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Într-o carte a lui Mihalyi Csikszentmihalyi am citit,
la un moment dat, despre o tehnică mentală care se
potriveşte foarte bine în contextul în care ne aflăm
cu toţii. Pentru creşterea răbdării şi perseverenţei în
activităţi care revendică mai degrabă anduranţă
decât intuiţie să ne imaginăm că suntem în în-
chisoare. Dacă ne imaginăm că suntem în închisoare,
timpul nu mai reprezintă o consecinţă. Cu alte cu-
vinte, dacă ne ia o săptămână să reuşim, atunci o
săptămână să fie. Ce altceva mai bun avem de
făcut?! 

Noi nu suntem în închisoare, suntem doar limitaţi
în a ne exprima în spaţiu deschis, în relaţii sociale şi
nevoiţi să ne adaptăm la condiţiile restrictive ale
izolării. Nu ştim cât vom rămâne în această situaţie.
Nici nu contează. De data asta nu trebuie să apelăm
la trucuri mentale pentru a evita sentimentul de ur-
genţă pe care ni-l dă timpul... mai exact, pierderea
timpului. De data asta, nici măcar nu trebuie să ne
mai păcălim mintea. Trebuie doar s-o folosim la ca-
pacitate maximă. Avem ocazia să ne antrenăm răb-
darea şi anduranţa mentală pentru că timpul nu ne
presează.

Cum ne putem creşte anduranţa mentală?
l Perfecționează-ți capacitatea de vizualizare.
Vizualizarea/Imageria mentală pot ajuta că obiec-
tivele din mintea voastră să devină realitate. Pentru a
încerca acest lucru, imaginează-te în timpul unei
mişcări, a unui exerciţiu, a unui concurs. Ia în consi -
derare postura, îmbrăcămintea și limbajul corpului.
Imaginează-ţi cum executi mişcarea cu încetinitorul,
apoi în timp real. Imaginează-ți emoția pe care o vei
simți la finalul cursei, a meciului, a exercitiului. Dacă
anterior, ai avut analiză video, atunci revizuirea aces-
teia te va ajuta mai mult, cu condiţia ca pe video să
te fi uitat la o execuţie corectă.
l Concentrează-te asupra reglării respiraţiei. Respi-
rația corectă te poate ajuta să gestionezi atât situaţi-
ile cotidiene, cât şi cele specifice antrenamentului.
Acest lucru se datorează faptului că respirația este
atât o eliberare, cât și un declanșator pentru stările
tale emoţionale. Pentru a o folosi în avantajul tău,

antrenează respiraţia abdominală. Inspiri pe nas,
apoi, expiri încet prin gură. Respirația poate avea un
efect calmant asupra corpului tău, relaxându-ți astfel
mintea. Încerca apoi să-ţi reglezi respirația la pașii tăi
în timp ce alergi pe banda sau în timp ce faci exerciţii
fizice. Dacă nu-ţi reprezinţi corect ce înseamnă respi-
raţie abdominală şi care sunt senzaţiile asociate ei,
presează cu degetul una dintre nări şi inspiră
folosindu-te de o singură nară. Apoi, aplică acelaşi
lucru pentru cealaltă. Această tehnică te vă obliga să
duci aerul până în abdomen. 
l Experimentează dialogul intern pozitiv. Probabil că
ai auzit vechea zicală „Cel mai mare duşman al tău
eşti tu însuţi”. Expresia este adevărată prin faptul că
gândurile negative îți pot scădea încrederea în sine și
îți pot perturba performanța, deoarece corpul tău în-
cepe să creadă ceea ce-i spune mintea ta. Încearcă
invers. Oferă-ţi complimente, descrie-te în maniera
în care ai vrea tu să fii (nu neapărat cum te percepi),
motivează-te și înveselește-te în timp ce te antrenezi.
Creează-ţi mantre pozitive pentru a repeta, de exem-
plu, „sunt un super bun”, „mă simt azi grozav” sau
„sunt un supererou”. Eu, de exemplu, m-am antrenat
să fiu calmă, spunându-mi în minte non-stop: Ce
calmă eşti! Eşti cea mai calmă persoană pe care o
cunosc!, deşi sângele îmi fierbea. În timp, m-am
crezut pe cuvânt şi chiar am devenit calmă .
l Foloseşte-te de metoda lucrului bine făcut. (vezi
articolul lui Pierre) Foloseşte-te de lenea ta. În
numărul trecut te încurajam să fii blând cu tine. Ac-
ceptă că eşti leneş şi fă lucrurile de calitate, din
prima. Dacă nu eşti leneş, atunci perseverează până
la perfecţionism.
Minunata şi fascinanta lume a antrenamentelor în
vreme de COVID-19 face posibil ca totul sa poata fi o
formă de antrenament... cel puţin la nivel mental.
Oricât ne-am strădui, atunci când stăm acasă activi -
tăţile casnice, fără să vrem, ne invadează spaţial şi
timpul. Nu mai este nimeni să ne gătească şi să ne
pună în farfurie, nu mai este nimeni să facă curăţe-
nie, nu mai este nimeni să repare ceea ce este stri-
cat, etc. De câte ori vorbesc cu voi, vă întrerup, fără
să vreau, dintr-o activitate curentă ce ţine de casă.

Frumoasa şi fascinanta lume a antrenamentului 
în vreme de COVID-19 (1)

Alături de voi
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Vestea bună este că antrenamentul mental nu tre-
buie să fie întotdeauna specific. Ne aflăm cu toţii
într-o situaţie specială şi ineditul face parte din
poveste. Aproape orice activitate pe care o faceţi
în\la domiciliu, poate fi o formă de antrenament
mental, atât timp cât avem un obiectiv şi urmărim
îndeplinirea acestora:
n Ştiaţi că spălatul vaselor este una dintre cele mai
eficiente activităţi pentru antrenarea stării de flow
(stării de flux, de concentrare neforţată)? Atunci
când spălăm vase, sunetul apei ne duce automat
într-o zonă de relaxare; spălatul vaselor implică
mişcări automate, reflexe, fără control conştient,
iar scopul este de a lăsa vasul curat... indiferent de
cantitatea de murdărie care există. Nu constien-
tizezi ce faci si totusi vasul va fi la final perfect
curat. 
n Ştiaţi că activitatea de a călca haine este o in-
credibilă oportunitate pentru a antrena perse -
verenţa şi perfecţionismul? Important este să nu
renunţaţi până nu călcaţi şi ultima şosetă.
n Ştiaţi că a bate cuie este o activitate simbolică
pentru a simţi că eşti semnificativ, că laşi urme, că
eşti capabil să construieşti, iar mişcarea repetitivă
dezvoltă toleranţă la monotonie şi la stres?
n Ştiaţi că aranjatul hainelor în dulap este o bună
oportunitate pentru a vă activa toate canalele sen-
zoriale necesare înaltei performanţe: miros, văz,
auz, pipăit?
n Ştiaţi că orice activitate casnică se desfăşoară
într-un ritm, iar percepţia ritmului este fundamen-
tală în activitatea sportive?
Mă opresc aici pentru că ştiu că voi dispuneţi de o
creativitate imensă şi de o capacitate mare de a vă
transforma activităţile curente şi obiective facilita-
toare pentru performanţă.
Viaţa în izolare a unor oameni frumoşi, aşa cum
sunteţi voi, sportivii, nu trebuie să fie o rutină plic-
tisitoare, afundaţi în treburi repetitive şi limitative,
chiar dacă sunteţi în izolare. Mintea voastră sclipi-
toare poate rămâne proaspătă şi plină de curiozi-
tatea creatoare specifică vouă. Nu există o limită a
necunoscutului, şi astfel plăcerea este fără sfârşit.
Îngustarea spaţiului de acţiune, nu înseamnă şi
limitarea spiritului; ba chiar, din contră, un dome-
niu atât de complex ca şi sportul implică o extin-
dere constantă a perspectivei pentru cei care se

