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I. SelecŃia în jocul de handbal
În opinia specialiştilor domeniului educaŃiei fizice şi
sportului, selecŃia este procesul prin care se depistează, se atrage şi
se angrenează într-o activitate organizată tinerii care au aptitudini
pentru practicarea sportului, în cazul de faŃă, a handbalului.
SelecŃia la copii, pentru eşaloanele handbalului de
performanŃă, este un factor important în orientarea talentelor în
funcŃie de aptitudinile lor. Organizarea obiectivă a selecŃiei, bazată
pe criterii ştiinŃifice, contribuie în mod hotărâtor la creşterea
nivelului practic al handbalului pe plan intern şi internaŃional.
Rolul cel mai important în acest proces îl are profesorul de
educaŃie fizică care trebuie să desfăşoare o activitate intensă
observând şi cercetând în mod pragmatic şi continuu aria de
selecŃie. Practica a demonstrat că pot fi depistate noi elemente cu
înclinaŃii deosebite pentru handbal dintre elevii care au depăşit
gimnaziul, chiar şi adolescenŃi liceeni care pot fi îndrumaŃi spre
practicarea handbalului de performanŃă într-un cadru organizat.
„SelecŃia ştiinŃifică responsabilă a copiilor şi adolescenŃilor pentru
activitatea sportivă de performanŃă este condiŃionată de cunoaşterea legilor
creşterii şi dezvoltării corpului, a proceselor şi fenomenelor care stau la baza
evoluŃiei fizice şi psihice a viitorilor performeri. În acelaşi timp, selecŃia trebuie
înŃeleasă şi conceptual ea fiind o activitate sistematică a antrenorilor
desfăşurată în vederea depistării sportivilor cu cele mai corespunzătoare
aptitudini pentru practicarea diferitelor ramuri de sport.” (I. Şiclovan)
Din sublinierile făcute se desprinde clar ideea că selecŃia
nu este o operaŃie unică, un concurs ce stabileşte ierarhii
permanente, ci un proces evolutiv, legat de creşterea şi
dezvoltarea somato-funcŃională, psihică şi motrică a copilului şi
adolescentului. În acest sens, selecŃia nu este şi nu trebuie privită
doar ca o activitate singulară, unică de restul procesului de
pregătire, ci ca un sistem cu un grad ridicat de complexitate şi cu
multiple funcŃii de interdependenŃă între laturile acesteia. Practic
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selecŃia are la bază un proces continuu care se desfăşoară pe o
perioadă lungă de timp, perioadă variabilă în funcŃie de
caracteristicile fiecărei ramuri de sport, ce poate depăşi uneori 10
ani.
Handbalul face parte din grupa jocurilor sportive
(dominantă este calitatea motrică viteza, cu toate formele ei de
manifestare şi combinaŃia caltăŃilor motrice viteză - forŃă) care
formează sportivul în ani de muncă, selecŃia având un interval de
7 -8 ani, completând că ea nu se finalizează după acest interval.
Pentru susŃinerea acestei afirmaŃii este necesar a se arăta că vârsta
propice selecŃiei pentru handbal este de 10 - 11 ani, vârsta la care
aptitudinile cerute de specificul jocului apar conturate în
comportamentul psiho-motric al copiilor. Fiecare sport are o
perioadă de timp mare pentru desăvârşirea comportamentului
psiho-motric al individului inclus în performanŃă, mai tarziu, iar în
handbal, procesul de selecŃie trebuie etapizat. Prin etapizarea lui
se urmăreşte o delimitare a conŃinutului pregătirii care să creeze
premisele unei munci cu maximum de randament şi eficienŃă
cunoscând posibilităŃile obiective de învăŃare, formare, dezvoltare
şi perfecŃionare a tuturor parametrilor fizici, psihici, tehnici,
tactici, funcŃionali.
În opinia lui Ghermănescu K. (1983: 232), selecŃia se
desfăşoară bidimensional la toate eşaloanele de vîrstă,
concretizîndu-se în selecŃia orizontală şi în cea verticală. Primul
tip de selecŃie este evident la nivelul începătorilor (are caracter
permanent), iar cea de-a doua, pe verticală, o regăsim periodic în
promovarea talentelor la eşaloanele superioare.
Drumul către marea performanŃă are de străbătut două
perioade distincte de instruire:
1. Pregătirea de bază, care constă în dezvoltarea
calităŃilor fizice generale şi specifice, precum şi
învăŃarea şi consolidarea elementelor necesare
obŃinerii performanŃelor.
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2. Creşterea continuă a performanŃelor şi menŃinerea
capacităŃii optime de lucru pe o perioadă de timp
cât mai îndelungată (intensitate crescută).
