
CONDIŢIA FIZICĂ 



 Condiţia fizică este o 

parte importantă a jocului 

oricărui arbitru.  

 Următoarele articole 

oferă asistenţă şi sfaturi 

privitoare la modurile în care 

se poate îmbunătăţi condiţia 

fizică.   

 Conţinutul principal al acestei secţiuni este preluat din „Ghidul 

FA pentru condiţia fizică a arbitrilor".  

 Orice articol care nu a fost preluat din această publicaţie este 

notat în partea de jos a articolului respectiv. 



Încălzirea 
(Introducere) 

Importanţa încălzirii (Faza 1 – Încălzirea generală) 

Importanţa încălzirii (Faza 2 - Întinderea) 

Importanţa încălzirii (Faza 3 – Încălzirea specifică) 

Importanţa relaxării 

 



Programe de asigurare a condiţiei fizice 

Reguli ale antrenamentului  

Începerea îmbunătăţirii condiţiei fizice 

Programul standard de asigurare a condiţiei fizice 

Programul intermediar de asigurare a condiţiei fizice 

Programul avansat de asigurare a condiţiei fizice 

Monitorizarea condiţiei fizice 

 

  

Importanţa hidratării  

(de Mike Missselbrook) 



Încălzirea corporală constituie o parte esenţială a pregătirii şi antrenamentului 

dinaintea meciului, deoarece pregăteşte organismul pentru acţiune şi îmbunătăţeşte 

performanţa. 

Primul minut este la fel de important ca minutul 90. 

Încălzirea va: 

 

  Creşte treptat ritmul cardiac  

  Creşte flexibilitatea muşchilor, tendoanelor şi ligamentelor 

  Ameliora viteza 

  Promova reacţii mai rapide 

  Creşte aria de mişcare 

  Reduce riscul de leziune 



Există trei faze de încălzire. 
Încălzirea generală 

 Încălzirea trebuie să înceapă cu exerciţii care să implice tot corpul şi trebuie 

să dureze timp de aproximativ 5—10 minute, în funcţie de temperatură. 

Scopul acestei faze este: 

 

• Creşterea temperaturii corporale 

• Creşterea temperaturii musculare 

• Creşterea fluxului sanguin în muşchi 

 

 

 

 Începeţi cu o alergare uşoară (de ex. 2 sau 3 ture lente de teren) şi include 

săritul corzii, alergarea cu spatele sau laterală şi rotirea braţelor pentru a 

încălzi partea superioară a corpului. 

 

 Sfat — La finalul acestei faze ar trebui să începeţi să transpiraţi uşor, iar 

frecvenţa pulsului trebuie să fi crescut la circa 120 bătăi pe minut înainte de 

a trece la următoarea fază. 



Întinderea  

 Ar trebui să întindeţi acele 

părţi ale corpului care vor fi 

utilizate în timpul meciului sau 

în timpul antrenamentului. 

 

 Sfat — Trebuie să menţineţi 

fiecare întindere timp de 10 

secunde până la punctul de 

uşor disconfort — relaxaţi — 

apoi repetaţi de 2 sau de 3 ori. 

 

 Avertisment — Nu întindeţi 

niciodată muşchii care nu au 

fost încălziţi. NU SĂRIŢI. 



Includeţi următoarele întinderi în încălzire: 

(i) Întinderea lui Ahile  

 Stând în picioare cu un picior în faţa celuilalt, cu labele picioarele îndreptate înainte, călcâiul din spate pe sol, 

cu piciorul din spate uşor îndoit. 

 Ţinând spatele drept şi călcâiul din spate pe sol – înclinaţi-vă în spate până când simţiţi o întindere în partea de 

jos, lângă tendonul lui Ahile. 

  

(ii) Întinderea cvadricepşilor (partea din faţă a coapsei) 

 Apucaţi laba piciorului cu mâna şi ridicaţi piciorul în spate până la nivelul fesei. Trageţi piciorul înainte şi înapoi 

faţă de nivelul fesei şi împingeţi genunchiul spre sol. 

  Apelaţi la un perete sau la un partener dacă echilibrul este o problemă. 

 

(iii) Întinderea muşchiului biceps femoris (partea din spate a coapsei) 

 Stând cu un picior în faţa celuilalt, labele picioarelor îndreptate înainte. Împingeţi şoldurile înapoi, îndoiţi 

spatele uşor pentru a sprijini greutatea, cu mâinile pe genunchiul de sprijin, apoi îndreptaţi piciorul din faţă. 