aventurează în a-şi explora opţiunile.
Deci, cum pot fi dezvoltate creativitatea şi interesul
în antrenament, în vreme de COVID-19?
1. Lasă-te surprins de ceva din antrenament în
fiecare zi. Poate să fie ceva ce simţi, observi sau se
asociază cu lucruri din experienţa ta. Activează-ţi
toate simţurile, lasă-te să simţi şi sa experimentezi.
Experimentează fiecare exerciţiu din antrenament
pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce crezi că
este. Fii deschis la ceea ce-ţi oferă fiecare antrena-
ment. Fiecare antrenament nu este altceva decât
un flux de experienţe şi senzaţii – şi cu cât ex-
plorăm mai mult ceea ce ne oferă, şi cu cât ne
lăsăm mai tare conduşi în experienţa senzorială,
cu atât ne îmbogăţim şi progresăm.
2. Încearcă să surprinzi, fie că te surprinzi pe tine
sau pe altcineva în fiecare zi. În loc să fii predictibil,
exprimă o opinie pe care până acum nu ai avut cu-
rajul s-o exprimi. Propune un exerciţiu în antrena-
ment care ţi-ar îmbunătăţi una dintre abilităţile pe
care doreşti s-o îmbunătăţeşti. Rutinele ne dau un
sentiment de confort şi conservă din energie. Curi-
ozitatea şi interesul dau o energie sporită.
3. Scrie la sfârşitul zilei ce te-a surprins şi cum ai
reuşit să te surprinzi pe tine sau pe ceilalţi.
4. Când îţi suscită ceva interesul, urmează-ţi curi-
ozitatea. Explorează ceea ce ţi-a atras atenţia.
5. Dacă faci ceva foarte bine, devine plăcut.
Orice tip de activitate ar fi: fie că este vorba de un
exerciţiu din antrenament, fie că este vorba de a
face curăţenie. Cu cât vei face mai multe activităţi
în care vei excela, pe care reuşeşti să le faci cu stil
şi eficienţă, cu atât activitatea va fi mai plină de
satisfacţie.
6. Pentru a putea să continuăm să ne placă ceea
ce facem, trebuie să creştem complexitatea
sarcinii, pentru a ne provoca, pentru a ne activa
resurse.
7. Avem timp şi pentru reflecţie şi relaxare, iar
ele nu fac altceva decât să aşeze şi să asocieze in-
formaţia acumulată peste zi cu ceea ce este sem-
nificativ pentru obiectivele majore de
performanţă.
Provocarea săptămânii este de a transfera
cunoaşterea din cel puţin un succes, o victorie, o
reuşită din activităţile casnice în performanţa
sportivă.
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Răspunsul este ceva mai complex decât ȋntre-
barea, pentru că depinde foarte mult de tipul de
antrenament efectuat, de durata și de intensi-
tatea acestuia. 

Consumul de carbohidraţi, pentru plusul de
energie, este alegerea favorită, deși mulţi sportivi
nu știu real de câţi carbohidraţi ar avea nevoie, de
exemplu, pentru o alergare ușoară sau pentru
una intensă, de 45 -50 de minute… Ei bine, ȋn
prima variantă nu prea ar avea nevoie, pe când ȋn
a doua, cu siguranţă da. Chiar dacă organismul
poate să obţină energie și din depozitele de
grăsimi, procesul de transformare a acestora ȋn
glucoză este de durată, drept urmare organismul
nu poate susţine exerciţii fizice de intensitate ridi-
cată fără o alimentare ȋn prealabil cu carbohidraţi. 

Sub marea umbrelă a carbohidraţilor există o
mulţime de alimente și, mai ales ȋn această pe-
rioadă de stat acasă, sportivii ar trebui să fie ori-
entaţi ȋn special pe cele dens nutritive , așa cum
sunt cerealele integrale (ovăz, paste, orez), ami-
donoasele (dovleac, cartofi), fructele, legumi-
noasele (linte, fasole, mazăre) și mai puţin pe cele
slab nutritive –  pâine albă, produse de patiserie,
alimente sau băuturi răcoritoare carbogazoase
care conţin sirop de glucoză-fructoză, exces de
băuturi sportive sau geluri energizante.
Există două categorii de sportivi:
1. Cei care preferă să nu mănânce ȋnainte de
antrenament, deoarece au senzaţie de prea-plin
sau disconfort gastric, chiar greaţă. Aceștia pot să
facă liniștit acest lucru ȋnsă doar ȋn cazul ȋn care
urmează să aibă un antrenament de intensitate
ușoară sau medie. Organismul le va putea furniza
energia necesară din ţesutul gras. 
2. Cei care preferă să mănânce ȋnainte de antre-
nament au câteva variante pentru evitarea pro -

blemelor digestive: 
a) să mănânce cu 2 ore ȋnainte de antrenament o
masă bogată ȋn carbohidraţi cu indice glicemic
mediu și ridicat (orez, cartofi dulci) și ȋn proteine
complete, de preferat, de origine animală (piept
de pui, carne rosie) sau 
b) să mănânce o gustare ușoară, gen lactate cu
cereale sau banană la mai puţin de 1 oră de ȋn-
ceperea antrenamentului sau
c) să consume o masă lichidă energizantă – hidra -
tantă, aproape de intrarea ȋn antrenament și care
să poată trece repede pasajul stomacului.
Oricare variantă de timp alocat mesei ai alege,
evită alimentele care se digeră greu: carbohidraţii
rafinaţi, mezelurile, ȋn special cele grase, ali-
mentele prăjite, la fel și cele semipreparate sau
produsele tip fast-food.

Alături de voi

Când și ce mănânc înainte de antrenament
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Dr Diana Torje 

Când vorbim despre sesiunile de antrena-
mente de intensitate mare, alimentaţia trebuie să
aibă ȋn vedere asigurarea umplerii depozitelor
proprii de glicogen. Altfel, sportivul nu va putea
menţine ritmul și se va ,,prăbuși’’ ȋn ȋncercarea or-
ganismului de a ,,trece’’ de la obţinerea de energie
din glicogen, la furnizare de energie din grăsimi. O
astfel de situaţie se gestionează prin consum de
carbohidraţi cu eliberare rapidă – geluri ener-
gizante, fructe uscate, banană, smoothie de
fructe, mai ales dacă antrenamentul depășește
durata de 60-90 de minute. Ȋnsă, pe perioadele de
antrenament de intensitate mare sau ȋn antrena-
mentele de anduranţă ce depășesc 2-3 ore, tre-
buie avută ȋn vedere o umplere eficientă a
depozitelor de glicogen cu o zi ȋnainte de efort,
prin consum de carbohidraţi complecși cu eliber-
are lentă, dacă antrenamentul este dimineaţa sau
pe parcursul aceleiași zile, dacă antrenamentul re-
spectiv se desfășoară după-amiaza.