CalităŃile de voinŃă, perseverenŃă, bagajul motric sunt utile
în escaladarea volumului muncii şi calităŃii acesteia, de-a lungul
procesului de pregătire, în realizarea înaltei performanŃe, dar pe
fondul lipsei de talent, oricât de mult şi de bine s-ar munci, nu se
pot obŃine rezultate superioare. Pe de altă parte, nu putem afirma
că talentul poate suplini munca. Numai un talent autentic supus
unei munci de pregătire continuă şi de cea mai bună calitate poate
deveni un mare performer.
În consecinŃă, este necesar ca profesorul, antrenorul să
desfăşoare o muncă intensă de căutare şi depistare a copiilor cu
reale aptitudini pentru handbal.
Încă de la primele antrenamente desfăşurate cu copiii,
profesorul, antrenorul, trebuie să dezvolte un comportament
motivat, perseverent, care să angreneze copiii în munca fizică
specifică handbalului. Măiestria pedagogică a antrenorilor în
stimularea interesului copiilor pentru muncă este primordială în
evoluŃia pozitivă a rezultatelor individuale, centrată pe
performanŃe, clasamente, ierarhii. De altfel, copiii cu aptitudini
pentru sportul de performanŃă sunt receptivi la informaŃiile de
specialitate, îndeplinind sarcinile specifice din antrenament cu
uşurinŃă.
Pe lângă toate acestea, bagajul mare de deprinderi şi
priceperi motrice, vor asigura baza pregătirii tehnice la orice nivel.
Educatorul (antrenorul) va folosi mijloace variate, repetate în
condiŃii specifice, în concordanŃă cu vârsta copiilor:
a. jocuri dinamice,
b. exerciŃii şi jocuri pentru dezvoltarea capacităŃii de
a alerga, sări, arunca, de a depăşi adversarul,
c. pentru educarea echilibrului,
d. pentru educarea creativităŃii, a descoperirii
soluŃiilor de rezolvare imediată a sarcinilor inedite,
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e. mijloace pentru educarea atenŃiei distributive,
f. exerciŃii şi jocuri din gimnastica de bază.
Munca educativă pe care profesorul trebuie să o
desfăşoare cu tinerii handbalişti are un caracter determinant în
obŃinerea marii performanŃe. Această activitate pedagogică face
parte din procesul de antrenare, obŃinând valenŃe catalizatoare în
ascensiunea handbaliştilor spre culmile măiestriei. Elevii
selecŃionaŃi trebuie să înŃeleagă conceptul de grup, echipă, de
sincronizare a eforturilor pentru obŃinerea rezultatelor bune; ei
trebuie să conştientizeze sensul responsabilităŃii acŃiunilor
personale ca activităŃi subordonate intereselor de grup.
Tânărul handbalist va fi dirijat spre acceptarea conştientă
a respectării unui regim de viaŃă care să-i permită realizarea celor
două obiective majore:
- obŃinerea unei calificări profesionale;
- aprofundarea specializării în handbal până la
atingerea marii performanŃe.
Formele, metodele şi mijloacele de intervenŃie
educaŃională trebuie folosite cu mult simŃ de răspundere şi
adecvat particularităŃilor individuale în scopul formării şi
dezvoltării personalităŃii tânărului.
Personalitatea jucătorului de handbal este factorul de bază
care-i dezvoltă valoarea performanŃei. În acest sens, este deosebit
de importantă acŃionarea pe trei componente:
• afectivă,
• comportamentală,
• socială,
componente ce vor orienta procesul educativ, vor
desăvârşi personalitatea sportivului şi-l vor pregăti pentru trăirile
specifice sportului (victorie, eşec, respect, fairplay). Încă de la
începutul pregătirii copilul trebuie considerat subiect al instruirii
nu numai obiect al acesteia. El nu trebuie tutelat de antrenor, nu
trebuie dresat, ci dirijat spre conştientizarea sensului şi scopului
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pregătirii spre o participare activă şi conştientă în procesul
instructiv-educativ, spre trecerea fiecărei informaŃii prin filtrul
raŃiunii, ca mai apoi să o execute.
