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2. Alimentaţia şi consumul de lichide înainte/în timpul/după 
meciuri sau sesiuni de antrenament  
     
  3. Alimentaţia şi consumul de lichide în viaţa de zi cu zi 
  

Conţinut 

4. Compoziţia organismului 
  
5. Rezumat cu ce trebuie şi ce nu trebuie să mâncăm 
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Performanţă? 
Accidentări? 

Imagine? 
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Relaxat 

Plăcere 

Devotat 
Concentrat 
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Ei sunt în  
formă! 

Par să fie foarte  
sănătoşi! 
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1. Informaţii generale 
Mâncarea şi lichidele pe care le consumăm conţin:  

‘Macro Nutrienţi’:  

 1.1 Carbohidraţi  

 1.2 Proteine         = Energie 

 1.3 Grăsimi 

 & 

‘Micro Nutrienţi’: 

 - Vitamine 

 - Minerale 

-Pentru a fi sănătoşi şi pentru a funcţiona corespunzător, arbitrii trebuie să primească o cantitate 
potrivită de carbohidraţi, proteine , grăsimi, vitamine, minerale si lichide. Acest lucru este cu atât 
mai imporatnt cu cât arbitrii au un stil de viaţă activ. 
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1. Informaţii generale 
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Proteine 
15-20% 

Grăsimi 
<15% 

4-6g per kg greutate  
 corporală 

1g per kg greutate    
 corporală 

Energia din mâncarea şi băutura pe care o consumăm este 
exprimată în “calorii”. Consumul zilnic de calorii trebuie să respecte 
următorul grafic:   
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1.1 Carbohidraţii 

Sursă de energie pentru exerciţii de mare intensitate 
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1.1. Carbohidraţii(CHO) 
• CHO este combustibilul unui arbitru pentu un antrenament  

 riguros şi pentru meciuri 

• Cercetările arată că necesarul zilnic de carbohidraţi este legat de abilitatea unui arbitru 
de a face faţă cerinţelor antrenamentelor dar si cerinţelor pentru  performanţă. 
Depozitele de CHO sunt limitate, de aceea este foarte important să fie menţinute tot 
timpul pline. 

• Sourse de Carbohidraţi: 

CHO simplu: fructe/batoane energizante/băuturi izotonice/zaharuri 

CHO complex: pâine/cereale/cuşcuş/tăieţei/ovăz/paste/orez/cartofi/ 

Mâcăruri bogate în fibre: ovăz/boabe/cereale din grâu/legume/seminţe/nuci/grâu 

• Ce cantitate de CHO are nevoie un arbitru pe zi? 

Cantitatea de CHO trebuie să fie egală cu 4-6g/kgbw/zi (75kg arbitru = 375g CHO pe zi) 
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Susţine construirea, menţinerea & recuperarea 
  

1.2 Proteine 
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1.2. Proteinele 
• Proteinele susţin creşterea, întreţinerea şi remedierea celulelor şi a ţesutului corpului.  

• Proteina este importantă în special în cazul recuperării după un antrenament dificil, dar  
şi după meciuri obositoare. 

• În timpul antrenamentelor, corpul tău se va adapta, fiind în formă şi întărindu-se. 
Proteinele reprezintă baza pentru recuperare şi adaptare.  

• Surse de Proteine: 

proteine din plante: broccoli/cereale/fructe uscate/nuci/ovăz, paste, mazăre, boabe, orez, 
seminţe, produse din soia, făină integrală, grâu integral, 

proteine animale: produse lactate, ouă, peşte în ulei, carne de  

pasăre, carne roşie, carne albă, peşte alb, fructe de mare 
 

• De câte proteine are nevoie un arbitru pe zi? 

Consumul de proteine trebuie să fie egal cu1g/kgbw/zi (75kg arbitru= 75g pe zi) 
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1.3 Grăsimi 

Sursă de energie pentru exerciţii de intensitate 
redusă 
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1.3. Grăsimi 

• Grăsimile sunt  sursa de energie scăzută a unui arbitru.  

• Grăsimile joacă un rol important în producerea hormonilor. 

• Grăsimile susţin structura celulelor şi a ţesutului. 

• Grăsimile izolează corpul.  

• Sourse de Grăsime: 

 Carne roşie/Brânză/Smântână/Ulei/Nuci/Fast Food 

• De câte grăsimi are nevoie un arbitru pe zi? 

• Cantitatea de grăsime necesară unui arbitru este individuală, dar cerinţa 
principală constă în includerea grăsimilor sănătoase în dietă. 

• Atenţie: Grăsimea conţine multe calorii, deci mâncăririle grase conţin multe 
calorii. 
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1.4. Vitamine şi minerale 

• Vitaminele şi mineralele sunt nutrienţii de care corpul are 
nevoie pentru a funcţiona normal. Corpul are nevoie de 
aceştia în cantităţi mici.  

• Exista riscul de a exista deficiente de vitamine sau minerale 
in cazul in care arbitrul nu are o dieta variata sau daca dieta 
lor nu intruneste cerintele antrenamentului/meciului. 