Creşteţi eficienţa întinderii împingând şoldurile înainte şi înapoi. 

 Pentru o întindere suplimentară împingeţi degetele picioarelor în sus. 

 Alternativ – puteţi să vă aşezaţi cu picioarele drepte, să vă prindeţi degetele picioarelor în mâini şi să le trageţi 

spre dumneavoastră. Aceste două întinderi sunt o alternativă mult mai sigură la întinderea cu atingerea 

degetelor de la picioare. 

 Avertisment – Întinderile care implică coborârea trunchiului pentru a atinge degetele de la picioare nu sunt 

recomandate. 

 

(iv) Întinderea regiunii inghinale 

  Stând în picioare, cu labele picioarelor depărtate la 1 metru distanţă. Ţinând piciorul drept în linie dreaptă, 

îndoiţi genunchiul stâng şi îndreptaţi partea superioară a corpului spre piciorul întins până când simţiţi 

întinderea în parte interioară a coapsei drepte. 

 

(v) Întinderea laterală 

 Stând în picioare, cu labele picioarelor larg depărtate şi cu mâinile pe lângă corp. 

 Îndoiţi corpul lateral, atingând genunchiul cu mâna. 

 Pentru o întindere suplimentară aduceţi celălalt braţ deasupra capului. 

 Avertisment – Nu îndoiţi trunchiul înainte sau înapoi în timpul acestei întinderi şi nu supra-întindeţi. 



Încălzirea specifică 

 În această fază, care ar trebui să dureze timp de circa 5 minute, 

scopul este pregătirea pentru sarcina viitoare, executând exerciţii 

direct legate de efortul care urmează a fi întreprins, fie că este 

vorba de un meci, antrenament sau trecerea unui test. 

 

Ar trebui să includeţi: 

• Galopuri scurte (adică alergarea la viteza meciului) 

• Întoarceri şi schimbări de direcţie 

• Sprinturi scurte 



 Sfat - La finalul încălzirii ar trebui să vă simţiţi încălzit, şi 

nu înfierbântat, şi cu răsuflarea uşor tăiată. 

  

 Dacă încălzirea este efectuată în  scopul pregătirii pentru 

un meci, ar trebui să aveţi în vederea încheierea încălzirii 

cu 10 -15 minute înaintea începerii meciului. Întoarceţi-vă  

la vestiar şi menţineţi temperatura corpului. 

 

 Dacă vă încălziţi pentru antrenament, puteţi începe direct 

antrenamentul după încheierea acesteia. 



TEORIE vs REALITATE 



 Toate aceste sfaturi sunt utile pentru cei care arbitrează la 

niveluri mai înalte de fotbal, unde există dotări şi oportunităţi 

adecvate de încălzire. Dar ce se întâmplă în fotbalul local? Ce 

se întâmplă dacă nu aveţi un vestiar la care să vă întoarceţi, 

sau dacă aveţi, se află la o distanţă mare faţă de teren? 

 

 Idee  Încălzirea este importantă la toate nivelurile. 

   În orice meci, primul minut este la fel de important 

  ca minutul 90. Accidente soldate cu leziuni se pot  

  întâmpla în orice meci. 

 Sfat  Înainte de a încălţa ghetele, alergaţi pe loc timp de 

  2 - 3 minute, variind ritmul din când în când. 

   Efectuaţi exerciţiile de întindere. 

   Încălţaţi ghetele, şi alergaţi spre centrul terenului  

  de joc. 

   Alergaţi spre una dintre porţi pentru a verifica  

  plasele şi apoi alergaţi spre celălalt capăt, incluzând 

  schimbările de viteză şi direcţie pe parcurs. Verificaţi 

  plasele şi alergaţi înapoi spre cercul din centru. 



Relaxarea 
 „Relaxarea” este adesea neglijată, însă este la fel de importantă 

ca „încălzirea” şi trebuie efectuată după fiecare sesiune de 

antrenament şi meci. 

 

 Fapt – „Relaxarea” vizează întoarcerea treptată a organismului în 

starea sa de odihnă. 