Teodorescu S. (2006: 57) spune că juniorii copii şi juniorii
adolescenŃi, prezintă aceleaşi caracteristici de adaptare cu adulŃii,
în cadrul antrenamentului de rezistenŃă, antrenament care
favorizează marea performanŃă, prin influenŃarea sănătăŃii
generale cu reflectare în sistemul imunologic şi a capacităŃii de
adaptare structurală şi funcŃională a organelor şi sistemelor. De
aceea, este important să abordăm această componentă a
antrenamentului, însă, limitându-ne:
• copii nu vor fi antrenaŃi peste limitele lor
maxime de efort fizic şi psihic,
• nu se vor mobiliza devreme (din punct de
vedere cronologic) resurse performanŃiale de
care vom avea nevoie mai târziu,
• antrenamentul strict de rezistenŃă va opri
activitatea hormonală de creştere şi dezvoltare,
• antrenamentul copiilor va fi orientat spre
dezvoltarea rezistenŃei generale şi nu pe
rezistenŃa
specifică
(metoda
eforturilor
continue, antrenamentul cu intervale de scurtă
durată, alactacide).
Procesul instructiv-educativ desfăşurat cu copiii şi juniorii
asigură instruirea sportivă de specialitate a acestora, dar în acelaşi
timp contribuie la formarea şi dezvoltarea unor calităŃi psihice şi
morale, prin dezvoltarea spiritului de fairplay şi a celui de
perseverenŃă cu valoare aplicativă în activitatea lor socială, în
ipostaza de adult. Prin procesul de antrenament, proces instructiv,
se vor forma aptitudini şi atitudini ce urmăresc potenŃialul de
excepŃie. Antrenorii copiilor şi juniorilor trebuie să se implice
responsabil în munca de formare a sportivilor, viitori campioni,
pentru că, în general, comportamentul de pe teren se răsfrânge în
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cel social, iar cel social, se poate regăsi în comportamentul de pe
terenul de joc.
Caracteristicile personale, educaŃia, influenŃele sociale ale
grupului la care tânărul sportiv se afiliază (poate să fie un grup
diferit decât echipa de handbal), influenŃează evoluŃia personală şi
profesională a handbalistului, de aceea, antrenorul are sarcina de a
menŃine un raport deschis cu profesorii din şcoală, cu educatorii
şi cu părinŃii elevului, comunicare prin care se poate stabili o
relaŃie ce va influenŃa sfera educaŃională a ucenicului, va cizela
personalitatea copilului, rezultat care să corespundă cerinŃelor
societăŃii în continuă schimbare. Un bun elev va fi, evident, şi un
bun sportiv care va avea rezultate la nivelul performanŃelor pe
care le obŃine în handbal.

1.1. Tipuri de selecŃie
A. SelecŃia primară (iniŃială)
SelecŃia iniŃială sau primară este concretizată în activitatea
de constituire a grupelor, de depistare a copiilor cu aptitudini
pentru handbal, specifică celor care au vârsta de 9 - 11 ani.
Evident, 9-11 ani reprezintă vârsta optimă, dar, nu se exclude
posibilitatea de a selecŃiona copiii (fete) de 8 ani sau (băieŃi) de 10
ani, deoarece se poate orienta pregătirea spre modelul vârstei
apropiate, astfel încât, însuşirea tehnicii specifice jucătorului de
handbal să se realizeze în funcŃie de parametrii conturaŃi.
Elementele caracteristice acestei etape sunt evidente prin:
strategiile antrenorului, elementele care opresc sau deformează
reuşita acŃiunii şi de acŃiunile organizate să prevină influenŃa
elementelor de stopare a formării priceperilor şi deprinderilor
specifice jocului de handbal.
În ceea ce priveşte metodele utilizate de antrenori pentru
a depista copii cu talent, acestea sunt multiple şi diferă foarte
mult, dar pot fi sistematizate în acest mod:
12
Extras din volumul: Abalasei, B. (2012).
Introducere în antrenamentul jocului de handbal.
Iaşi, România: Lumen.

Introducere în antrenamentul jocului de handbal
1. observaŃia pedagogică la orele de educaŃie fizică
este utilă în etapa de identificare a talentelor;
2. înregistrarea evoluŃiei copiilor în activitatea
competiŃională şcolară;
3. organizarea jocurilor şi competiŃiilor în mediul
informal, în care spiritul combativ este vizibil la
fiecare component participant la competiŃie;
4. organizarea jocurilor speciale, cu caracter de
selecŃie;
5. discuŃii cu profesorii din şcoli şi cu părinŃii
copiilor.
Elementele care pot produce involuŃie pe plan psihomotric în educarea fizică a unui copil, dotat cu calităŃi
corespunzătoare sporturilor de echipă, au valoare obiectivă dar şi
subiectivă şi duc la întârzierea selecŃiei.
