile înaintea 

3. Concluzii

sezonul 2014-2015, la sezonul 

2015-

-

-

-

e antrenamente) la 64 de ore(32 de 

tacticii jocului.

de verificare ce au adus un plus semnificativ jocului în c

Bibliografie

nivele formative

Colibaba- D., Bota I. (1998). Jocuri sportive-Teorie .
:  Editura Aldin.

Baschet-
Editura Semne.
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a , b

Abstract
-un mediu 

– apa. Primele 

ca 

într- -a legat 

Sportivii români au participat la campionate europene, 

astfel la Campionatele Europene avem un total de 26 de 
medalii, la Campionatele Mondiale 7 medalii, iar la 
Jocurile Olimpice .

Cuvinte cheie:

Afilierea autorilor
a

codrutza.tiuca@yahoo.com
b

sonianeagu11@gmail.com

1. Introducere 

echilibru continuu într-un ritm anumit.”
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discipline sportive, -

un mediu deosebit –

înot, apar în lucrarea „Der Schwimmer Zwiegespräch Ein oder über die 

Schwimmkunst”, din 1538 a lingvistului Nicolaus Winmann (Jakab 2017).

2.

Istoricii au descoperi

sport. S-

-

XVI- -a

s

Vâlcan", care a înotat de-

turci. Apare, de asemenea,

înot. În anul 1880 s- ,

Scoli de înot; primul concurs s-a
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înot ca

-

ecerile s-

variate, 30, 60, 90, 300m, în bazine de dimensiuni neregulamentare. S-au 

construit noi bazine la , iar în 1929 a fost dat în 

Kiseleff din 

lui s-

O.N.E.F. ( A.N.E.F.S.).

În timpul celui de-

1946, s-

-au reluat. 

întrecere. 

at la J. Olimpice de la 

Melbourne, unde cel mai bun rezultat l-a avut Maria Both, locul 9 în proba de 

Sanda Iordan, locul I la Universiada de la Sofia în proba de 200m bras, 1961, 

Geta Cerbeanu, locul III în proba de 100 m fluture la campionatele europene 
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de juniori, 1967, Carmen Bunaciu la 100m spate, locul III la campionatele 

mondiale, 1982.

anul 1980, când r

de înot de la Baia Mare 

spate, la J. Olimpice de la Los Angeles, 1984, iar Noemi Lung 

târziu, în anul 1988 – la J. Olimpice din Seul, locul II în proba de 400m mixt 

1995, la Campionatele Europene din 

Viena, Nicolae Butacu – locul II în proba de 200m 

2002)

România. Diana Mocanu cucerind primele medalii olimpice de aur în probele 

argint la acest nivel, 

ocupând locul II la 200 m spate la Stockholm st

Atena în proba de 200 spate. Acesta a luat o medalie de bronz singura 

medalie pent
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1880, s-a construit 
primul bazin în 

1888 ,s-a

primul concurs  
de înot

a concursului de 

1925, primul 
campionat 

1929 a fost dat 

bazinul Kiseleff 

ROMÂNE DE 

1937-1940, un 
sensibil regres al 

1946, s-
concursurile inter-

regionale, sindicale participat la J. 
Olimpice de la 

Melbourne

1961, Sanda 
Iordan, locul I la 
Universiada de la 
Sofia în proba de 

200m bras

1967, Geta 
Cerbeanu, locul II 
la campionatele 

europene de 
juniori

1982, Carmen 
Bunaciu la 

100m spate, 
locul III la 

campionatele 
mondiale

Anca locul III, în 
proba de 200m 

spate, la J. O. de 
la Los Angeles

1988, Noemi 
Lung la J. O. 

din Seul, 
locul II în 
proba de 

400m mixt 

1995, 4 înotatori 
au coborât sub 

la 4x100m liber 
la J.O. Rio de 

Janerio

2000 - 2 medalii 
de aur la J.O. 

Sydney

2004 -
medalie 
de aur la 

J.O. 
Atena
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impunându-se în 2004 la Atena în proba de 200 liber. La Campionatele 

Mondiale de la Montreal din 20

-a

Moscova

la 200m spate. În august, la Campionatele Europene 

spate.

nici un medaliat olimpic. Au trecut mai bine de 10 ani a de când nu s-au mai 

înregistrat 

i

care au participat. 

Campionatele Europene

Sportiv Medalia Proba 
tefan Gherghel Bronz 200 m fluture Helsinki 2000
tefan Gherghel Argint 200 m fluture Madrid 2004
tefan Gherghel Bronz 100 m fluture Viena 2004
tefan Gherghel Bronz 200 m fluture Viena 2004

Argint 1500 m liber Istanbul 1999
Norbert Trandafir Argint 100m liber Shenzhen 2011
Norbert Trandafir Bronz 100m liber Debrecen 2012
Camelia Potec Bronz 200 m liber Helsinki 2000
Camelia Potec Bronz 400 m liber Helsinki 2000
Camelia Potec Argint 200 m liber Berlin 2002
Camelia Potec Bronz 400 m liber Berlin 2002
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Noemi Lung Aur 400 m mixt Strasbourg 1987
Noemi Lung Argint 4x200 m liber Strasbourg 1987
Noemi Lung Bronz 200 m mixt Strasbourg 1987

Bronz 200 m spate Helsinki 2006
Argint 200 m Madrid 2004
Bronz 100 m Anvers 1998
Bronz 200 m Anvers, 1998
Argint 4×200 m stilul liber Strasbourg 1987
Bronz 200 m stilul liber Strasbourg 1987
Bronz 200 m stilul liber Atena 1991

Dobrescu Argint 200 m stilul liber Sheffield 1993
Argint 200 m mixt Atena 1991
Argint 400 m mixt Atena 1991
Argint 200 m bras Atena 1991
Argint 400 m liber Atena 1991

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Romania_la_Jocurile_Olimpice

Campionatele Mondiale

Sportiv Medalia Proba 
tefan Gherghel Bronz 200 m fluture Moscova, 2002
tefan Gherghel Argint 200 m fluture Indianapolis, 2004

Diana Mocanu Aur 200 m spate Fukuoka, 2001
Diana Mocanu Argint 100 m spate Fukuoka, 2001
Camelia Potec Bronz 200 m liber Fukuoka, 2001
Camelia Potec Bronz 1500 m liber Fukuoka, 2001

Bronz 400 m liber Barcelona, 2003
     Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Romania_la_Jocurile_Olimpice

Sportiv Medalia Proba 
Bronz 200 m spate Los Angels 1984

Noemi Lung Argint 400 m mixt Seul 1988
Diana Mocanu Aur 100 m spate Sydney 2000 
Diana Mocanu Aur 200 m spate Sydney 2000 

Argint 200 m mixt Sydney 2000 
Bronz 400 m mixt Sydney 2000 

Camelia Potec Aur 200 m liber Atena 2004
Bronz 200 m spate Atena 2004

       Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Romania_la_Jocurile_Olimpice
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3. Concluzii

-a lungul timpului 

este mai mare la Campionatele Europene, unde s-

Jocurile Olimpice. 
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