 

 Sfat - La întoarcerea la vestiare sau la încheierea 

antrenamentului, ar trebui, cel puţin exerciţiile de întindere 

efectuate în cadrul încălzirii. Acest lucru ajută la prevenirea 

rigidităţii musculare şi a instalării inflamaţiei musculare care pot 

urma după un meci deosebit de greu sau a unei sesiuni de 

antrenament.  



Urmaţi aceste simple Reguli de Antrenament pentru a vă 

îmbunătăţi condiţia fizică şi pentru a evita leziunile. 
1. Nu faceţi un efort prea mare prea repede. Îmbunătăţirea condiţiei 

fizice ia timp. Dacă vă grăbiţi progresul vă puteţi răni. Obiectivul 

principal este să evitaţi leziunile, aşa că nu vă antrenaţi peste 

puteri. 

2. Încercaţi să variaţi antrenamentul astfel încât să alternaţi zilele 

uşoare cu cele grele. 

3. Toate sesiunile trebuie să înceapă şi să se termine cu 

încălzire/relaxare, urmată de întindere. 

4. Antrenaţi-vă întotdeauna în zona de antrenament (adică 70% - 90% 

din ritmul cardiac maxim). 

5. Nu vă antrenaţi dacă sunteţi bolnav. 

6. Dacă sunteţi rănit, încercaţi să înlocuiţi activităţile de antrenament 

cu activităţi precum ciclismul sau înotul care să vă ajute să vă 

menţineţi condiţia fizică. 

7. Investiţi în îmbrăcăminte şi încălţăminte de calitate. Este important 

să purtaţi o încălţăminte rezistentă, mai ales atunci când vă 

antrenaţi pe suprafeţe dure. 

8.  Nu alergaţi pe timp de ceaţă! 

9. Dacă alergaţi în întuneric, purtaţi întotdeauna o îmbrăcăminte de 

culoare deschisă astfel încât să puteţi fi văzut cu uşurinţă. Chiar 

mai mult, purtaţi o jachetă fosforescentă. 

10. Nu mâncaţi, nu beţi produse pe bază de cafeină şi nu fumaţi timp de 

2 ore după un meci sau sesiune de antrenament. 

11. Consumaţi apă în mod regulat înainte, în timpul şi după 

antrenament şi meciuri.  



 Arbitrajul este, în principiu, o activitate 

de rezistenţă, ceea ce înseamnă că 

trebuie să aveţi vigoarea (condiţia 

aerobică) necesară pentru a putea 

executa alergarea timp de 90 sau poate 

120 minute. Poate veţi avea nevoie să  

fiţi rapid în mişcări şi reacţii astfel încât 

să vă puteţi adapta în funcţie de locaţia 

jucătorilor şi a mingii, şi să luaţi decizii 

în mod rapid şi ferm. Condiţiile externe 

precum vremea sau starea proastă a 

terenului pot creşte solicitările asupra 

dvs. 

  

 Vigoarea poate fi îmbunătăţită în multe 

feluri, însă cea mai bună activitate pe 

care o puteţi realiza este alergarea 

continuă şi constantă. Puteţi utiliza o 

bicicletă, un aparat de vâslit sau piscina 

ca alternativă pentru a îmbunătăţi 

condiţia fizică şi pentru a adăuga 

varietate, însă cea mai mare parte a 

antrenamentului ar trebui să se bazeze 

pe alergare. 



ÎNCEPEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CONDIŢIEI FIZICE  



 Utilizaţi Fitness Awareness Profile ca ghid privind 

cantitatea de antrenament pe care să o efectuaţi la 

începere. Dacă unele din activităţile dumneavoastră se 

aflau în categoria ‘C’, inclusiv activităţile 11 şi 12, ar 

trebui să aveţi grijă să nu faceţi prea multe prea curând. 

 

 Sfat — Atunci când mergeţi să alergaţi pentru prima 

oară, raportaţi-vă la timp şi nu la distanţă.  Cu alte 

cuvinte, concentraţi-vă să alergaţi timp de 10 minute şi 

nu în jurul blocului. 



De asemenea: 

 Alergaţi din punctul de start 

timp de 5 minute – întoarceţi-

vă – şi alergaţi înapoi. 

Aceasta înseamnă că dacă 

vă simţiţi epuizat după 9 

minute, vă aflaţi aproape de 

punctul de început, şi la 9 

minute distanţă de acesta! 

Creşteţi treptat timpul de 

alergare spre exterior până 

când ajungeţi la  10 minute 

în acea direcţie.  