Alimentaţia pentru antrenamentul de forţă
vizează aportul de proteine atât pentru ȋm-
bunătăţirea performanţelor, cât și pentru evitarea
utilizării propriilor proteine prin descompunere
din mușchii scheletici. Sportivul, așa cum am pre-
cizat ȋn prima parte a articolului, trebuie să
mănânce cu măcar o oră ȋnainte de antrenament,
pentru ca stomacul să aibă timp suficient să
efectueze digestia proteinelor, iar disconfortul
gastric să nu se instaleze.
De reţinut este și faptul că, indiferent de tipul de
antrenament pe care urmează să ȋl faci, dacă nu
ești corect hidratat, e foarte probabil să experi-
mentezi disconfort gastric, ca simptom asociat cu
deshidratarea.   

Stă ȋn puterea ta să ȋţi gestionezi mărimea
porţiilor ȋn concordanţă cu tipul și scopurile antre-
namentelor și, ȋn funcţie de acestea, adaugă mai
mulţi carbohidraţi sau mai multe proteine pentru
a ajunge și a rămâne ȋntr-o formă fizică maximă. 
Ȋn concluzie, pentru a putea satisface cerinţele or-
ganismului, planifică-ţi alimentaţia pre-antrena-
ment și hidratează-te pe tot parcursul zilei.  Ȋn
numărul viitor vom face ȋmpreună coșul de
cumpărături, pentru că, fără excese, poţi mânca
din toate.

Dacă ai nevoie de un sfat mă poţi contacta
oricând pe whatsapp. Ȋmpreună găsim soluţii. 
E mai ușor decât crezi!

O alimentație echilibrată este esențială pentru
sănătate, mai ales în această perioadă când tre-
buie să stăm în casă și activitatea fizică este limi-
tată la un spațiu restrâns. Accesul limitat la
alimente proaspete poate duce la un consum
crescut de alimente procesate, bogate în grăsimi,
sare și zaharuri.

Sistemul digestiv este format din cavitatea bu-
cală și glandele salivare, stomac, intestin subțire și
intestin gros, ficat, vezica biliară, panceas și colon.
Tot ceea ce o persoană mănâncă are un impact
important asupra organismului, deoarece sis-
temul digestiv este una din porțile de intrare ale
organismului.

Tractul gastrointestinal nu este un sistem pasiv,
acesta fiind un tub lung și musculos care
funcționează ca un procesator de alimente pentru
organism, are rol senzorial și reacționează la ma-
terialele care circulă prin acesta. Pentru a avea un
sistem digestiv sănătos este esențial să stabilim
un echilibru și să-I oferim diferite tipuri și cantități
de alimente.

Inflamația și iritația diverselor porțiuni ale trac-
tului gastrointestinal sunt identificate sub forma
gastritei (stomac), colitei (colon), ileitei (intestinal
subțire sau ileon), hepatită (ficat), colecistită (vezi -
ca biliară).

În procesul digestiei sistemul gastrointestinal
descompune alimentele prin intermediul meste-
catului și apoi acționează asupra lor printr-o serie
de procese chimice complexe (de la salivă la bac-
teriile din colon). Alimentele consumate care
ajung în sistemul gastrointestinal conțin nutrienți
și toxine (de la aditivi alimentari la pesticide). Pro-
cesul digestiei are loc la suprafața sistemului gas-
trointestinal prin acțiunea secrețiilor glandelor
anexe cu rol major în digestie: ficat, vezică biliară
și pancreas.

Digestia și problemele 
care pot apărea
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n Ficatul îndeplinește mai multe acțiuni în
biochimia legată de absorbția alimentelor,
printre care: 
l menține echilibrul glucidic prin depozitarea
glicogenului, devenind rezervor de energie și
furnizor de glucoză pentru nevoile energetice
ale efortului; 
l sintetizează fibrinogenul și alți factori ai co-
agulării;
l sintetizează și excretă prin bilă și plasmă
compuși lipidici;
l transportă, metabolizează și inactivează o
serie de compuși în scopul detoxifierii  organis-
mului.
Toate aceste funcții fiind extrem de importante
în efortul sportiv.
n Pancreasul în afară de secreția internă de in-
sulină și glucagon importante în efort, con-
tribuie la transformarea alimentelor prin sucul
pancreatic compus din enzime al căror deficit
produce fenomene de maldigestie, cărora ulte-
rior li se adaugă și fenomene de malabsorbție.
O caracteristică importantă a sistemului gas-
trointestinal este că acesta este un organ sen-
zorial, astfel că sistemul digestiv protejează
organismul prin detectarea alimentelor care
afectează negativ sănătatea unei persoane,
prin respingerea acestora cu ajutorul vărsăturii
diareii sau a altor simptome.

Sistemul gastrointestinal, fiind un tub mus-
cular, se contractă și relaxează în ritm controlat
pentru a deplasa alimentele în portiuni diferite
(peristaltism). Durata și intensitatea contracți-
ilor pot provoca crampe și diaree. Când con-
tracțiile sunt neregulate și lente apare
constipația.

Mestecatul, înghițitul și peristaltismul fac
parte din digestia mecanică, în care alimentele
sunt descompuse și împreuna cu sucurile di-
gestive sunt transportate prin tractul digestiv.
Enzimele digestive descompun alimentele și în
urma procesului chimic de digestie pot fi ab-
sorbite în sânge sau limfă.

În continuare vom trece în revistă câteva
simptome  frecvente care indică o problemă
gastrointestinală, în general, asociate cu pro -
bleme dietetice.   

Sughițul reprezintă o contracție spastică
repetitivă a diafragmului și este ușor provocat
de stimulări minore, cum ar fi înghițirea de ali-

mente tari, nemestecate, de alimente reci sau
foarte calde sau de stimuli nedigestivi cum ar fi
frigul.

Greața este o senzație greu de definit, fiind
descrisă de obicei ca senzația unei vărsături
iminente. Greața este probabil expresia unei
stimulări minore a centrului vărsăturii (nucleul
bulbar al vagului), ceea ce explică asocierea
frecventă cu alte manifestări de stimulare va-
gală: salivație, transpirații, paloare, bradicardie,
hipotensiune cu senzația de lipotimie imi-
nentă. În general, greața este însoțită de lipsa
poftei de mâncare.

Vărsătura este un act reflex complex, ter-
menul de vărsătură desemnând atât un act
fiziologic, cât și produsul său. Vărsătura (act)
reprezintă expulzarea cu forță pe cale bucală a
conținutului gastrointestinal. Vărsătura care se
manifestă imediat după masă este precedată
de salivație excesivă, uneori putându-se instala
și greață cauzată de diverse combinații ali-
mentare inadecvate.

Regurgitația se definește ca eliminarea pe
cale orală de alimente sau secreții digestive
fără efort, nefiind precedată de greață și se da-
torează activității antiperistaltice esofagiene.
Pirozisul (popular arsură) este un simptom
apropiat durerii, uneori descris ca o durere cu
caracter de arsură, localizat în partea supe-
rioară a abdomenului, iradiază ascendent în
spatele sternului și se finalizează cu o regur-
gitare de lichid acid în gură. Actualmente este
considerat ca expresie a iritației esofagului.
Printre cauzele de pirozis funcțional se numără
mestecatul excesiv de gumă de mestecat,
aerofagia sau înghițitul de alimente nemeste-
cate.

