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             Activitatea Colegiului Central al Antrenorilor, prevăzută ȋn statutul F.R. Lupte a 

fost orientată ȋn anul 2020 către aprofundarea cunoștințelor privind noile mijloace și metode 

moderne de pregătire,  ȋn vederea ȋmbunătățirii performanțelor sportive, la toate stilurile și   

nivelurile de vȃrstă: copii, cadeți, juniori și seniori. 

            Aceste metode fac referire la modul ȋn care a trebuit să adaptăm stilul de pregătire și 

să sprijinim antrenorii  ȋn  a folosi tipuri și modele de antrenament ȋn format one-line, cu 

luptătorii  pe  care i-au avut ȋn pregătire, să  reevaluieze  mijloacele și metodele de pregătire și 

să le adapteze, astfel ȋncȃt  sportivii să le poată pune ȋn practică, acasă. 

 Am avut un ȋnceput de an bun, un an olimpic,  ȋn care toată lumea era mobilizată; unii  

pregătiți  să  obțină medalii  la Olimpiadă, alții urmau să se califice la Olimpiadă și să lupte 

pentru medalii, iar alții  se pregăteau și făceau planuri pentru Campionatele Europene și 

Mondiale. 

           Ȋnsă, pe data de 11 martie totul s-a schimbat; s-au oprit cursurile elevilor și  s-a  trecut 

la școala  one-line, iar  ȋn aceste condiții,  pregătirea sportivilor a avut mult de suferit. 

           Toate aceste aspecte neplăcute au fost neproductive pentru lupte, iar distanțarea fizică 

i-a determinat pe antrenori și sportivi să găsească alte metode prin care să completeze 

pregătirea  ȋn  vederea participării la competiții.  

           Aș vrea să remarc și un aspect pozitiv reieșit din această situație nemaiȋntȃlnită pȃnă 

acum și anume faptul că, seriozitatea, conștinciozitatea și lucrul individual s-au axat pe 

sportivi, iar antrenorii au coordonat și urmărit de la distanță, asigurȃnd astfel continuitate 

programului de pregătire. 

           De asemenea,  pentru unii antrenori a fost mai dificilă această perioada deoarece au 

trebuit să utilizeze diverse forme de comunicare pe suport informatic, să se logheze pe 

Platformele  de predare one-line, Google Classroom și Google Meet și nu a fost ușor.  

           Faptul că nu a existat un precedent și astfel de tipuri de ȋnvățare și de pregătire fizică a 

fost o noutate,  a complicat lucrurile  și a fost destul de greu de adaptat.  

           Din acest motiv, Colegiul Central al Antrenorilor, cu sprijinul Federației Romȃne de 

Lupte a organizat două dezbateri one-line  ce au fost prezentate de  membrii Colegiului 

Central de Antrenori. 

           Prima dezbatere a fost cea prezentată de profesorul Ovidiu Burghele, ȋn data de 

3 iunie 2020 și a avut ca temă „Inițiere și acomodare ȋn mediu one-line pentru antrenorii 

de lupte”.  

           Această s-a desfășurat cu ajutorul platformei Zoom Meeting și la care aveau acces 

maxim 100 de persoane interesate; din păcate au mai rămas locuri libere ceea ce dă de ȋnțeles 

că preocuparea unor antrenori de a se instrui și de a fi la curent cu ultimele noutăți din 

domeniul sportului de performanță, nu a fost prea mare, lucru care se oglindește de foarte  

multe ori ȋn rezultatele obținute  la competițiile naționale. 

           A doua dezbatere a fost prezentată  de profesorul Nelu Pop ȋn data de 4 iunie 2020 și 

a avut ca temă „Adaptarea din punct de vedere psihologic la noile condiții de 

antrenament, ȋn contextul Covid – 19”. 



Ȋn primul rȃnd, antrenorii și luptătorii au trebuit să-și restructureze modul de viață, de 

gȃndire, să adopte noi modele de comportament social și să se adapteze noilor condiții oferite 

de sistemul educațional. 

Antrenorii, luptătorii, părinții – toți participanții la relațiile educaționale, chiar și la 

distanța au nevoie de suport psihologic ȋn aceasta perioadă tensionată. 

Situația epidemiologică provocată de pandemia COVID-19 a restructurat ȋntreaga 

viață socială și a impus noi reguli, dificil de respectat. 

Dar, o mobilizare generală se poate realiza și nu trebuie uitat că lipsa de interes, 

motivare, responsabilitate și rezistență la schimbare a antrenorilor  pot afecta, atȃt procesul de 

pregătire și educare ȋn cadrul instruirii mixte, cȃt și realizarea obiectivelor propuse. 

 Stă ȋn puterea noastră să conștientizăm civic și profesional tot ce se ȋntȃmplă și să 

oferim asistență psihologo-pedagogică și socială celor care au nevoie de ea. 

            Ȋn logica celor expuse mai sus am indentificat cele mai importante probleme, cu care 

s-au confruntat luptătorii ȋn perioada pandemiei: 

     - probleme de transmitere  și recepționare a informațiilor; 

     - comunicarea didactică distorsionată și cu ȋntreruperi; 

     - probleme de comunicare cu părinții; 

     - lipsa de interes și implicare ȋn realizarea sarcinilor de antrenament. 

 Au fost făcute și unele recomandări pentru antrenori ȋn vederea consolidării ȋnvățării 

ȋn condiții de pandemie și anume: 

     -  evidențiați un climat intelectul și psiho-emoțional deschis, motivant și sigur pentru 

        dobȃndirea și partajarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor; 

     -  evidednțiați efortul depus de fiecare luptător ȋn parte; 

     -  sprijiniți ȋn mod constant procesul de ȋnvățare, stimulȃnd dorința de comunicare; 

     -  implicați ȋn mod egal toți luptători ȋn atingerea obiectivelor antrenamentului prin  

         realizarea eficientă a sarcinilor date; 

     -  lucrați ȋn permanrnță asupra stării de bine și facilitați dialogul. 

             Deși numărul participanților a fost restrȃns, ambele acțiuni au avut un impact destul 

de mare ȋn rȃndul cursanților, care au pus ȋntrebări și au primit feedback-uri pentru a lămuri 

anumite aspecte și probleme aflate ȋn dezbatere. 

             Colegiul Antrenorilor apreciază faptul că Federația Romȃnă de Lupte, cu toate 

restricțiile impuse a reușit să organizeze impecabil competițiile  din a doua jumătate a anului 

2020,  fără nici un incident  de contaminare sau de transmitere a virusului SARS-CoV-2. 

  De asemenea felicităm pe cei care au contribuit la pregătirea sportivului Alexuc Alin 

– Campion European de seniori și locul III ȋn Topul Primilor Trei sportivi pe țară. 

            Sperăm ca ȋn anul 2021 să realizăm tot ce ne-am propus și nu s-a putut face ȋn  anul 

2020, adică rezultate notabile la Campionatele Europene și Mondiale, dar mai ales medalii la 

Olimpiada de la Tokio. Mult succes! 
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