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Activaţi de dorinţa de a fi din nou împreună şi de
a ne urmări obiectivul comun, începând cu data de
18 mai 2020 am dat re-start la cantonamente în
Complexul Olimpic “Sydney 2000” de la Izvorani.
Eforturile nu au fost mici, dar dorinţa de a asigura
sportivilor şi antrenorilor din loturile olimpice cele
mai bune condiţii necesare pregătirii sportive a cân-
tărit mai mult decât consumul de resurse.
Pentru asta, toate persoanele implicate, de la ad-
ministratorii bazei, la personalul medical și până la
angajații responsabili cu prepararea hranei pentru
sportivi și la cei responsabili de curățenie, şi-au
asumat şi respectă cu rigoare noile măsuri de
funcționare a bazei, cu toate spațiile de cazare, de
preparare a mesei și de desfășurare a antrena-
mentelor. 

Pentru ca lucrurile să fie gestionate cu mai multă
uşurinţă, au fost elaborate și aprobate normele de
funcționare a bazei pentru această perioadă, în con-
formitate cu Ordinul nr. 565/13.05.2020 al ministru-
lui Tineretului și Sportului și Ordinul nr.
806/13.05.2020 al ministrului Sănătății.
Vi le prezentăm pe cele mai importante, astfel încât
să puteţi să vă creionaţi o imagine a cadrului de aici:
1. Şi noi şi voi, împreună, în cantonament de 14
zile / Întregul personalul administrativ, sportivii și
staff-ul tehnic sunt cantonaţi pentru o perioadă de
14 zile în incinta Complexului Olimpic “Sydney 2000”
începând cu data de 18 mai 2020. Cu toții au fost
testați RT-PCR pentru depistarea SARS CoV-2 cu cel
mult 48 de ore înaintea intrării în bază, și, din feri-
cire, rezultatele cu fost negative pentru toți, fără a se
constata la nimeni semne/simptome de ale bolii
COVID-19. Toate persoanele sunt triate din punct de
vedere epidemiologic și sunt examinate de către un
cadru medical, într-un spațiu izolat, situat la intrarea
în baza sportivă. Fiecare lot sportiv prezent are în com-
ponență cel puțin un cadru medical propriu (un medic
sau un asistent medical), cu obligația de a suprave -
ghea permanent starea sportivilor și a celor din
colectivul tehnic, precum și consemnarea zilnică a
rezultatelor observării (saturația de oxigen, tempe -
ratura corporală și altele) în Fişa special concepută.

2. Ne dezinfectăm cât mai des / Sunt puse la dis-
poziție materiale sanitare și dezinfectanți în toate
locurile de acces.
3. În spaţii închise ne punem mască / Purtarea
măștii faciale este obligatorie în toate spațiile închise
comune, aceasta acoperind atât gura cât și nasul. 
Se recomandă ca masca să fie purtată de la cameră
până la locul de antrenament, iar la final, din nou,
pe traseul de revenire la spaţiul de cazare. 
4. Planificare şi comunicare – elemente de bază
pentru a putea funcţiona eficient. Programul de
antrenament al fiecărui lot este comunicat dinainte.
Se evită astfel folosirea unei săli pentru mai multe
loturi sportive în același timp. Se recomandă efectu-
area antrenamentelor în aer liber, dacă condițiile
meteorologice permit acest lucru. Sportivii se antre-
nează în grupuri restrânse, cu distanță între ei, și
supravegheați de antrenori și de cadre medicale.
Spațiile de antrenamente sunt dezinfectate în totali-
tate și aerisite cel puțin 30 de minute după fiecare
antrenament.
5. Programare şi răbdare. Orice consultație sau
tratament în cabinetul medico-sportiv sau tratament
în zona de refacere se face cu programare preala-
bilă, cu excepţia urgențelor, și se respectă timpul de
15 de minute între două consultații sau proceduri,
necesar pentru dezinfecție și aerisire.
6. Room-service☺/ Mâncarea este preparată în
bucătărie, unde se respectă regulile de igienă și de
protecție purtându-se echipament adecvat. Apoi,
mâncarea este ambalată și livrată în cameră, fiecărui
sportiv în parte.
7. Suntem o singură echipă / Cadrele medicale ale
loturilor sunt îndrumate metodologic și sunt secun-
date de personalul medical al Complexului Olimpic
Sydney 2000 – respectiv  Dr. Diana Torje și asistenți
medicali Justin Răduțu și Fabian Popa. Ei sunt cei
care se asigură permanent că regulamentul intern al
bazei și circuitele epidemiologice sunt respectate cu
strictețe.

Medicii și asistenții coordonează întregul per-
sonal administrativ și de întreținere a bazei pe pe-
rioada cantonamentului de 14 zile. Deasemenea,
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personalul medical al bazei verifică respectarea re -
gulilor de distanțare în timpul antrenamentelor. 