Elemente cu caracter limitativ:
a) opoziŃia părinŃilor pentru selecŃionarea copiilor în
activitatea sportivă şi integrarea lor într-un
program strict de pregătire, constituie unul din
principalele elemente inhibitorii în formarea unui
viitor handbalist de performanŃă. Chiar dacă s-a
modificat percepŃia despre practicarea activităŃilor
fizice, despre sportul de performanŃă, programul
organizat, orele petrecute pe terenul de handbal în
detrimentul studiului disciplinelor din orarul şcolar
(excepŃie făcând educaŃia fizică), există premise
care determină părinŃii să-şi orienteze copiii spre
disciplinele care implică mai puŃin efort fizic. Cu
atât mai mult această opoziŃie se simte în handbal
spre deosebire de alte ramuri sportive, ca: înotul,
tenisul, fotbalul şi mai nou gimnastica.
b) insuficienta stăpânire a elementelor de bază şi
teama de a nu da greş în efectuarea deprinderilor
specifice.
c) condiŃiile grele de antrenament.
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d) deficienŃele cadrelor de specialitate (lipsa de tact
pedagogic, superficialitate în muncă).
Rezultatele pozitive, în ceea ce priveşte selecŃia şi
orientarea spre marea performanŃă, vor apare după aplicarea
raŃională a unor măsuri timpurii:
- consilierea părinŃilor şi prezentarea obiectivă a
efectelor practicării unui sport de performanŃă, pot
convinge factorii implicaŃi în organizarea timpului
copiilor şi îi vor orienta spre practicarea
handbalului;
- sublinierea
unor
perspective
atrăgătoare,
mobilizatoare: educarea trăsăturilor de caracter,
clasamente naŃionale şi internaŃionale;
- participarea sportivilor (handbaliştilor) valoroşi la
activitatea de selecŃie pentru un nivel superior
(echipe reprezentative: ale oraşului, ale Ńării);
- organizarea exemplară a acŃiunii de selecŃie.
În această etapă a selecŃiei, criteriul sanogenezei este
eliminatoriu, urmărindu-se dezvoltarea fizică şi psihică a copilului,
amprenta genetică ce poate stagna evoluŃia în marea performanŃă,
factorii socio-economici şi cei organizatorici.
B. SelecŃia secundară (pubertară)
Această etapă constituie acŃiunea de formare a echipei
reprezentative de juniori, junioare III şi coincide cu apariŃia
primelor semne ale pubertăŃii, perioadă care produce modificări
prin creşterea accelerată a oaselor şi muşchilor, prin modificările
hormonale şi intensificarea metabolismului, toate impunând
antrenarea capacităŃilor condiŃionale (Teodorescu, S. 2006: 63).
Astfel, se recomandă:
orientate
pe
dezvoltarea
1. antrenamente
capacităŃilor condiŃionale,
2. dezvoltarea capacităŃilor ce influenŃează
perfecŃionarea tehnicii,
14
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3. consolidarea deprinderilor tehnico-tactice,
4. educarea vitezei, a forŃei în regim de viteză, şi a
tehnicii,
5. conturarea factorilor care obligă traseul
ascendent în performanŃă.
După iniŃierea în handbal urmează încadrarea în
activitatea organizată a unei grupe cu componenŃa relativ stabilă,
selecŃionându-se indici ce vor trimite spre „modelul biologic al
performerului”. Astfel, după stadiul de 2-3 ani de pregătire
specializată prin „şcoala mingii”, la vârsta de 13-14 ani, copii care
au demonstrat că au acumulat deprinderi specifice jocului de
handbal, care au înregistrat progrese remarcabile în procesul de
instruire, urmează să formeze grupe pregătitoare pentru marea
performanŃă. Acesta este şi momentul când se trece la etapa a
doua a primei perioade la nivelul avansaŃilor, unde caracterul
pregătirii, al acumulărilor, este stabil.
Dezvoltarea fizică armonioasă, capacitatea de efort
considerabilă, motivaŃia şi factorii volitivi pot concretiza acŃiunea
de formare a reprezentativei de juniori şi junioare II când din
două grupe de nivel III, se formează o grupă la vârsta de 15-16
ani care va avea la bază 4-5 ani de instruire în handbal, şi din
această echipă, vor exista 3, 4 jucători foarte valoroşi care vor
continua handbalul de performanŃă. Această etapă este
importantă mai ales prin aspectele legate de conŃinutul pregătirii
care nu vor forŃa performanŃa ci vor educa latura competitivă a
sportivului, îl vor introduce în tehnica şi tactica handbalului. De
asemenea, importanŃa acestei etape derivă şi din faptul că la
terminarea ei va fi realizată selecŃia finală (impropriu spus
„selecŃie finală” pentru că selecŃia este un proces continuu),
formarea echipei reprezentative de juniori I, care deja vor fi
integraŃi în activitatea competiŃională de performanŃă şi mare
performanŃă.
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