Balonarea poate rezulta din excesul de gaze
acumulate în tractul digestiv,  poate fi cauzată
de cantități insuficiente de enzime digestive și
acizi biliari necesari pentru descompunerea ali-
mentelor sau este rezultatul unui abuz alimen-
tar și combinațiilor alimentare nepotrivite.

Constipația se definește ca o încetinire anor-
mală a tranzitului intestinal, având ca și con-
secință eliminarea unui scaun uscat, de
consistență crescută, prin absorbție excesivă
de apă secundar stagnării în colon a bolului
fecal. Eliminarea se face cu dificultate, de re -
gulă, cu efort crescut muscular.
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Diareea se definește ca un tranzit intestinal
accelerat, cu eliminarea unui scaun incomplet
digerat, de consistență scăzută.
Durerea abdominală are intensitate diferită,
apare sub forme diferite și poate fi consecința
unui abuz alimentar, a unei perioade solici-
tante sau a unei toxiinfecții alimentare. Cram-
pele sunt provocate de spasmele musculare
ale organelor abdominale.

Siguranța alimentară este o condiție nece-
sară pentru o dietă sănătoasă, alimentele tre-
buind gătite corect. Atunci când pregătim
mâncarea este important să urmăm practicile
de igienă a alimentelor pentru a evita contami -
narea alimentelor. Principiile-cheie ale igienei
alimentare includ: menținerea curate a
mâinilor, bucătăriei și ustensilelor.

Ştiai că....
... stomacul are forma literei „J", asemănătoare
unui cimpoi? Acesta este compus din trei părţi:
gura stomacului (cardia), fundul stomacului
sau fornixul (fundus) şi porţiunea terminală
(pylorus).
... conţinutul din stomac se numeşte chim şi
ajunge în intestin sub formă de pastă?
... o masă compusă din carbohidraţi, proteine
şi din grăsimi este eliminată din stomac în trei
până la cinci ore?
... la suprafaţa stratului de mucus din stomac,
pH-ul este foarte acid, având valori cuprinse
între 2 şi 3, iar sub stratul de mucus, la
suprafaţa celulelor, pH-ul este 7-8?

Mergi la medic atunci când problemele di-
gestive persistă mai mult de trei zile!

>>>

Măsurăm și progresăm!
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Importanța mobilității segmentului toracal al
coloanei vertebrale pentru sportivi.
Ca sportiv profesionist, probabil îți cunoști corpul
mai bine decât majoritatea oamenilor. Știi cum să
te alimentezi corect, cum să îl împingi către perfor-
manțe maxime și cum să te recuperezi. 
Când vine vorba de coloana vertebrală, sigur
cunoști durerile din partea lombară (partea infe-
rioară a spatelui), “blocajele” din zona toracală (zona
mediană, zona omoplaților) și durerile cervicale
(zona cefei și a gâtului).
Am observat din discuțiile cu pacienții, o lipsă gen-
erală de concentrare asupra regiunii toracale, îngri-
jirea și îmbunătățirea mobilității acestei zone te pot
ajuta să îți depășești performanțele.
Anatomia coloanei vertebrale
Coloana vertebrală are cinci segmente și există în
total 33/34 de vertebre.
l Zona cervicală: 7 vertebre;
l Zona toracală: 12 vertebre;
l Zona lombară: 5 vertebre;
l Zona sacrată: 5 vertebre;
l Zona coccigiană: 4/5 vertebre (care până la vârsta
adultă fuzionează într-un singur corp aflat în pelvis
și numit coccis).

Problemele toracale pot afecta:
n Postura;
n Mișcările membrelor superioare;
n Mișcările membrelor inferioare;
n Respiraţia.
Postura este capacitatea corpului de a menține cur-
burile anatomice corecte ale coloanei vertebrale.
Postura poate fi ușor compromisă din cauza orelor
lungi petrecute la birou, a exercițiilor/antrena-
mentelor efectuate defectuos sau in cazul prac-
ticării anumitor sporturi precum ciclismul, scrima și
tenisul, sporturi unilaterale. Aceste modificări nega-
tive pot provoca curburi anormale la nivelul
coloanei toracale și pot conduce la incapacitatea de
a executa extensia (îndreptarea) coloanei din cauza
rigidității și contractării musculaturii paravertebrale.
Scăderea mobilității toracale produce o reducere a
gamei de mișcări ale umărului, în special mișcarea
de ridicare deasupra capului prin schimbarea poz i -
ției omoplatului. Un test simplu este să te așezi pe
scaun și să ridici ambele brațe în sus, iar apoi să
testezi aceeași mișcare stând drept, posturat corect.
Dacă observi o diferență în amplitudinea ridicării
brațelor înspre spatele urechilor de la o poziție la
alta, atunci este clar că trebuie îmbunătățită mobili-
tatea toracală ( vezi fig. 2).

Importanța mobilității segmentului toracal 
al coloanei vertebrale pentru sportivi

Figura 1: Curburile coloanei vertebrale Figura 2: Exercițiu pentru testarea mobilității toracale

>>>
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Scăderea mobilității toracale, de exemplu, în cazul
sportivilor de la haltere (fig. 3) face mai dificilă tranz-
iția sub bară, ceea ce duce la prize mai largi ale
mâinilor (priza pe bară prea largă minimizează  pu -
terea de ridicare a membrelor inferioare). Totodată,
apar multe ridicări ratate, deoarece pieptul nu este
în măsură să se deschidă din cauza rigidității la
nivelul coloanei toracale și a scăderii forței muscula-
turii părții superioare a spatelui, îngreunând astfel
ridicarea.

Modificările biomecanicii membrelor inferioare
datorate rigidității coloanei toracale sunt mai sub-
tile decât cele observate la nivelul membrului supe-
rior.  

Curbura toracală exagerată (cifoză patologică)
produce lordozare (arcuire) a coloanei vertebrale
lombare și un unghi de înclinare anterioară pelvian
(pelvic tilt), modificând astfel forțele care acționează
asupra membrului inferior și având efecte deosebit
de dăunătoare în sporturile care implică alergare
sau ridicare de greutăti din genuflexiune.

Noi cercetări demonstrează modificările produse
actului respirator de către rigiditatea zonei toracale. 
Rigiditatea coloanei toracale afectează negativ spor-
turile bazate pe efort cardiovascular care necesită
efort în poziția șezut sau aplecat, cum ar fi canotaj
sau  ciclism (în special în poziția de contratimp).
Acest lucru poate fi observat prin plasarea mâinilor
pe partea exterioară a coastelor inferioare, in-
spirând profund într-o postură corectă și într-o pos-
tură incorectă (cifozantă). Cu cât coloana vertebrală
este mai rigidă, cu atât mai puțin coastele sunt inca-
pabile să se extindă corect, ceea ce este important
în performanța sportivă. 

ExErCIțII pEntru ÎmbunătățIrEa 
mObILItățII tOraCaLE

Există câteva exerciții care te pot ajuta să îți îmbunătățești
mobilitatea coloanei, dar, ca în cazul oricărui nou exercițiu,
trebuie să începi progresiv și să îți asculți reacția corpului. 
Iată 3 exemple de exerciții:

FOAM ROLLER (rulou de spumă) (fig. 4)
Așează-te pe foam roller cu partea superioară a spatelui.
Păstrând în linie poziția cutiei toracice și a șoldurilor,
rulează înspre înainte și înapoi. Menține ambii genunchi
îndoiți și tălpile pe podea având brațele încrucișate pe
piept. În punctul de extensie maximă, respiră adânc de
trei ori și apoi revino la o poziție verticală. Repetă de zece
ori.

