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Pregătirea fizică. Noţiune despre pregătire fizică a sportivului.
Formele, sarcinile şi mijloacele pregătirii fizice.
Calităţile fizice sînt totalitatea aptitudinilor motrice ale
omului dezvoltate în cadrul procesului educativ şi pregătirii
direcţionate, ce determină posibilitatea şi succesul îndeplinirii unei
anumite activităţi motrice.
Calităţile fizice au o semnificaţie deosebită în activitatea
competiţională. Sportul contemporan manifestă imperative vis-a-vis
de pregătire fizică a sportivilor. Acest lucru este explicat de mai
mulţi factori: creşterea performanţelor sportive necesită un nou
nivel de dezvoltare a capacităţilor fizice ale sportivului.

P.F.G. reprezintă un proces al dezvoltării multilaterale a capacităţilor
fizice ce nu sunt specifice pentru proba de sport dată, dar, într-o măsură sau alta,
condiţionează succesul activităţii sportive.
Obiectivele P.F.G.:
 Creşterea şi menţinerea unui nivel general al posibilităţilor funcţionale
ale organismului.
 Dezvoltarea tuturor calităţilor fizice principale – forţei, vitezei,
rezistenţei, flexibilităţii, dibăciei.
 Evitarea neajunsurilor în dezvoltarea fizică.
P.F.S. este orientată spre dezvoltarea capacităţilor fizice ce corespund
specificului probei date.
Principalele mijloace ale P.F.S. sunt exerciţiile competiţionale şi cele de
pregătire specială.
Corelaţia mijloacelor PFG şi PFS în antrenamentul sportivului depinde de
obiectivele rezolvate, vîrsta, calificarea şi particularităţile individuale ale
sportivului, proba de sport, etapele şi perioadele procesului de antrenament ş.a.
În tabelul 12.2. sunt prezentate modificările corelaţiei mijloacelor PFG şi
PFS în dependenţă de perioada şi structura omului de antrenament.

Dezvoltarea capacităţilor de viteză
Este necesar de-a diferenţia metodica dezvoltării capacităţilor locale (timpul reacţiei,
mişcări unice, frecvenţa mişcărilor) şi metodica de perfecţionare a capacităţilor complexe de
viteză. La dezvoltarea capacităţilor de viteză trebuie să luăm în considerare toate manifestările
lor posibile în activitatea competiţională.
Dezvoltarea forţei
Procesul pregătirii de forţă este orientat spre dezvoltarea diferitor calităţi de forţă: forţa
maximală şi explosivă, rezistenţa de forţă. Pregătirea de forţă prevede nu doar mărirea indicilor
maximali ai calităţilor de forţă, ci şi perfecţionarea capacităţilor pentru utilizarea lor în procesul
activităţii competiţionale, ce se bazează pe corespunderea optimală a nivelului de dezvoltare a
calităţilor de forţă, perfecţiunii, tehnicii sportive şi activităţii sistemelor vegetative.
Dezvoltarea rezistenţei generale
Dezvoltarea rezistenţei generale are două sarcini principale: crearea unei perspective
pentru trecerea la eforturi mai mari şi transferul rezistenţei asupra unor forme selecte ale
exerciţiilor.
Dezvoltarea rezistenţei speciale
Pentru realizarea unui nivel înalt al rezistenţei speciale, sportivul trebuie să-şi manifeste
complex anumite particularităţi şi capacităţi în condiţii caracteristice pentru o activitate
competiţională concretă. La dezvoltarea rezistenţei speciale sunt importante exerciţiile de
pregătire specială ce sunt foarte asemănătoare ca formă, structură şi particularităţi de acţionare
asupra sistemelor funcţionale ale organismului de cele competiţionale, cît şi combinarea
exerciţiilor de durată diferită pentru fiecare antrenament aparte.

Creşterea posibilităţilor sistemelor de asigurare.
În timpul antrenamentelor, apare necesitatea măririi posibilităţilor
anaerobe şi aerobe ale sportivilor. Un antrenament alcătuit raţional
permite o mărire considerabilă a nivelului de producere anaerobică şi
aerobă.Creşterea posibilităţilor anaerobe ale organismului presupune,
mai întîi de toate, perfecţionarea a două moduri de asigurare cu energie
în condiţii anaerobe:
1) mărirea numărului de conexiuni macroenergice în muşchi
(posibilităţi alactate)
2)creşterea posibilităţilor ghicolizei (posibilităţi lactate).
Mărirea posibilităţilor aerobe.
În timpul activităţii de mărire a posibilităţilor aerobe este necesar
de-a asigura perfecţionarea următorilor componenţi: forţa proceselor
aerobe exprimă prin mărimile utilizării maximale a hidrogenului; viteza
de activitate a sistemului de asigurare aerobă, determinată de durata de
realizarea a mărimilor de utilizare a oxigenului; capacitatea menţinerii
de durată a indicilor înalţi ai productivităţii aerobe. Pentru mărirea
posibilităţilor aerobe se folosesc metodele de interval şi continuă.

Dezvoltarea flexibilităţii
Exerciţiile de pregătire generală, ce sunt
folosite pentru dezvoltarea flexibilităţii,
reprezintă nişte mişcări bazate pe îndoire,
dezdoire, aplicări, întoarceri.
Aceste exerciţii sunt orientate spre mărirea
flexibilităţii în toate articulaţiile şi se înfăptuiesc
fără a lua în considerare specificul probei de
sport.

Perfecţionarea capacităţilor de coordonare.
Particularitatea principală a exerciţiilor orientate
spre perfecţionarea capacităţilor de coordonare se reduce
la gradul lor de dificultate, caracterul netradiţional,
novator, posibilitatea rezolvărilor multiple şi neaşteptate a
sarcinilor motrice.
Dezvoltarea capacităţilor de coordonare este strîns
legată de perfecţionarea percepţiilor specializate – simţul
spaţiului, timpului, tempoului, eforturilor, apei, drumului
ş.a.m.d., pentru că anume de aceste capacităţi este legată
priceperea sportivului de-a dirija efectiv propriile mişcări.
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