Atunci când începeţi să exersaţi urmaţi aceste reguli: 

Creşteţi distanţa parcursă treptat până când puteţi alerga în 

mod continuu timp de 20 de minute. 

Alergaţi la o viteză care să vă crească ritmul cardiac până la 

70—90% din maxim. (Vezi graficul de la pagina 48.) 

Verificaţi ritmul cardiac luându-vă pulsul timp de 15 secunde şi 

apoi înmulţindu-l cu 4. Ajustaţi viteza de alergare în consecinţă. 

Alternativ, efectuaţi testele de conversaţie — trebuie să puteţi 

să purtaţi o scurtă conversaţie cu partenerul de antrenament 

fără a vi se tăia respiraţi în totalitate. Dacă acest lucru nu este 

posibil, intensitatea exerciţiului trebuie diminuată, chiar dacă 

aceasta înseamnă să mergeţi în pas uşor o vreme. Dimpotrivă, în 

cazul în care conversaţia este prea uşoară, intensitatea 

exerciţiului trebuie crescută. 

 Încercaţi să menţineţi trei sesiuni de 

antrenament pe săptămână până când sunteţi 

pregătit să arbitraţi.  



 Reţineţi – Chiar şi în cazul unei 

alergări scurte, organismul trebuie să 

fie pregătit. Efectuaţi exerciţiile de 

întindere înainte să începeţi alergarea.  

 Folosiţi primele câteva minute ale 

alergării ca încălzire, alergând uşor 

înainte de a creşte pasul.  

 La finalul alergării, repetaţi exerciţiile 

de întindere.  

 Acest lucru este deosebit de 

important dacă nu v-aţi antrenat de 

mult timp, deoarece va ajuta la 

prevenirea rigidităţii musculare. 

 Dacă puteţi alerga în mod continuu 

timp de 20 de minute puteţi trece la 

etapa următoare. 



Programul standard de asigurare a condiţiei fizice 

 Acest program este destinat celor care doresc să 

menţină un nivel înalt de condiţie fizică la oficierea în 

fotbalul local. 

Sesiunile de antrenament 

5—10 minute alergare uşoară şi 

încălzire  

Întindere 

30 minute alergare constantă într-un 

ritm care să permită conversaţia 

5—10 minute alergarea uşoară 

pentru relaxare 

Întindere 

5-10 minute alergare uşoară pentru 

încălzire 

Întindere 

10 minute de alergare în ritm rapid (ar 

trebui să alergaţi într-un ritm care să nu 

permită conversaţia şi să simţiţi că 

„gâfâiţi” la finalul alergării) 

5—10 minute de alegare uşoare pentru 

relaxare 

Întindere 

A. B. 



 Atunci când puteţi alerga 

confortabil timp de 20—

30 minute, puteţi începe 

să includeţi câteva 

elemente de 

antrenament specific de 

referinţă, împreună cu 

câteva elemente de 

antrenament cu interval, 

ideal pentru dv. pentru că 

imită cerinţele 

arbitrajului.  

 Antrenamentul cu 

interval stimulează inima, 

plămânii şi muşchii şi 

consolidează rezistenţa 

şi nivelul de recuperare 

al organismului.  



Câteva exemple de sesiuni de antrenament cu interval se 

regăsesc mai jos. 

5—10 minute alergare uşoară de 

încălzire 

Întindere 

• Antrenament cu interval 

• Mers uşor pe distanţă de 50 metri 

(lăţimea unui teren de fotbal) 

• Alergare uşoară pe distanţă de 70 

metri, sprint 10 metri, alergare 

uşoară 20 metri (lungimea unui teren 

de fotbal 

• Mers pe lăţimea terenului 

• Alergare uşoară 70 metri, sprint 10 

metri, alergare uşoară 20 metri 

• Repetaţi x 10 ture 

5—10 minute de alegare uşoare pentru 

relaxare 

Întindere 

 Această sesiune implică alergarea a 4 mile 

în total 5 minute încălzire generală 

Întindere 

 Alergaţi prima jumătate de milă în pas 

constant de alergare uşoară şi ca încălzire 

suplimentară 

 Următoarele 3 mile trebuie alergate puţin 

mai repede şi trebuie să includă 10 galopuri 

pe distanţe mixte — 30 metri, 200 metri, 50 

metri, 30 metri, 150 metri etc. 

