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SCOPUL Seminarului – informarea specialiştilor din
domeniul gimnasticii despre probleme actuale şi
tendinţele de remediere, conform prevederilor
regulamentelor FIG şi UEG.
OBIECTIVELE Seminarului, constau în: sporirea
activităţii de studiu a programelor de clasificare în
probele de gimnastică care sunt modificate anual şi pe
durata unui ciclu olimpic, pe durata unui macrociclu de 2
ani pentru participare în forumuri competiţionale la nivel
european şi mondial;
Stabilirea mecanismelor de colaborare a federaţiilor pe
probele de gimnastică din Republica Moldova, precum şi
cu federaţii similare din alte ţări;
Determinarea criteriilor de elaborare a curriculelor pe
discipline de gimnastică, a ghidurilor cu conţinut
programat şi ale altor elaborări periodice ori de standard;
Sporirea posibilităţilor de interacţiune ale cercetătorilor
ştiinţifici cu practica de lucru în sălile de sport în vederea
completării procesului de antrenament cu rezultate de
ordin ştiinţific;
Determinarea criteriilor privind sporirea eficienţei
pregătirii arbitrilor de talie naţională şi internaţională în
vederea asigurării arbitrajului la orice forum
competiţional.

Direcţiile de lucru ale Seminarului:
11 APRILIE, 2018,
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Structura, conţinutului şi modificările actuale în
programul de clasificare şi regulamentelor competiţional
în probele de gimnastică;
Probleme actuale ale pregătirii sportivilor în
conformitate cu ultimele prevederi ale codului de punctaj,
programelor de clasificare şi ale regulamentelor
competiţionale;
Aspecte informaţional-analitice privind dirijarea şi
organizarea procesului multianual de antrenament;
Particularităţi metodologice privind pregătirea,
perfecţionarea şi reciclarea cadrelor didactice şi a
specialiştilor la disciplinele de gimnastică.

Programul seminarului:
MODERATOR: BUFTEA VICTOR,
dr.,conf.univ., şeful catedrei de gimnastică
1000 – 1015 – înregistrarea participanţilor
1015 – Cuvînt de deschidere
Catedra de gimnastică.
1.Reprezentaţii Uniunii Federaţiilor
Gimnastică din Republica Moldova.

de

2.Delegaţia Federaţiei de Gimnastica artistică
feminină şi masculină din Republica Moldova.
3.Reprezentanţii
Ritmică.

Federaţiei

de

Gimnastică

4.Reprezentanţii
Acrobatică.

Federaţiei

de

Gimnastică

5.Reprezentanţii Federaţiei de Gimnastică la
Trambulină.
6.Reprezentanţii
Aerobică.

Federaţiei

de

Gimnastică

1020 – ACŢIUNEA – CHEIE-I.

1230 – ACŢIUNEA – CHEIE-II.

PREZENTĂRI, ÎNTREBĂRI, RĂSPUNSURI.

REZOLUŢIA SEMINARULUI:

1030 – Prezentare 1. Probleme şi tendinţe în
Gimnastica artistică feminină.
FRATEA Marina, CARAS Galina.

-

1045 – Prezentare 2. Probleme şi tendinţe în
Gimnastica artistică masculină.
FRATEA Alexandru, VOLOŞENCO Anatolie.

-

1100 – Prezentare 3. Probleme şi tendinţe în
Gimnastica Ritmică.
REABOI Natalia,
COMENDANT Elena, NICOLAEVA Maria.
1115 – Prezentare 4. Probleme şi tendinţe în
Gimnastica Acrobatică.
CUCIUC Igor.
1130 – Prezentare 5. Probleme şi tendinţe în
Gimnastica la trambulină.
MOGA Carolina,
MILEVSCHI Anatolie.
1145 – Prezentare 6. Probleme şi tendinţe în
Gimnastica Aerobică.
CUZIMINÎH Ala.
1200 – Pauză de cafea.

propuneri de proiecte;
cooperare pentru inovare;
propuneri pentru iniţierea revistei
„GIMNASTICA” în R:M:
„GALA GIMNASTICII”;
propuneri
privind
elaborarea
curriculelor şi ghidurilor la probele de
gimnastică;

1245 – Înmînarea certificatelor de
participare.
1300 – Încheierea lucrărilor.
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