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Abstract. The improvement of the physical potential of the athletes constitutes an 

obligatory condition of obtaining superior results in training and competitions, constituting 

the support of the technical-tactical aspects of the practiced activity. In this sense, knowing 

the level of training of athletes is a permanence of the training process, in order to periodize 

the training of athletes for competitions. Our research is carried out at the level of athletes 

practicing Greco-Roman wrestling at the U17 performance echelon, on a number of 25 

subjects representing 13 clubs, on a series of indicators of general and segmental physical 

training, representative for this sport. The recorded results record the high level of individual 

performance of athletes, as well as the high degree of homogeneity, offered especially by the 

unity of thought of the specialized federation and specialists working in Greco-Roman 

wrestling on the concept of selection and training 
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Introducere. Având în vedere diversitatea sporturilor de luptă legată de complexitatea 

conținutului tehnico-tactic, dar mai ales de regulamentul competiției „sporturile de luptă se 

prezintă ca o diversitate a activității competiționale, ce posedă un conținut specific 

caracteristic și o formă specifică” [2, p. 8]. Acest lucru impune cunoașterea modelului existent 

la un moment dat prin reflectarea anumitor laturi esențiale investigației experimentale. 

Totodată, cunoașterea potențialului existent printr-o evaluare transversală efectuată în diferite 

etape, poate constitui un punct de sprijin în identificarea sistemelor de intervenție specifice 

antrenamentului sportiv, care să conducă la optimizarea performanțelor din antrenament și 

competiție, la toate eșaloanele luptelor greco-romane. 

Evaluarea activității sportivilor, indiferent de perioada și etapa de pregătire, constituie 

un moment cheie de cunoaștere a posibilităților și disponibilităților de performanță la un 

moment ales al procesului de instruire, astfel că la nivel național se impune cunoașterea 

nivelului performanțial al eșalonului de vârstă specific luptătorilor U17. 

Probele și testele de control aplicate pe parcursul cercetării noastre se găsesc în deplină 

concordanță cu structura motrice a luptelor greco-romane, fiind „considerate ca mijloace 

ajutătoare în diagnosticul aptitudinal” [3, p. 19] și denotă o tehnică precisă de execuție, care 

permite construirea profilului fiecărui sportiv și ierarhizarea acestora în funcție de 

performanțele obținute.  

Metodologia și organizarea cercetării 
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În vederea identificării stadiului actual al capacității de performanță a luptătorilor 

juniori de greco-romane s-a întreprins un studiu la nivel național privind nivelul de pregătire 

la o serie de probe de control, centrate pe pregătirea generală și segmentară, precum și pe cea 

specifică, așa cum sunt clasificate în cadrul federației de specialitate.  

Astfel, în vederea evaluării pregătirii generale și segmentare au fost utilizate 

următoarele probe de control: tracțiuni la bară fixă - numărul maxim de repetări (TBF); flotări 

- numărul maxim de repetări (Fl); ridicarea halterei prin smuls - greutatea maximă ridicată 

(RHS); genuflexiuni - 10 repetări cu greutatea maximă (Ge); împingerea halterei de la piept 

din culcat dorsal - greutatea maximă (ÎHP). 

Sportivii juniori U17 practicanți ai luptelor greco-romane la nivel național sunt în 

număr destul de redus, astfel că investigațiile noastre au vizat luptătorii categoriilor 60 kg, 65 

kg și 71 kg, având în vedere faptul că dintre sportivii prezentați, la momentul competițiilor se 

vor alege dintre ei, participanții pentru fiecare categorie, în funcție de evoluția greutății și 

necesitățile de acoperire a unei categorii.  

În acest sens, au fost evaluați o serie de indicatori impuși de federația de specialitate în 

vederea identificării  nivelului de pregătire generală și specifică la un număr de 25 de sportivi, 

legitimați la 13 cluburi din România în care funcționează secții de lupte greco-romane..  

Rezultate și interpretarea rezultatelor 

Analiza greutății sportivilor participanți în cadrul experimentului prealabil (n=25) din 

cele 13 cluburi participante în Campionatul național al juniorilor II, consemnează faptul că 

sportivii se încadrează în abaterea standard admisă (19 din 25, ceea ce reprezintă 76%), astfel 

că oricare dintre ei pot fi potențiali concurenți la categoria de 65 kg. Valoarea mediei 

aritmetice este de 65,86 kg (se încadrează în categoria de concurs), iar coeficientul de 

variabilitate de 3,59% indică un grad mare de omogenitate al grupului țintă, conferind 

posibilități sportivilor de a participa în competiții la categoria selectată de noi (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Performanțele luptătorilor juniori la evaluarea pregătirii generale și 

segmentare la nivel național 

Nr. 

crt. 
N.P. Clubul sportiv 

Greutate 

(kg) 

Probe de control 

TBF Fl RHS Ge ÎHP 

1 IVL CSH Timișoara 65,5 21 42 75 86 81 

2 AI CSM Pitești 66,0 19 38 70 80 77 

3 FC LPS Botoșani 64,5 25 44 76 82 83 

4 CC CSA Steaua 63,5 24 43 69 82 80 

5 MD Dinamo 62,0 20 41 68 79 75 

6 PM LPS Suceava 64,0 23 40 71 84 78 

7 VB LPS Slatina 61,0 19 37 69 78 76 

8 MS LPS Oradea 65,5 22 39 72 82 77 

9 IM CSM Bacău 69,0 24 44 77 90 85 
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10 RK CSS Făgăraș 68,5 21 39 73 83 84 