 Sprint pe distanţe mai scurte şi alergare 

rapidă pe distanţele mai lungi Ultima 

jumătate de milă va fi parcursă în alergare 

uşoară de relaxare 

 Întindere 

 Această sesiune poate fi executată în jurul 

unui teren de fotbal sau parc, pe un drum 

de ţară sau de-a lungul străzii, utilizând 

stâlpii de iluminat ca repere de distanţă 

pentru sprinturi şi alergările mai rapide. 

 Această sesiune trebuie să fie efectuată în jurul 

unui careu de 50 metri (adică jumătate dintr-un 

teren de fotbal). 

 Alergare uşoară 3 ture de încălzire Întindere 

 Alergare uşoară pe o lungime de 50 metri - 

pauză 6 secunde 

 Alergare cu spatele 20 metri, întoarcere şi 

sprint 10 metri, încetinire în pas de mers 

următorii 20 metri 

 Alergare uşoară 50 metri - pauză 6 secunde 

 Alergare cu spatele 20 metri, întoarcere şi 

sprint 10 metri, încetinire în pas de mers 

următorii 20 metri  

 Repetaţi 10 ture Alergare uşoară 3 ture pentru 

relaxare  

 Întindere 

C. D. 

E. 



 

 Sfat – Încercaţi să menţineţi 3 sesiuni pe săptămână – 

arbitrarea unui meci ar conta ca o sesiune, însă încercaţi 

mereu să includeţi cel puţin o sesiune de antrenament chiar 

dacă arbitraţi mai mult de un meci în decursul unei 

săptămâni. 

  

 Sfat - Variaţi tipul de antrenament optând când pentru o 

sesiune bazată pe „alergare”, când pentru una de tip interval. 

  

 Programul intermediar de asigurare a condiţiei fizice 

  

 Acest program se adresează tuturor oficialilor care doresc să 

obţină o promovare şi/sau să arbitreze până la nivelul Ligii 

Contributoare inclusiv. 



SESIUNE DE ANTRENAMENT 



A. 
• 5—10 minute alergare 

uşoară pentru încălzire 

• Întindere  

• 20 minute alergare în 

ritm alert (ar trebui să 

alergaţi într-un ritm care 

să nu permită 

conversaţia şi să vă 

simţiţi obosit la finalul 

alergării) 

• 5—10 minute de alegare 

uşoare pentru relaxare 

• Întindere   



B. 
• 5—10 minute alergare 

uşoară pentru încălzire  

• Întindere 

• 30 minute de alergare 

constantă într-un ritm care 

să permită conversaţia, 

incluzând 10 sprinturi 

scurte şi rapide pe distanţe 

între 10 şi 50 metri, şi 5 

galopuri pe distanţe de 

150—250 metri 

• 5—10 minute de alegare 

uşoare pentru relaxare 

• Întindere   



C. 
• 5—10 minute alergare 

uşoară pentru încălzire  

• Întindere 

• 3 minute alergare intensă – 

dar într-un ritm pe care îl 

puteţi menţine timp de 3 

minute 

• 3 minute de alergare uşoară  

• Repetaţi alergarea intensă şi 

alergarea uşoară de 3 ori 

însă ultima dată alergaţi 

uşor timp de 5—10 minute 

pentru a vă relaxa muşchii 

• Întindere 

D. 
• 5—10 minute alergare uşoară 

pentru încălzire 

• Întindere 

• Sprinturi de 60 secunde (80% din 

viteza maximă) urmate de 60 

secunde de alergare uşoară 

• Sprinturi de 30 secunde (90% din 

viteza maximă) urmate de 90 

secunde de alergare uşoară 

• Sprinturi de 10 secunde la viteză 

maximă, urmate de 50 secunde 

de alergare uşoară 

• Repetaţi această secvenţă de 

două ori  

• 10 minute alergare uşoară 

• Întindere 



E. 
5—10 minute alergare uşoară pentru încălzire 

Întindere 

Antrenament cu interval 

Alergaţi cât de repede puteţi pe aceste distanţe 

• 50 metri (20 secunde pauză) 

• 100 metri (30 secunde pauză) 

• 150 metri (40 secunde pauză) 

• 200 metri (60 secunde pauză) 

• 150 metri (40 secunde pauză) 

• 100 metri (30 secunde pauză) 