• Suplimentarea de vitamine si minerale nu este necesara sau 
recomandata daca arbitrul are o dieta sanatoasa si 
echilibrata. 

• Cercetarile arata ca suplimentele de vitamine si minerale in 
cantitati mari nu cresc performantele atletilor sanatosi, din 
contra vor provoca multe efecte secundare toxice.. 
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2. Alimentatia si consumul de lichide  
inainte/in timpul/dupa meciuri sau antrenamente 

• Scopuri:  

- A fi pregatit  pentru miscare fara a exista riscul aparitiei oboselii (in forma) 

- A se simti relaxat in timpul meciurilor si a antrenamentelor (odihnit) 

- A se recupera sufiecient intre meciurile consecutive si/sau antrenamente 

- A imbunatati forma fizica printr-un antrenament adecvat-recuperare-perioade de 
odihna 

- A reduce riscul accidentarilor 
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2.1. Masa dinainte de meci 

Cand?   2-3 ore inainte de meci 

 

Ce?   Bogata in carbohidrati, cu cateva proteine si o cantitate mica de grasime 

 

De exemplu: paste/orez/cuscus/paine alba sau prajita cu pui sau peste si legume 

Atentie: limiteaza cantitatea de grasime in masa de dinaintea jocului (branza, sosusi grase, 
…)  

• Pentru a asigura o hidratare adecvata, este necesar consumul a cel putin 1l sau 1.5l in 
ziua meciului. 

• Beti intre 200 si 400 ml de apa sau bauturi energizante chiar inaintea (10-15`) inceperii 
meciului 
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2.2. Gustarea de la pauza 

Ce?  O gustare care sa contina carbohidrati si fluide:  

Cat?  1g CHO/kg (75kg arbitru = 75g CHO) si 200 – 400ml lichid 

 

 De exemplu: banana (35g CHO) si o bautura energizanta 330ml (40g CHO) 
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2.3. Gustarea de dupa meci 

Cand?  Cat de repede posibil dupa terminarea meciului 

Ce?  Bogata in carbohidrati si suficiente proteine cu o cantitate  

mica de grasimi cu pana la 500ml lichid pentru rehidratare 

 De exemplu:fructe/budinca de orez/tort/apa 

    SI/SAU 

• Beti pana la 500ml bauturi inaritoare sau cacao cu lapte 

 De exemplu: cécémel sau lapte degresat cu nesquick 
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Cand? Dupa 1-2 ore de la terminarea meciului 

Ce? O masa sanatoasa bogata in carbohidrati cu proteine si o cantitate mica de 
grasimi 

 

De exemplu: paste/orez/cuscus/ paine alba cu pui sau peste si legume 

 

Atentie: restrictioneaza cantitatea de branza, sosuri grase,... 

limiteaza cantitatea de alcool deoarece duce la deshidratarea corpului 

 

Bea pana la 500-1000ml apa sau bauturi energizante pentru o  

hidratare ulterioara 
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2.4 Masa de dupa meci 
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2.5. Masa dinaintea antrenamentului 

Cand?  Ultima masa cu 2-3 ore inaintea antrenamentului 

Ce?  Bogata in carbohidrati, cu proteine si o cantitate mica de grasimi 

 

De exemplu: paste/orez/cuscus/paine alba sau prajita cu pui sau peste si legume 

 

Atentie: limiteaza cantitatea de branza, sosuri grase,... 

 

• Pentru a asigura o hidratare adecvata, este nevoie de cel putin 1l pana la 1.5 l de apa 
zilnic 

• Beti intre 200 si 400ml apa sau bauturi energizante chiar inainte de inceperea 
antrenamentului (10-15`) 
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2.6. Gustarea de dupa antrenament 

Cand?  Cat de repede posibil dupa incheierea antrenamentului 

Ce?  Beti pana la 500ml apa sau bauturi energizante pentru rehidratare. Luati o 
gustare care sa contina carbohidrati si proteine. 

De exemplu: budinca de orez sau tort de orez 

SAU 

• Consumati pana la 500ml bauturi energizante sau 

     cacao cu lapte 

• Consumati pana la 500ml bauturi energizante sau 

•  cacao cu lapte 

• De exemplu: cecemel sau lapte degresat cu nesquick 
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Cand?  1-2 ore dupa antrenament  

Ce?  O masa bogata in carbohidrati cu proteine si o cantitate mica de grasimi 

 

De exemplu: paste/orez/cuscus/paine alba cu pui sau peste si legume 

 

• Atentie: a se limita cantitatea de branzeturi sau sosuri grase  

  a se limita consumul de alcool, alcoolul deshidrateaza organismul  

Beti intre 500-1000ml de apa sau bauturi pentru sportivi pentru rehidratare  
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2.7. Masa de dupa antrenament 



UEFA FAME UEFA FAME 

3. Alimentarea si consumul de lichide in 
 viata de zi cu zi 

• Scopuri:  

• - De a intari sistemul imunitar  

• - De a optimiza functionarea sistemului circulator prin stimularea producerii de 
globulelor rosii printr-o alimentatie bogata in fier.  