11 PA CS Dinamo 64,5 20 36 72 80 76 

12 AA LPS Botoșani 67,0 22 41 70 83 77 

13 CG LPS Botoșani 65,5 20 37 71 81 75 

14 BI CSS Făgăraș 66,6 19 35 67 78 75 

15 TG CSS Medgidia 69,5 23 45 74 85 83 

16 CC CSS Steaua 67,5 20 38 68 81 77 

17 BA CSM Pitești 64 21 40 73 84 78 

18 MD CSS Gloria Arad 67,5 20 39 70 80 75 

19 SA CSS1 Timișoara 65,0 18 36 68 78 73 

20 VI LPS Suceava 71,0 20 40 71 81 78 

21 BD CSM Pitești 63,5 17 35 68 78 73 

22 CV LPS Oradea 67,5 24 43 75 90 85 

23 GM CSS Steaua 68,0 20 41 72 81 76 

24 MC CS Dinamo 64,5 18 39 70 80 75 

25 IF CS Botoșani 65,5 22 44 72 82 81 

Media aritmetică (x) 

Abaterea standard (Sd) 

Coeficientul de variabilitate (Cv) 

65,86 20,88 39,84 71,24 81,92 78,12 

±2,37 ± 2,11 ± 2,95 ± 2,71 ± 3,26 ± 3,63 

3,59% 10,10% 7,41% 3,81% 3,99% 4,65% 

 

Proba de tracțiuni la bară fixă consemnează pentru subiecții cercetării o medie 

aritmetică de 20,88 repetări, având ca limite valoarea de 17 repetări pentru sportivul BD și 25 

de repetări pentru sportivul FC. Abaterea standard de ±2,11 repetări ne indică o distribuție 

normală în jurul valorii centrale (peste 68% din cazuri), iar coeficientul de variabilitate cu 

valoarea de 10,10% consemnează un prag de omogenitate medie pentru subiecții cercetării 

(Graficul 1). 

 

Graf. 1. Potențialul indicatorilor de greutate (kg) 
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Graf. 2. Nivelul parametrului tracțiuni în brațe (nr.) 

Pentru proba de flotări am consemnat o medie aritmetică a componenților grupului țintă 

(n=25) de 39,84 repetări cu o abatere standard de ± 2,95 repetări și un coeficient de 

variabilitate de 7,41%, fapt ce denotă un grad mare de omogenitate a grupului. Limitele 

performanțiale sunt cuprinse între 35 de repetări obținute de doi dintre subiecții testați, și 45 

de repetări, obținute de un singur sportiv (Graficul 3). 

 

Graf. 2. Nivelul performanțelor la proba de flotări (nr.) 

Valorile înregistrate la proba de ridicare a halterei prin smuls evidențiază diferențe 

notabile între rezultatele obținute de cei 25 de subiecți testați, cu performanțe cuprinse între 

67 și 77 kg, diferența de 10 kg dintre cele două limite fiind datorată în mare măsură, și 

tehnicii de execuție. Valoarea medie a performanțelor la această probă de control este de 

71,24±2,71 kg, cu un coeficient de variabilitate care încadrează grupul în pragul de 

omogenitate mare, contrar celor două limite performanțiale (Graficul 4). 
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Graf. 4. Nivelul performanțelor la ridicarea halterei prin smuls (kg) 

Performanțele luptătorilor juniori la proba de genuflexiuni cu haltera evidențiază prin 

valoarea coeficientului de variabilitate de 3,99%, un grad mare de omogenitate a rezultatelor 

obținute la această probă de control. Valoarea mediei aritmetice este de 81,92±3,26 kg, cea 

mai bună performanță fiind de 90 kg obținută de subiectul IM și CV, în timp ce un număr de 

patru sportivi (VB, BI, SA și BD) se încadrează la limita inferioară a performanțelor. 

 

Graf. 5. Potențialul indicatorilor de greutate (kg) 

Proba de control „împins haltera de la piept” ne indică la momentul evaluării subiecților 

cercetării (n=25), o valoare a mediei aritmetice de 78,12 kg ± 3,63 kg cu un coeficient de 

variabilitate de 4,65%, valoare care încadrează grupul în pragul de omogenitate mare. 

Performanța maximă de 85 kg este obținută de doi sportiv, respective, IM și CV, iar sportivii 

BD și  SA cu o performanță de 73Kg sunt încadrați la limita inferioară a performanțelor. 
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Graf. 4. Potențialul indicatorilor de greutate (kg) 

Concluzii 

Cercetarea întreprinsă la nivel național asupra luptătorilor de greco-romane juniori, a 

scos în evidență faptul că nu există diferențe esențiale privind parametrii pregătirii fizice 

generale și segmentare, astfel că putem considera unitatea sistemului de selecție și de 

pregătire la nivelul federației de specialitate și cluburilor sportive. 

Performanțele obținute de subiecții cercetării la probele de control privind evaluarea 

nivelului de pregătire fizică generală și segmentară  consemnează un grad mare de 

omogenitate la toate probele de control (0-10%), cu excepția probei de tracțiuni la bară fixă, 

care indică un grad de omogenitate medie (10%-20%). 

Consemnăm faptul că, la momentul actual, nivelul performanțelor din luptele greco-

romane este unul mediu, dar există un trend ascendent de implicare a echipelor de specialiști, 

astfel că se constată o creștere a gradului de practicitate, atractivitate și mediatizare, care a 

condus la obținerea unor rezultate deosebite la nivelul tuturor loturilor naționale, punctul 

culminant fiind calificarea unui număr de doi sportivi la Jocurile Olimpice. 
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