• 50 metri (20 secunde pauză) 

5 minute alergare uşoară 

Repetaţi secvenţa 

Întindere 



F. 
• 5—10 minute alergare uşoară pentru 

încălzire  

• Întindere 

• 30 minute de alergare constantă într-un 

ritm care să permită conversaţia, 

incluzând 10 sprinturi scurte şi rapide pe 

distanţe între 10 şi 50 metri, şi 5 galopuri 

pe distanţe de 150—250 metri 

• 5—10 minute de alegare uşoare pentru 

relaxare 

• Întindere 

G. 
• Utilizaţi sesiunea E din 

programul standard însă 

repetaţi pe o distanţă 15 ture  



Sfat – Încercaţi să vă încadraţi în 3 sesiuni pe săptămână – 

arbitrarea unui meci va conta ca o sesiune, dar încercaţi mereu 

să includeţi cel puţin o sesiune chiar dacă arbitraţi mai mult de 

un joc în timpul săptămânii.  

   

 - Variaţi tipul de antrenament alegând o sesiune de 

„alergare” alternată cu una de „interval/sprint”. 



SESIUNI DE ANTRENAMENT 

Acest program este destinat tuturor arbitrilor 

care oficiază în fotbalul de seniori, de la 

nivelul de Ligă Promoţie în sus. 



A. 
• 5 -10 minute alergare 

uşoară pentru încălzire 

• Întindere 

• 30 minute alergare în ritm 

alert (ar trebui să alergaţi 

într-un ritm care să nu 

permită conversaţia şi să 

vă simţiţi obosit la finalul 

alergării) 

• 5 -10 minute de alegare 

uşoare pentru relaxare 

• Întindere 

B. 
•  5 - 10 minute de alegare 

uşoare pentru relaxare 

•  Întindere 

•  30 - 40 minute alergare 

constantă într-un ritm 

care să permită 

conversaţia, incluzând 12 

sprinturi scurte şi rapide 

pe distanţe între 10 şi 50 

metri, şi 6 galopuri pe 

distanţe de 150—250 

metri  

•  5 -10 minute de alegare 

uşoare pentru relaxare 

•  Întindere 



C. 
• 5 -10 minute alergare uşoară 

pentru încălzire 

• Întindere 

• 4 x 60 secunde de alergare într-

un ritm destul de alert cu 

alergări uşoare pe distanţe de 

200 metri între fiecare din 

aceste eforturi  

• 3 minute alergare uşoară  

• Repetaţi alergarea de 4 x 60 

secunde 

• 10 minute de alegare uşoare 

pentru relaxare  

• Întindere 

• Observaţie: cele 60 de secunde 

de alergare pot include 

întoarceri şi schimbări de 

direcţie 

D. 
•  5 -10 minute alergare uşoară 

pentru încălzire 

•  Întindere 

•  4 x 5 minute de alergare într-un 

ritm destul de alert cu câte 3 

minute de alergare uşoară între 

ele  

•  10 minute de alegare uşoare 

pentru relaxare  

•  Întindere 

•  Note: cele 5 minute de alergare 

pot include întoarceri şi 

schimbări de direcţie 



E. 
 5 -10 minute alergare 

uşoară pentru încălzire 

 Întindere 

 Antrenament de sprint  

 sprinturi la 70% -80% din 

viteza maximă 

• 10 secunde de alergare 

• 15 secunde 

odihnă/recuperare 

• Repetaţi x 6 

• Odihnă timp de 2 minute 

• Repetaţi procedura x 6 

(36 sprinturi în total) 

 10 minute de alegare 

uşoare pentru relaxare 

 Întindere 



F. 
 5 -10 minute alergare uşoară pentru 

încălzire 

 Întindere 

 Sprinturi – Viteză maximă         

• sprint 10 metri – în pas de mers înapoi spre 

punctul de pornire 

• sprint 20 metri - în pas de mers înapoi spre 

punctul de pornire 

• sprint 30 metri - în pas de mers înapoi spre 

punctul de pornire 

• sprint 40 metri - în pas de mers înapoi spre 

punctul de pornire  

• sprint 30 metri - în pas de mers înapoi spre 

punctul de pornire 

• sprint 20 metri - în pas de mers înapoi spre 

punctul de pornire 

• sprint 10 metri - în pas de mers înapoi spre 

punctul de pornire 

REPETAŢI ÎNTREAGA SECVENŢĂ 

 10 minute de alegare uşoare pentru 

relaxare 

 Întindere 



 Sfat - Încercaţi să vă 

încadraţi în 3 sesiuni pe 

săptămână – arbitrarea unui 

meci va conta ca o sesiune, 

dar încercaţi mereu să 

includeţi cel puţin o sesiune 

chiar dacă arbitraţi mai mult 

de un joc în timpul 

săptămânii. 