FANDARE CU ROTIREA TRUNCHIULUI (fig. 5)
Din poziția de fandare cu piciorul drept înainte (piciorul
din spate poate fi drept sau genunchiul poate sta pe sol),
așează ambele palme pe podea de o parte și de alta a pi-
ciorului drept. Ridică brațul drept spre cer, păstrând
nivelul șoldurilor egal și rotindu-te folosind trunchiul.
Menține poziția 3 secunde, apoi revino la poziția inițială.
Comută laturile. Repetă fiecare set de cinci ori.

EXTENSIE LA BĂNCUȚĂ (fig. 6)
Așează-te perpendicular pe o bancă orizontală cu

partea superioară a spatelui. Trunchiul trebuie să rămână
pe tot parcursul exercițiului paralel cu podeaua, iar pi-
cioarele să fie bine fixate pe podea. Apucă gantera cu am-
bele mâini, astfel încât palmele să fie orientate spre tavan,
exact ca in fig. 5. În această fază, gantera se află deasupra
pieptului. Coboară gantera până ce aceasta ajunge la
nivelul băncii (unghiul descris de brațe este de 90 de
grade), cu un inspir profund, menținând coatele fixe și ori-
entate spre lateral. Expiră pe masură ce revii la poziția in-
ițială. Execută 10 repetări.

Figura 3: Mobilitatea toracală în cazul halterofililor

Figura 4

Figura 5

Figura 6

>>>
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motto: 
„Da’ muieți-s posmagii?”
(Ion Creangă; Povestea unui om leneș)

Se întâmplă adesea, în procesul de antrena-
ment, să apară tensiuni între sportivi și
antrenori. Din experiența aceasta, trăită personal
din ambele perspective, s-a născut, în urmă cu
mulți ani, ceea ce am numit „antrenamentul pe
baza principiului lucrului bine făcut”.

Uneori, antrenorul, nemulțumit de modul în
care sportivul realizează o parte a antrenamen-
tului, să îi ceară acestuia să repete până când
reușește să facă corect ceea ce i s-a cerut.
Sportivul, adesea, consideră că antrenorul exa -
gerează, sau că nu a văzut bine. De aici, apar
frustrările, nemulțumirile și tensiunile care strică
relațiile dintre ei.

Analizând cauzele care duc la apariția acestor
situații, am încercat o serie de soluții care pot
duce atât la dispariția lor cât și la creșterea per-
formanței. Am numit acest tip intervenție
”antrenament pe baza principiului lucrului
bine făcut”.

În fapt, este consecința unei observații simple:
întreaga lume a viului funcționează astfel încât
să își atingă obiectivele cât mai eficient, con-
sumând cât mai puțină energie. Obținerea ran-
damentului maxim! 

Practic, „antrenamentul pe baza principiului
lucrului bine făcut” are la bază un alt mod de for-
mulare a cerințelor de antrenament. În loc să
cerem efectuarea unui anumit număr de exe-
cuții, de serii, de minute, de kilograme ridicate
etc., precizăm o anumită condiție de calitate, de
„corectitudine” și solicităm un volum de efort re-
alizat „corect”. 

În felul acesta, tot ceea ce nu este executat
„corect” nu se ia în seamă sau nu se numără. Din
„erori” se acumulează cantitate de efort (volum)
fără ca acest lucru să fie datorită antrenorului ci
lipsei de atenție a sportivului.

Nevoia sportivului de a face cât mai puțin
efort se transformă în atenție, preocupare pen-
tru corectitudine, eficiență.

Un antrenament realizat astfel are urmări atât
pe planul efortului cât și pe cel al responsabi-
lizării asumate a sportivului, cu modificări de ati-
tudine pe lungă durată.

Ca un exemplu, am să iau situația unui sportiv
de la tir sportiv sau tir cu arcul. Dacă ne intere-
sează dezvoltarea capacității lui de concentrare,
îi putem cere să execute un număr de serii în
care să nu scadă sub o anumită valoare a punc-
tajului realizat în fiecare serie. Vom considera
antrenamentul terminat atunci când a fost rea -
lizat numărul de serii cu punctaj peste cel pre-
cizat la începutul ședinței. Astfel, toate seriile în
care nu se realizează punctajul cerut nu mai sunt
pedepse ci, evident, rezultatul lipsei de concen-
trare/atenție a sportivului. Atunci când sportivul
realizează, fără eroare, exact numărul de serii
„corecte”, putem considera antrenamentul ter-
minat. Data următoare, dacă dorim o ameliorare
a calității concentrării, vom putea mări punctajul
solicitat ca o condiție de corectitudine.

Fiecare antrenor va putea să își formuleze ce -
rințele în funcție de scopul pe care îl urmărește,
și nici el nu va putea fi judecat ca excesiv, și nici
sportivul nu va putea da vina pe antrenor pentru
efortul suplimentar realizat, dat fiind faptul că
repetările nereușite i se datorează integral și nu
vin ca o pedeapsă.

Pentru situații diferite, putem alege, împreună
cu specialiștii COTAS, scheme diferite de formu-
lare a cerințelor în funcție de obiectivele propuse
în evoluția performanței fiecărui sportiv.

Alături de voi

principiul „lucrului bine făcut”
Prof. Univ. Dr. Pierre Joseph de Hillerin
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Pe o scală de la 1 la 10, cum m-am trezit astăzi?

Pentru că deja o mare parte dintre voi aţi început să
vă faceţi autoanaliza zilnică este timpul să îmbinăm in-
trospecţia cu dezvoltarea personală.

În general, avem nevoie de cineva care să ne susţină
sau măcar să fie lângă noi (chit că ne împotrivim lui) şi
cu care să putem vorbi cinstit şi onest despre ceea ce
simţim. Mulţi dintre noi, ne simţim jenaţi sau ruşinaţi
atunci când ne gândim că am putea avea nevoie de su-
port sau de sprijin emoţional, pentru că, în lumea
sportului suntem învăţaţi să punem accent pe o atitu-
dine de putere, pe încrederea în sine, pe tăria mentală.
Antrenorii ne spun că vor de la noi să “muşcăm” din
adversar, să fim “răi” (evident referindu-se la răutatea
competitivă). Culmea este că cea mai mare dovadă de
putere, de forţa mentală şi emoţională este să fim
conştienţi de vulnerabilităţile noastre; iar atunci când
ne confruntăm cu dificultăţi să ne recunoaştem
neputinţa sau blocajul, şi  să cerem ajutorul pentru că
astfel suntem dispuşi să recunoaştem că mai avem
multe de învăţat, că mai avem multe de antrenat.