• - De a preveni oboseala/epuizarea prin hidratarea corespunzatoare 
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3.1. Sistemul imunitar 

• Consumati cantitati mari de vitamina C in fiecare zi  

 

• De exemplu: kiwi, grapefrut, suc de fructe, piper, brocoli, capsuni, portocale, 
cartofi, ceai de trandafir  

• •Consumul produselor lactate pentru inbunatatirea florei instestinale  

•   

• De exemplu: iaurt, actimel 
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3.2. Suplimentul de fier 

• Consumul unei cantitati considerabile de alimente care contin fier si vitamina C  

• De exemplu: fructe uscate cu un pahar de suc de portocale, kiwi cu nuci, fasole cu 
ardei, cereale  

• •Produsele bogate in fier nu se combina cu ceai sau cafea pentru a facilita 
absorbtia fierului de catre organism.  

• •Carnea rosie e o sursa buna de fier dar intr-o cantitate limitata. In mod alternativ, 
se prefera alte alimente de origine vegetala bogate in fier.  

•   
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3.3. Hidratarea pentru imbunatatirea (optimizarea) 
performantelor tale si prevenirea (evitarea) accidentarilor 
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Principalele functii ale apei sunt: 

• Actioneaza ca si un mijloc de transport pentru nutrienti si gaze 

• Serveste ca si un mediu de fundal primar pentru reactiile chimice si comunicarea intre 
celule 

• Ajuta la mentinerea structurii corpului 

• Îmbunătăţeşte transportul de gaze de-a lungul membranelor 

• Crucial in reglarea temperaturii interne a corpului 

• Absorptia de apa provin din alimente, bauturi, activitate metabolica (descompunerea 
glycogenului in masa musculara) 

• Pierderea de apa se realizeaza prin urinare, materii fecale (scaun),  activitati respiratorii 

• Exista  2 metode usoare de a monitoriza si a preveni deshidratarea 
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3.3.1. Ghidul culorii urinei 
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3.3.2. Masurarea greutatii corporale  
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• Dupa un meci sau un antrenament intens, orice 
modificare in greutate este rezultatul pierderii de 
fluide 

• Prin cantarirea inainte si dupa exercitii, iti poti 
calcula cantitatea de fluide pierduta 

• Exemplu : 1.5kg= 1.5l de fluide 

• Ideal ar fi sa bei 150% din cantitatea de fluide 
pierduta 

• Intotdeauna evita deshidratarea deoarece are un 
impact asupra performantelor psihice si cognitive 
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4. Compozitia corpului 
 

PROTEINE CARBOHIDRATI GRASIMI 

1g = 4 CaloriI 1g = 4 CaloriI  1g = 9 CaloriI 

-Un arbitru cu un procent mare de grasime corporala are o capacitate psihica redusa 
 
-Un arbitru cu un procent mare de grasime corporala are o imagine si credibilitate negativa 
 
-Daca energia (caloriile) pe care le mancam si bem nu sunt folosite, sunt acumulate in 
grasimea corporala 
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Feedback individual si follow-up: grasime corporala% 
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Triceps Biceps 

Supra-iliaca Subscapula 

Follow-up şi feedback individual: compozitia 
corpului 
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Feedback individual & follow-up: grasime corporala% 

< 12            Excelent 
  

12-14.9          Foarte bun  
 
15-17.9           Bun 
  
18-19.9           La limita 

  
 > 20                       Actioneaza!  

Copyright © 2011 UEFA Referees Committee  

 1 
  
 3     
              
 2 
                
 2 
 
     10  



UEFA FAME UEFA FAME 

• Nu conteaza de unde vine energia (carbohidrati/proteine/grasimi), daca aceasta nu este 
folosita, va fi transformata in grasime. 

 

 

 

 

Grasime corporala constanta %          Grasime corporala % Creste Grasime corporala % 
         scade 

• cand energia consumata este egala cu energia asimilata, atunci procentul de grasime al corpului ramane 
la fel 

• cand energia consumata e mai mica decat energia asimilata , atunci procentul de grasine al corpului 
creste 

• cand energia consumata e mai mare decat energia asimilata, atunci procentul de grasime al corpului 
scade 
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4. Alcatuirea corpului 
 

Energy  
out 

Energy  
in 

Energy  
in 

Energy  
out 

Energy  
out 

Energy  
in 
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• Asa DA: 

• Consumă cel puţin 3 fructe şi 200+300 de grame de legume în fiecare zi 

• Hidratează-te încontinuu: cel puţin 2 litri de apa pe zi 

• Rehidrateaza-te cat mai repede posibil dupa terminarea meciului sau antrenamentului 

• Planifica-ţi mesele la aceleaşi ore  in fiecare zi, în timpul zilei 

• Asa NU: 

• Nu consuma alcool imediat după meci sau antrenament 

• Nu manca prea multe grasimi:  cartofi prajiti, pizza, carne, branză,  

  sosuri grase, îngheţată, chips-uri, biscuiţi 

• Nu manca mancaruri deosebite care s-ar putea sa iti afecteze digestia inainte de meci 
(exemplu scoici) 
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Rezumat 
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Intrebari? 
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