 

 - Variaţi tipul de antrenament 

alegând o sesiune de 

„alergare” alternată cu una 

de „interval/sprint”.  



 Cum puteţi să ştiţi dacă şi când 

sunteţi în formă? 

  

 Cum puteţi să ştiţi dacă şi când vă 

îmbunătăţiţi forma fizică în urma 

programului de antrenament? 

  

 Cum puteţi să ştiţi dacă forma dvs. 

fizică este suficientă pentru a arbitra 

la un anumit nivel? 

  

 Este important să monitorizaţi nivelul 

formei dvs. fizice în mod regulat, fie 

pentru auto-evaluare, fie în cadrul 

unui test necesar pentru a vă permite 

să arbitraţi la un anumit nivel.  

  

 Testele se împart în două categorii 

principale – specifice sau generale. 



 TESTE SPECIFICE: Aceste teste măsoară abilitatea unei 

persoane de a desfăşura o anumită activitate sau 

deprindere, de ex. culturism, canotaj sau curse de maşini. 

 TESTE GENERALE: Aceste teste măsoară gradul în care 

corpul unei persoane răspunde la efort fizic şi oferă o 

măsură a capabilităţii de performanţă 



 Dat fiind că arbitrajul este o activitate de rezistenţă şi 

implică, în principal, alergare, el se încadrează în 

categoria generală. Testele de o natură generală ar fi, de 

exemplu: 

  

Timpul necesar pentru a alerga pe o anumită distanţă (de ex. 

l0m, 50m, 200m, 3000m) 

Distanţa parcursă într-un interval de timp dat (de ex. 

alergarea de 12 minute din cadrul Test Cooper) 

  

 Autorităţile din domeniul fotbalului din toată lumea 

monitorizează nivelul de formă fizică al arbitrilor lor prin 

intermediul unui test de formă generală, deşi, la nivelurile 

mai înalte, acestea sunt suplimentate de informaţii 

medicale adiţionale (de ex. presiunea sanguină, 

procentajul de grăsime corporală, acumularea de acid 

lactic, nivelul de hemoglobină, nivelul de colesterol, 

vederea, etc.) 



TESTELE ACTUALE DE FORMĂ FIZICĂ 

PRACTICATE ÎN ANGLIA 



Arbitrii FIFA, Listei Naţionale, Ligii Panel şi Ligii Contributoare 

 Testul lor general de formă 

fizică include: 

 

• 2 alergări a câte 50 metri în 7.5 

secunde  - pentru a măsura viteza. 

• Un minim de 2700 metri în 12 

minute  - pentru a măsura 

rezistenţa. 

• Sprinturi de viteză şi agilitate 

(doar pentru Oficialii FIFA şi ai 

Listei Naţionale). 



Arbitrii Asistenţi ai Ligii Contributoare (Nivel 4) 

 Acest test general de 

formă fizică include: 

 

• 2 alergări de câte 50 metri 

în 7.5 secunde  - pentru a 

măsura viteza. 

• Un minim de 2500 metri în 

12 minute  - pentru a 

măsura rezistenţa. 



Oficialii Ligii Locale  

 Nu există teste standardizate de formă fizică pentru 

arbitrii de la acest nivel, însă se sugerează că toţi 

oficialii trebuie să alerge 2200 metri în 12 minute. 

Înainte de a începe să arbitraţi, completaţi Fitness 

Awareness Profile şi fiţi în măsură să alergaţi 1800 

metri în 12 minute. 



MONITORIZAREA FORMEI FIZICE v TRECEREA UNUI TEST 

 Pentru a putea arbitra la un 

nivel mai înalt trebuie să 

„treceţi” un test de formă 

fizică. „Trecând” acest test veţi 

fi dobândit un nivel minim de 

formă fizică necesar acelui 

nivel de arbitraj. Cu excepţia 

cazului în care trebuie să 

alergaţi cât de repede puteţi pe 

tot parcursul testului, 

rezultatul nu reflectă nivel real 

al formei dvs. fizice. Scopul 

fiecărui arbitru ar trebui să fie 

nu  doar „trecerea” testului, ci 

de a îşi utiliza potenţialul 

maxim, astfel încât să poată fi 

măsurat nivel optim al formei 

fizice. 