Exerciţiu pentru recunoaşterea emoţiilor

Când te trezeşti dimineaţa, închide câteva
clipe ochii şi concentrează-ţi atenţia în centrul organis-
mului. Întreabă-te cum te simţi din punct de vedere
emoţional în acest moment. Poate te simţi împăcat,
liniştit, entuziasmat, trist, supărat, neputincios, vesel,
furios, frustrat, vinovat, împlinit, nerăbdător, activ şi
pus pe şotii 

Dacă ai un sentiment de anxietate sau tristeţe
sau frică sau teamă, lasă-te cuprins de el şi exprimă-l.
Cere-I să vorbească şi să spună ce simte. Fă efortul de
a-i asculta şi punctul lui de vedere. Nu-l respinge pen-
tru că face parte din tine. Poate fi un gând coerent
care îţi trece prin minte sau poate o culoare, o imagine,
un flash, o scurtă amintire sau orice altceva ce se aso-
ciază cu emoţia.

Făcând o paranteză: Un mare maestru spunea că
nu-şi întreabă niciodată discipolul: “Ce este cu tine?”, ci:
“Cine este cu tine?”. Atâta vreme cât oricine te poate

face să devii mânios, revoltat, iritabil, trist, etc, o reacţie
se va produce în corpul tău producând tot felul de
dezechilibre. În egală măsură, un psiholog nu întreabă:
“De ce plângi?”, ci întreabă “Ce plângi?” pentru că "de
ce?" produce o reacţie închisă, în schimb "ce?" conduce
către sursa e emoţiei. Închid paranteză.

Este important să fii înţelegător, iubitor şi atent cu
tine, aşa cum povesteam şi în Buletinele informative
nr. 2 şi nr. 3. Întreabă-te ce poţi face pentru a te îngriji
de bunăstarea ta psihologică în momentul de faţă.

Dacă nu găseşti singur răspunsul, apelează la psiho-
logul lotului, la familie, la prieteni, la noi, la oricine con-
sideri că te poate asculta activ, te poate accepta
necondiţionat, fără să te judece sau să te constrângă în
vreun fel.

Pe o scală de la 1 la 10, cum a fost ziua de astăzi?

Repetă exerciţiul de mai sus înainte de a
merge la culcare. Totuşi, este bine ca înainte de a face
exerciţiul să-ţi faci un bilanţ al zilei. Contorizează toate
lucrurile care ţi-au ieşit de-a lungul zilei, toate micile
victorii şi toate lucrurile care te-au surprins plăcut.

Notează cum ţi-a fost ziua abia în momentul în care
“cunoşti” cu adevărat cum s-a petrecut ziua, lucid şi
prezent.

un alt tip de autoanaliză: analiza emoțională
Alina Gherghișan - psiholog sportiv, doctor în Științele Sportului



Dr. Valeriu Tomescu și Alexandru Bacșiș

1 Seiler et all. The Road to Gold: Training and Peaking Characteristics in the Year Prior to a Gold Medal
Endurance Performance, Plos One, Vol.7, July 2014
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În urma completării chestionarului de autoanaliză
zilnică și a interpretării datelor, considerăm că este
oportun să venim cu următorul exemplu de zonare
a efortului:

Din acest infografic, putem să observăm reco-
mandările făcute de dr. Stephen Seiler1 în
urma calculării zonelor de efort, calculate pro-
centual din: Ritm cardiac (coloana 1), VO2Max
(coloana 2), acid lactic (coloana 3) și apoi du-

rata efortului exprimat în  minute/săptămână
(coloana 4).

Astfel, un microciclu de pregătire se poate
baza pe exemplul din tabel în ceea ce privește
dozarea antrenamentelor. 

Alături de voi

autoanaliza zilnică
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Canotaj - dublu vâsle masculin 
Enache Marian & Prundeanu Ioan

Împreună cu echipa României, 
ne-am gândit să lansăm acest chal-
lenge.  Pentru a putea comunica
între noi și pentru a ne cunoaște
mai bine. Pentru mine și colegul
meu Ionuț ne este destul de greu în
această perioada de carantinare,
pentru că noi practicăm un sport de
echipă, care se bazează foarte mult
pe muncă în echipa.  Noi formăm o
echipă de nivel internațional de 4
ani și împreună am reușit să ducem
România la cele mai mari și impor-
tante competiții ale planetei (C.E,
C.M, J.O ). Suntem o echipa unită
atunci când vine vorba să luptăm
pentru visele noaște, dar și ade-
vărați prieteni.
Așteptăm cu nerăbdare să ieșim din
nou pe apă pentru a ne putea dez-
voltă abilitățile și pentru a ne simți
din nou pe câmpul de luptă.
În această perioada muncim de
acasă respectând planul de
pregătire care este unul foarte bine
pus la punct de toată echipa
tehnică cât și medicală. Împotriva
faptului că nu am mai avut posibili-
tatea să ne desfășuram antrena-
mentele pe apă, am avut totuși
oportunitatea de a ne antrena pe
simulatoare  și astfel am evitat
pierderea concentrării și a ritmului
de antrenament.
Ne antrenăm de 2 ori pe zi pe simu-
lator și bicicletă. Ne propunem să
rămânem conectați la echipă prin
vizionarea curselor și prin filmările
de la antrenamente. Avem grijă să
ne refacem cât mai bine după
fiecare antrenament, suntem atenți
la ce mâncăm pentru a nu pune kg
în plus.

Iar asta ne va ajută foarte mult
atunci când vom începe pregătirea
centralizată de la Snagov.
Sfatul nostru este să stați acasă, să
munciți pentru visele voastre și pen-
tru ce vi se cuvine!
Noi suntem convinși că vom reuși
să trecem cu bine peste această
situație, luând părțile bune și vom
reveni mult mai hotărâți și focusați
pentru Jocurile Olimpice Tokyo 2020
și cu o sete mult mai mare de com-
petiție și medalii.

Canotaj - dublu vâsle feminin 
Bodnar Ancuța și Radiș Simona

În această perioadă, noi  cât și
colegii noștri din echipa olimpică
suntem nevoiți să ne antrenăm în
alte condiții decât cele obișnuite.
Deși noul virus ne-a dat planurile
peste cap, noi ne-am redescoperit și
reinventat antrenându-ne în conti -
nuare la capacitate maximă de
două ori pe zi.
Eu (Ancuța Bodnar) îmi continui
pregătirea acasă, la Vatra
Moldoviței, lângă cei dragi. Este o
pregătire specială fără bărci și apă
iar simulatorul de vâslit este cel mai
bun prieten al meu. Fiecare antre-
nament este o provocare pentru
mine și colega mea, Simona Radiș,
unde fiecare ne facem jocul nostru!
Cu fiecare lovitură suntem mai
aproape de Jocurile Olimpice. Mă
depășesc de fiecare dată cu gândul
că adversarele nu ne așteaptă! Sun-
tem la un nivel în care psihicul e
foarte important, de aceea ținem
legătura mereu una cu cealaltă,
încercăm să ne ajutăm cu glume,
muzică, filme ... Pe no,i acesta
pauză din cantonament, o se ne
facă mai puternice!

