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Programul de dezvoltare a atletismului 

KIDS` ATHLETICS

În anul 2001, IAAF a luat decizia de a crea un 

proiect educaţional internaţional de dezvoltare a 

atletismului în rândurile copiilor. Scopul noului 

program, denumit Kids` Athletics, este de a 

creşte interesul faţă de atletism la copii, tineri 

sportivi, antrenori pentru copii şi profesori de 

educaţie fizică. Proiectul Kids` Athletics este 

prevăzut pentru copii de 7-12 ani şi juniori de 

13-15 ani, şi se desfăşoară în toată lumea.



Programul Kids` Athletics
presupune o formulă specială de desfăşurare a 

competiţiilor – mai exact, competiţii pe echipe 

în care:

- este prezent antrenamentul sub formă de joacă 

şi pregătirea de tip poliatlon;

- se capătă îndemânări de bază la alergări, 

sărituri şi aruncări.

Competiţiile pe echipe sunt elementul esenţial 

în motivarea copiilor. Pentru a avea motivaţie, 

copiii trebuie să simtă că pot într-adevăr câştiga 

concursul la care participă.



Atletismul pentru copii
se desfăşoară în trei grupe de vârstă:

Grupa 1 – copii de 7-8 ani

Grupa 2 – copii de 9-10 ani

Grupa 3 – copii de 11-12 ani



Sarcinile Kids` Athletics sunt:

- fortificarea sănătăţii

- dezvoltarea armonioasă a copiilor

- dezvoltarea capacităţilor fizice

- căpătarea îndemânărilor atletice de bază

Scopurile Kids` Athletics sunt:

- atragerea copiilor la practicarea 

atletismului

- selectarea tinerilor talentaţi



Atletismul pentru copii oferă pregătirea de bază 

pentru toate tipurile de sport şi poate fi aplicată 

în alte sporturi spre binele copiilor. Această 

pregătire presupune dezvoltarea armonioasă şi 

de lungă durată a tinerilor sportivi, începând de 

la o vârstă fragedă, la orele de educaţie fizică din 

şcoli. Aici, profesorul de educaţie fizică are un 

rol important – el trebuie să contribuie la 

fortificarea sănătăţii tinerelor generaţii prin 

antrenarea copiilor la efectuarea exerciţiilor 

atletice la orele de cultură fizică, în afara orelor 

din program şi în cadrul secţiilor sportive.



La competiţiile Kids` Athletics iau parte 6 echipe 

(8 copii din aceeaşi categorie de vârstă); pot fi 

organizate şi echipe mixte (4 B + 4 F):

- locul desfăşurării: sala sportivă, parc, stadion

- se practică probe simple şi accesibile

- rezultatele se afişează imediat pe un panou, 

astfel încât pe tot parcursul competiţiilor 

rezultatele pot fi văzute şi comparate

- fiecare copil aduce punctaj echipei, cât de mic, 

şi de fiecare în parte depinde rezultatul final al 

echipei.



Inventarul Kids` Athletics

Inventarul propus pentru desfăşurarea 

concursului Atletismul pentru copii este 

confecţionat din materiale speciale, este viu 

colorat, practic şi comod în predarea 

îndemânărilor de bază la alergări, sărituri şi 

aruncări în timpul competiţiilor pe echipe 

pentru copii. Acest inventar poate fi cu uşurinţă 

împachetat, transportat şi instalat, şi corespunde 

standardelor de calitate şi siguranţă.













În locul inventarului standard pot fi folosite alte materiale şi obiecte 

disponibile, cum ar fi: sticle de plastic, carton, poliuretan, bandă 

adezivă, ţevi din plastic, anvelope vechi etc.

Important este să corespundă calitatea şi caracteristicile materialelor 

+ siguranţa în timpul utilizării.



Sistemul de punctaj

Sistemul de punctaj este simplu şi nu necesită 

computer sau cunoaşterea specifică a regulilor 

atletismului pentru copii. La competiţiile cu 

participarea a 6 echipe e necesară o singură 

persoană, care va fi responsabilă de panoul cu 

rezultate. Rezultatele pot fi afişate la două 

minute după încheierea ultimei probe.

Învingătoare va fi declarată echipa care a 

acumulat cele mai multe puncte după 

desfăşurarea tuturor probelor.



Punctajul în probele tehnice

La sărituri şi aruncări fiecare participant 

trebuie să ia parte la toate probele şi să 

efectueze numărul necesar de încercări (2). 

Înregistrarea şi calcularea rezultatelor se 

efectuează în procesul-verbal, apoi se afişează 

pe panou.

La probele de alergări timpul corespunde 

rezultatului înregistrat şi se introduce în 

procesul-verbal.
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Atletismul pentru copii

Organizarea zonei de desfăşurare a competiţiilor

Zona de alergări Zona de sărituri

Zona de aruncări

40 m

20 m







Probele la Atletismul pentru copii



Probele pentru copii de 7-8 ani

- ştafete de alergări cu garduri

- cursa de 8 minute la rezistenţă

- „Formula 1”

- salt dublu înainte

- alergare pe scară

- sărituri încrucişate

- sărituri cu coarda

- aruncări în spaţiu limitat

- aruncarea suliţei pentru copii

- aruncare din poziţia în genunchi

- aruncare în ţintă peste un obstacol



Probele pentru copii de 9-10 ani

- alergare „progresivă” la rezistenţă

- ştafete sprint-garduri-slalom

- sărituri în lungime cu prăjina

- sărituri în lungime cu precizie

- aruncare cu răsucire

- aruncarea mingii (medicinale) înapoi peste cap



Probele pentru copii de 11-12 ani

- „formula virajelor” – sprint şi garduri

- „formula virajelor” – ştafetă sprint

- alergare cu garduri

- cursa de 1000m la rezistenţă

- săritura în lungime cu prăjina peste un obstacol

- săritura în lungime cu elan mic

- triplusalt cu elan mic

- aruncarea suliţei pentru adolescenţi

- aruncarea discului pentru adolescenţi



Ştafeta sprint cu garduri









„Formula 1”







„Alergarea pe scară”





Sărituri încrucişate





Aruncarea suliţei pentru copii







Aruncarea mingii medicinale (1 kg) 

din poziţia în genunchi









Kids’ Athletics – Chișinău 2013



KIDS’ ATHLETICS – CIMIȘLIA 2013



KIDS’ ATHLETICS – DROCHIA 2014



KIDS’ ATHLETICS – SOROCA 2014



KIDS` ATHLETICS – ORHEI 2014 



KIDS` ATHLETICS – CRIULENI 2014 



KIDS` ATHLETICS – STRĂȘENI 2014



KIDS` ATHLETICS – ANENII NOI 2014







KID`S   ATHLETICS – ANENII NOI 2014



MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!