JURNALUL DE ANTRENAMENT 

 Scopul unui jurnal de antrenament 

este înregistrarea tuturor 

sesiunilor de antrenament, 

tehnice şi altor activităţi 

asemănătoare pe care le 

desfăşuraţi în fiecare săptămână.  

 În acest fel veţi putea să 

observaţi felul în care progresează 

antrenamentul dumneavoastră în 

funcţie de performanţă şi de 

rezultatele testului de formă 

fizică.  

 Acesta îl va ajuta şi pe Liderul de 

Antrenament al dvs. să vă 

evalueze progresul. Fiţi sincer în 

evaluarea dvs., deoarece jurnalul 

de antrenament formează baza 

modificărilor de antrenament.  

 Un exemplu de jurnal zilnic de 

antrenament se poate găsi la 

pagina 52. 



De ce trebuie să bem apă ? 

 Organismele noastre conţin, 

estimativ, în jur de  60-70% apă. 

Sângele este alcătuit în mare 

parte din apă, iar muşchii, 

plămânii şi creierul nostru conţin 

o cantitate mare de apă. Este 

necesar să bem apă pentru a 

regla temperatura corpului şi a 

asigura mijloacele pentru ca 

nutrienţii să ajungă la organele 

noastre. Apa mai transportă şi 

oxigenul către celule, elimină 

toxinele şi protejează articulaţiile 

şi organele noastre. 



Care sunt semnele DESHIDRATĂRII ? 

 Pierdem apă prin urinare, 

respiraţie şi transpiraţie. Dacă 

sunteţi foarte activ, veţi pierde 

mai multă apă decât dacă 

sunteţi sedentar. Diureticele 

precum cafeina şi alcoolul duc 

la nevoia de a bea mai multă 

apă, deoarece ele dau 

organismului senzaţia că avem 

mai multă apă decât avem 

nevoie. Simptomele includ 

dureri cronice în articulaţii şi 

muşchi, dureri în partea de jos 

coloanei, dureri de cap şi 

constipaţie. Setea este un semn 

evident al deshidratării şi, de 

fapt, trebuie să beţi apă cu mult 

înainte să vă fie sete. 



Câtă apă trebuie să beţi? 

 O bună estimare se obţine prin 

măsurarea masei corporale şi 

împărţirea acestui număr la doi. 

Această operaţie va rezulta în 

numărul de litri pe care trebuie să îl 

beţi. Dacă aveţi o greutate corporală 

de 72 kg, ar trebui să beţi cel puţin 

2,5 litri de apă pe zi. Dacă efectuaţi 

exerciţii fizice, ar trebui să beţi un 

pahar de 250 ml la fiecare 20 minute 

dacă sunteţi activ. Dacă beţi cafea 

sau alcool, ar trebui să beţi o 

cantitate cel puţin egală de apă. Dacă 

vă deplasaţi cu avionul, este bine să 

beţi câte 250 ml apă pentru fiecare 

oră în care vă aflaţi la bord. După cum 

puteţi observa, nevoia dvs. zilnică de 

apă poate atinge cantităţi destul de 

mari. 



Purtaţi o sticlă cu apă 
 Poate fi dificil să beţi suficientă apă într-o zi plină. Asiguraţi-

vă că aveţi apă la îndemână tot timpul purtând o sticlă cu 

apă cu dvs., atunci când lucraţi, călătoriţi sau vă antrenaţi. 

Dacă vă plictisiţi de apa lată, adăugaţi puţină lămâie pentru o 

aromă mai deosebită. 

Beţi când vă este sete  
 Noi dovezi arată că setea este cea mai bună protecţie 

pentru sportivi, atunci când vine vorba de a bea cantitatea 

corectă. 

• Beţi atunci când vă este sete  

• Nu beţi dacă nu vă este sete  

• Bazaţi-vă pe senzaţia de sete, cu excepţia cazului în 

care descoperiţi că este înşelătoare. 

 

Mike Misselbrook 

Coordonator Fitness Hampshire FA 