Eu (Simona Radiș) îmi fac antrena-
mentele aerobe pe simulatorul de
vâslit (ergometru), iar la cele de
forța mă folosesc de greutatea pro-
prie prin exerciții pliometrice și izo-
metrice. Toate aceste antrenamente
sunt monitorizate prin apeluri video
de către antrenorii noștri, care ne
corectează cea mai mică greșeală,
deoarece micile detalii fac diferența!
În cadrul acestor apeluri, pe lângă
antrenori  se regăsește și colega
mea de barcă (Ancuța Bodnar), deși
suntem departe una de cealaltă, ne
antrenăm împreuna, iar în mintea
și gândurile noastre vâslim în
aceeași barcă pe lacul Snagov, spre
destinația finală, Tokyo! Distanța și
situația nu sunt un impas ci o opor-
tunitate care ne maturizează și ne
ajută să creștem și să evoluăm. Îm-
preună dar totuși separat, cu ace-
lași vis comun, facem pași siguri
spre Jocurile Olimpice!
Datorită circumstanțelor, am rea -
lizat din nou ce oameni minunați
avem alături. Un întreg colectiv
tehnic care ne îndruma și ne ajută
de la distanță. 
După ce lucrurile vor reveni la nor-
mal, noi ne vom întoarce mai puter-
nice și mai hotărâte decât înainte.
Dar până atunci facem perfor-
manță de acasă! Această este
provocarea pe care ne-am făcut-o
una celeilalte când am plecat de la
Snagov și  este provocarea pe care o
adresăm tuturor celor care visează,
deoarece VISUL OLIMPIC CONTINUĂ!

Împreună suntem mai puternici! 13

Împreună pentru succesul Olimpic!

>>>
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Canotaj - dublu vâsle cat. ușoară
Ionela Cozmiuc & Gianina Beleagă

Eu sunt Ionela și sunt componentă
a bărcii de dublu vâsle categorie
ușoară sau “barca gemenelor” cum
a fost numită de presă sportivă. Am
acceptat provocarea colegilor de la
natație așa că în următoarele rân-
duri vă voi povești cum mă antrenez
în această perioadă "moartă" pen-
tru sportul de performanță și ce
anume fac pentru a progresa. Chiar
dacă îmi lipsesc foarte mult antre-
namentele pe apă încerc să rămân
mereu pozitivă, este foarte impor-
tant că sportivul să își mențină
nivelul motivațional cât mai ridicat
și să combine armonios antrena-
mentul fizic cu cel psihic. Garajul
meu a devenit sala de antrenament,
iar pentru a-l face cât mai primitor
am desenat pe un perete cercurile
olimpice iar sub ele am scris TOKYO
2020. În acest fel, oricând simt
nevoia de  extra motivație arunc o
privire la desen("antrenament psi-
hic"). Pentru a rămâne cât mai an-
corată în pregătire, am păstrat
același program ca în cantonament,
cu trezitul la ora șapte dimineața și
două antrenamente pe zi. Unul
dimineața, de bază, făcut pe er-
gometru ( simulatorul nostru de
vâslit) și unul după-amiază care
constă în bicicletă și forță! Alternez
distanțele scurte cu cele lungi, la fel
și intensitatea de fond cu cea de
cursă! Am observat îmbunătățirea
timpilor pe distanța de cursă, ceea
ce este îmbucurător, deoarece miș-
carea de vâslit este similară celei de
pe apă (cu excepția factorilor ex-
terni: vântul, valurile).
Obiectivul meu este să mă antrenez
serios în continuare iar când se-
zonul competițional se va re-
deschide o să fiu pregătită ! Cel mai
folositor lucru învățat din această
perioadă este că trebuie să înveți să
te adaptezi oricărei situații și să
reușești să scoți maximum din ea!

Eu sunt Gianina, cealaltă
“geamănă” a bărcii de dublu cate-
gorie ușoară. Îmi lipsește mult un
antrenament în barcă, sunetul șalu-
pei din care se aud continuu
corecțiile antrenorului și rănile din
palme pe-a căror durere nici nu o
mai simt din cauza durerii
mușchilor.
Mi-e dor să mă plâng atunci când

sunt prea mari valurile și să fiu ex-
tenuată după trei ore de ținut
vâslele în mână.
Abia aștept să simt alunecarea
bărcii pe luciul apei și pe Ionela
auzind-o în spatele meu spunându-mi
“tu du-te că eu vin”, să simt adver-
sarele lângă mine, fiecare luptându-
se pentru acel “cioc de barcă” care
face diferența dintre locul unu și
locul patru.
Însă până atunci îmi montez zilnic
ergometrul în curte sau, dacă
soarele se ascunde, în bucătărie.
Îmi pun căștile în urechi, deschid
laptopul și încep treaba, o sesiune
de Zoom cu Ionela, antrenorul și
fetele din celelalte dubluri.
Începe distracția. “Brațul drept întins,
Gianina!”, “Ionela, grupează-te la
atac!”, “Haideți fetelor, încă puțin și
ne vedem. Fiți tari!”. Apoi câte o
glumă între pauze, câte o nouă in-
formație despre același subiect care
a blocat de circa 4 luni tot mapa-
mondul și tot așa în fiecare zi.
Până când?! Nu știm.
Însă știm că visul nostru este intact
și este mai puternic decât niciodată.
Visul olimpic, precum flacăra
olimpică, nu se stinge, iar noi avem
combustibil din plin cât să îl ținem
aprins până în ziua decisivă.

Noi transmitem colegilor noștri
de la lotul de haltere provocarea
de a ne povești despre o activitate
nou învățată în această perioadă de
izolare.

Canotaj - 2 rame
Ciprian Tudosă & Marius Cozmiuc

Și noi acceptăm provocarea lansată
de colegii noștri Robert Glință și
Daniel Martin. Ținând cont că tre-
cem printr-o perioadă atât de difi-
cilă, încerc ca antrenamententele
să nu fie influențate de această
„stare”. Ca și colegii noștri de la
natație, apa este principalul factor
care ne ajută să ne desfășurăm ac-
tivitatea. Dar, cum în toate spor-
turile există și alternative, așa
există și în canotaj simulatorul
CONCEPT2 (ergometru). Acest
aparat ne ajută la menținerea
antrenamentelor la un nivel înalt,
dar și la îmbunătățirea tehnicii.
Din punctul meu de vedere, această
perioada ne ajută să evoluăm nu

neapărat din punct de vedere fizic
și muscular, pe cât de mult ne ajută
să evoluăm psihic. Acum văd altfel
antrenamentele pe ergometru care
uneori este destul de dificil. Rezul-
tatele sunt din ce în ce mai bune,
deoarece am reușit să evoluez la
nivel mental, să îmi descopăr
punctele slabe și să le depășesc cu
fiecare antrenament făcut. Faptul
că te antrenezi zi de zi singur și nu
este nimeni care să îți acorde acel
impuls în momentul 0 când fizic
ești la pământ, uneori poate părea
dificil, dar eu văd lucrul acesta ca
pe ceva constructiv.
Așadar, evoluția există de la zi la zi
mai ales acolo unde are nevoie
orice sportiv, la nivel mental.
Din punct de vedere al echipajului,
această perioadă nu a fost prea
prietenoasă. Faptul că nu ne putem
antrena împreună este un minus,
dar această situație o putem vedea
că fiind ceva constructiv în „relația”
dintre mine și Marius. În sportul
nostru, legătura dintre sportivi este
extrem de importantă pentru că pe
lângă mișcarea de vâslit care tre-
buie să fie una și aceeași, faptul că
ești cât mai „conectat” cu colegul
tău, poate fi un plus foarte mare.
Așadar, această „mică pauză” din a
ne antrena împreună, ne ajută să
ne dăm seama cât de importantă
este echipa și cât se important este
să existe înțelegere și respect între
colegi. Faptul că între noi s-a creat
o relație de prietenie, colegialitate
ne ajută să depășim cu brio antre-
namentele, competițiile și să ne ur-
mărim evoluția. Experiență de
concurs și chiar cea de viața a lui
Marius ne-a ajutat în foarte multe
situații, el fiind „bătrânul” echipaju-
lui.
Comunicarea zilnică și încercarea
menținerii unei relații de apropiere
în această perioadă ne ajută să nu
simțim atât de mult că nu ne
antrenăm împreună. Toate aceste
lucruri ne vor ajuta foarte mult
atunci când vom reveni în
pregătirea centralizată de la
Snagov și vom privi cu alți ochi
„echipa” puternică și motivată pe
care o reprezentăm.
În încheiere dorim să exprimăm
ideea că, reușim să trecem cu brio
această perioada și încercăm să în-
vățăm cât mai mult de la zi la zi din
fiecare situație ce ne este dată.