Pe perioada cantonamentului, vă sunt alături ur-
mătorii specialişti:
l Dr. Diana Torje combină calitățile de medic de
medicină sportivă cu experiența de 12 ani ca
fiziokinetoterapeut la Spitalul Avram Iancu din
Oradea pentru a asigura asistența medicală la cel
mai înalt nivel sportivilor olimpici. Atunci când nu
este în cantonament sau în Complexul „Synedy
2000“, ea colaborează cu Federaţia Româna de
Baschet (lotul olimpic feminin de baschet 3X3) şi cu
Federaţia Română de Fotbal. 

l As. Med. Justin Răduțu are o experiență deosebită
în staff-ul tehnic al loturilor olimpice de atletism și
de tir sportiv, cu care a participat la mai multe ediții
ale Jocurilor Olimpice, și cu care a obținut rezultate
remarcabile. De asemenea, este unul dintre cadrele
medicale antrenate să răspundă rapid urgențelor ce
pot interveni pe terenul de antrenament, datorită
experienței acumulate pe perioada în care a lucrat
în sistemul de Ambulanță. El este responsabil cu tri-
ajul sportivilor, și este persoana de contact și re-
sponsabilul cu elaborarea și menținerea circuitelor
epidemiologice pe perioada cantonamentelor. 

l As. Med. Fabian Popa și-a început cariera în Spi-
talul Militar Central, apoi în cadrul clubului Steaua. A
lucrat în staffurile echipelor de polo, hochei, hand-
bal, pentru ca mai apoi să devină colaborator per-
manent al federației de natație. Cu aceste loturi
sportive a participat la numeroase Campionate Eu-
ropene, Campionate Mondiale și la Jocuri Olimpice.
El este responsabil cu organizarea și întreținerea
spa țiului medico-sportiv și de refacere. Aceste spații
au fost organizate după modelul din satele olimpice. 

Cum arată realitatea?
Colaborarea este excelentă, iar feedbackul primit

din partea loturilor, care deja sunt alături de noi, 
ne-a dat aripi. 

Colaborarea cu personalul medical, cu antrenorii
și cu sportivii loturilor este foarte bună. Aceștia se
dovedesc riguroși în respectarea normelor de igienă
și de distanțare, ce au intrat în vigoare de curând. 

Atmosfera, în ciuda restricțiilor, este una degajată
și pozitivă. Sportivii se simt extraordinar, pentru că
s-au întors la antrenamente alături de antrenori și
de colegi. Zâmbetele şi suportul reciproc sunt pre -
zente, şi cu toate că sunt distanțați fizic, la 1,5 – 2 m,
sportivii sunt alături unul de celălalt în obiectivele
comune ale marii performanțe. n
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FOTO: Fabian Popa, se asigură că spațiile de antrenament sunt igenizate

Proceduri medicale realizate
în cadrul Centrului Olimpic 
de Testare și Asistență Științifică

FOTO: Justin Răduțu realizează triajul sportivilor
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FOTO: Diana Torje, coordonatorul echipei de la Izvorani



Alina Gherghișan - psiholog sportiv, doctor în Științele Sportului

COTAS
Măsurăm și progresăm!

4

Iată că, încet-încet, ne întoarcem la normali-
tate, într-un context nou. Corpul, cu memoria lui
fabuloasă, începe să interconecteze senzaţii, sti -
mulându-ne încrederea că nimic nu a fost uitat, ci
doar ţinut într-un stadiu latent. Doar pentru că
antrenamentele nu s-au mai desfăşurat în aceeaşi
manieră, nu înseamnă că întreg corpul nostru nu
şi le aminteşte. Mecanismul prin care el îşi amin -
teşte totul ca prin minune ţine de stimulii senzori-
ali. Voi sunteţi senzaţionali şi pentru că operaţi şi
funcţionaţi la un nivel mult superior din punct de
vedere senzorial!
Aşa cum visul este calea regală către inconştient
(Freud), senzaţiile sunt calea regală către perfor-
manţa de vârf.

Viaţa sportivă este marcată de senzaţii diverse
şi dacă tot simţim, de ce să nu ne bucurăm de ex-
perienţele senzoriale din fiecare antrenament şi
să nu le folosim în beneficiul propriei perfor-
manţe?! Creierul nostru are nevoie de informaţii
senzoriale pentru a funcţiona eficient, ele
reprezentând combustibilul de care are nevoie
pentru a se activa şi pentru a face performanţa.

Văzul, auzul, simţurile gustului, mirosului şi
kinestezic se regăsesc în fiecare moment al antre-
namentului, fiind amprentate afectiv. Accentul
prea mare pus pe stimuli vizuali inhibă celelalte
simţuri şi ne limitează performanţă.

Este important să ne activăm şi celelalte
simţuri pentru a ne folosi eficient de toată infor-
maţia din mediu şi pentru a ne creşte autoeficaci-
tatea. La ce sunt bune celelalte simţuri?