>>>
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La rândul nostru, provocăm
echipa de fotbal care a reușit fru-
moasa performanță de a se califica
la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, să
ne spună cum reușesc ei să treacă
peste această perioada și cum
evoluează fizic și psihic.

Canotaj - 8+1

Salutare!
Mă numesc Vlad, sau de când cu

izolarea "vecinul cu elicopter" asta
din cauza simulatorului de vâslit!
Am fost ales să spun câteva cuvinte
nu pentru că mă pricep, în echipa
noastră nu există unul singur, sau
altfel cine își expune gândurile o
face simțindu-i pe toți din echipa,
toate trăirile din antrenamente și
greutățile din ultima perioada le îm-
părtășim online cu ajutorul plat-
formei "Skype"

Noi suntem echipa de 8+1 mas-
culin a României, cea mai tânăra
din lume deocamdată, pentru unii
fără experiență iar, pentru
antrenorii noștri, o echipa ce iese
din toate tiparele, ne unește nebu -
nia lucrurilor necunoscute și do -
rința de a purta drapelul țării cât
mai sus. Ne pregătim separat deo-
camdată, asta din cauza măsurilor
de distanțare fizică și din dorința de
a rămâne sănătoși, nu vă gândiți că
o să dăm greș, nu acum, gândurile
noastre sunt comune, antrena-
mentele se desfășoară cu sprijin din
partea întregului staff, atât al fede -
rației cât și al Comitetului Olimpic.

Suntem bine, ne plângem
durerile online cu echipa, ne mo-
tivăm, căutăm soluții să ne îm-
bunătățim calitatea mișcărilor și a
tehnicii, toate gândurile negative
dispar când ne gândim la visul
Olimpic, la Tokyo! Indiferent câte
obstacole vor mai apărea, sau câte
piedici v-om sări, TeamRomania v-a
fi pregătită să reprezinte drapelul
țării la cel mai înalt nivel.

În încheiere, sper că nu v-am
plictisit prea tare și vă promitem că
pentru zilele bune ce vor urma vă
așteptăm la o plimbare cu barca pe
lacul Snagov. Până atunci, rămâneți
prudenți și să ne vedem cu bine!

Canotaj - m4x

Chiar înainte de a ne împinge de la
ponton către marile competiții ale
anului, am fost obligați să punem
bărcile în hangare, să montăm er-
gometrele și să ne împrietenim cu
ele. După o lungă perioada în care
am vâslit zilnic pe lac indiferent de
vreme, tot indiferent de vreme
vaslim și acum, doar că am schim-
bat peisajele superbe văzute în
coadă bărcii, cu priveliștea din față
casei. Cu aceeași determinare și
ambiție, nederanjați de echilibrul
bărcii,  îmbunătățim individual
tehnică și rezistență. Suntem
echipă, chiar și așa, împrăștiați prin
toată țara. Sub supravegherea
atentă a antrenorului vâslim îm-
preaună în fiecare dimineață, iar
după-amiază respectăm programul
de forță adaptat pentru condițiile
de acasă. Astfel, pregătirea con-
tinuă conform planului, obiectivul
fiind același. La sfârșitul zilei, ne re-
laxăm fiecare în felul nostru. Vă re-
comand filmul UNBROKEN.

Cosmin Macovei 

Canotaj - 4-m

Duminică dimineață, imediat
după declararea stării de urgență,
am fost anunțați că va trebui să re-
nunțăm la pregătirea centralizată,
să ne luăm ergometrele, bicicletele
și să plecăm la casele noastre pen-
tru o perioada nedeterminată. 
După un cantonament de peste trei
luni în Italia și alte trei săptămâni
de izolare la Snagov, o avalanșă de
sentimente se înghesuiau în mintea
mea. Eram bucuros că mergeam
acasă la cei dragi după mult timp
dar în același timp eram trist că mă
despărțeam de cei din colectiv,
eram speriat de gândul că barca
mea va rămâne închisă în hangar
multă vreme, și inevitabil îmi era
teamă că visul meu de la Tokyo
"tremură". 

Această stare de incertitudine 
m-a urmărit până acasă, iar pe mă-
sură ce competițiile s-au amânat 

sau chiar anulat, deziluzia nu a în-
târziat să apară. Îmi amintesc
primele antrenamente în izolare cât
de de vastatoare au fost...

În locurile în care în trecut mă
odihneam în vacanțe, acum mi-am
așezat ergometrul și am început să
"mănânc" kilometri. Singur.
În perioada imediat următoare am
început antrenamentele organizate,
prin videoconferință, unde împre-
ună cu coechipierii mei și cu
antrenorul ne-am creat sala noas-
tră de antrenament virtuală. Nu
mai eram singur. Eram din nou o
echipă! 

Timpul a trecut iar antrena-
mentele au trecut și ele cu folos.
Îmi lipsește enorm de mult barca
mea și, în general, condițiile de
pregătire de la Snagov. Am făcut tot
ce se putea mai bine în aceste
condiții dificile, astfel încât flacăra
visului meu olimpic să ardă și mai
intens, chiar dacă va trebui să mai
aștepte încă un an.

În sportul nostru,  la antrena-
mentele pe uscat suntem ajutați
mult de ergometrele de vâslit. Sunt
însă curios cum se antrenează
fetele de la baschet, și de aceea
trimit provocarea mai departe
echipei feminine de baschet 3x3
de a ne împărtăși experiența antre-
namentului din perioada izolării. 

Ștefan Berariu 

>>>
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Echipa COTAS vă stă la dispoziție:

Testări de efort / Fiziologia efortului
Valeriu Tomescu - doctor în științe sportive

0751.375.261
Alexandru Bacșiș

0736.028.239

Psiho-Neuro-Motricitate
Prof Univ. Dr. Pierre Joseph de Hillerin

0722.307.765

Psihologie
Alina Gherghișan  - doctor în științe sportive

0722.221.674

Medicină Sportivă 
Dr. Diana Torje
0722.426.933

Ortopedie-Traumatologie
Dr. Dan Anghelescu

0723.374.028

Nutriție
Dr. Camelia Ștefănescu

0745.090.750

Pregătire fizică
Florin Tașcă

0743.230.162

Kinetoterapie
Vlad Manoliu
0752.101.072

COSR a venit în sprijinul federațiilor
naționale cu un Centru Olimpic de Testare
și Asistență Științifică, un proiect care face
parte din strategia prezentată la începutul

mandatului de echipa condusă
de Mihai Covaliu și George Boroi 