Mirosul, simţ fundamental, este de multe ori
ignorant în sport, dar este totuşi în mod incon -
ştient cel mai puternic simţ pentru că are un car-
acter arhaic şi transmite informaţia direct către
mecanismele inconştiente, determinând spon-
taneitate violentă şi nemodulată. Mirosul ne

poate comunica foarte multe lucruri despre
celălalt (emoţii, compatibilitate, etc.) şi generează
reflexe automate. Mirosul este strâns legat de
zona emoţiilor, motiv pentru care reacţiile vor fi
mai puternice când ne folosim de acest simţ. In-
clusiv stima de sine creşte atunci când ne place
propriul miros.

Receptorii auditivi oferă informaţii importante
despre spaţiu şi distanţă. Putem să ştim unde
este adversarul doar din informaţiile auditive,
chiar dacă nu avem informative vizuală.

Senzaţiile gustative activează reviviscenţele
mnezice făcând legătura cu reperele senzoriale
de când copilul cunoştea lumea în primul rând
prin informaţii gustative, băgând totul în gură şi
amprentând cu percepţia de plăcere sau ne-
plăcere. Activarea sau relaxarea emoţională şi
mentală se pot face cu uşurinţă din senzaţii gus-
tative. 

Receptorii de atingere se asociază cu crearea
unei legături sau a unei conexiuni, motiv pentru
care reprezintă un input extrem de important. In-
formaţiile proprioceptive creionează tabloul pro-
priului corp. Doar trebuie să fim atenţi la el.

Este important să ne descifrăm codul senzorial
individual. Fiecare dintre noi suntem diferiţi, iar
cunoaşterea tipului de stimuli la care reacţionăm
iniţial este esenţială. În plus, creierul nostru op-
erează în baza unor praguri. Dacă pragurile noas-
tre sunt joase înseamnă că suntem capabili să
observăm informaţia/inputul rapid. Dacă
pragurile noastre sunt înalte înseamnă că creierul
nostru are nevoie de mai mult timp pentru a
transmite comenzile organismului.

De asemenea, există diferenţe majore în ceea
ce priveşte reacţiile de autoreglare. O parte dintre
noi au o autoreglare activă adică cu o ten dinţă de
a exercita control asupra inputului senzorial (De

Împreună suntem senzaţionali!

De la senzorial la senzaţional,
în noul context de normalitate

>>>
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exemplu, dacă muzica este prea tare, cei cu au-
toreglare activă o dau imediat mai încet), o altă
parte funcţionează după un tip de autoreglare pa-
sivă, adică reacţia e întârziată şi lasă lucrurile să se
întâmple (În exemplu anterior, fie părăsesc cam-
era, fie suporta cu stoicism muzica până la pragul
durerii).

În acest sens, Dunn (1997)  a definit 4 pofiluri
senzoriale:

Dacă eşti un sportiv de tip 1 este important să te
stimulezi şi să-ţi activezi simţurile. Ia-ţi câte 5
minute pe zi în antrenament doar pentru a auzi, a
vedea, a mirosi, a simţi, a atinge, a te concentra
pe senzaţiile gustative. Fă exerciţii de concentrare
şi introdu toate acestea în rutina ta zilnică de
pregătire sportivă.

Dacă eşti un sportiv de tip 2 fă exerciţii de
focus care-ţi cresc autoeficacitatea. O autoeficaci-
tate puternică înseamnă că sursa primară a
validării tale interne vine din interior, şi nu din ex-
terior. Observând prea multe detalii, căutând
prea multe detalii, având foarte mult input,
oboseala poate apărea mult maI rapid decât în
cazul altor tipologii. Creativitatea te va scoate în
multe situaţii de criză, dar este important să faci
multe exerciţii pentru creşterea capacităţii de de-

celare a stimulilor semnificativi şi pentru creşterea
propriocepţiei.

Dacă eşti un sportiv de tip 3, selectează doar
informaţia senzorială care îţi este de folos şi fă 
exerciţii de resemnificare. Acceptă şi ia toate lu-
crurile ca atare.

În cazul în care te apropii mai tare de tipologia
4, creează-ţi situaţii noi, imprevizibile, pune-te în
context cu grad mare de noutate. Observă-te. Ob-
servă-ţi mişcarea, observă diverse mişcări, ob-
servă senzaţiile în contact cu factorii din mediu
(senzaţiile de atingere).

Dacă nu îţi dai seamă de care tipologie de
apropii mai mult, aceste sugestii de vor ajuta să
treci de la senzorial la senzaţional:
l Înainte de antrenament încearcă să te relaxezi 
5 minute (orice tip de relaxare mentală sau mus-
culară progresivă). Apoi fă 5 minute de vizualizare
dirijată şi în final fii conştient şi notează-ţi toate
impresiile senzoriale.
l În timpul antrenamentelor, încearcă să îţi în-
drepţi atenţia spre senzaţiile interioare ale propri-
ului tău corp în timp ce lucrezi, dar mai ales în
timpul pauzelor dintre exerciţii (doar observă-te
cu calm). Observă-ţi ritmul natural al corpului.
l Observă în timpul antrenamentelor simultan
respiraţia şi corpul.
l Priveşte spaţiul de antrenament şi observă ce
poţi vedea, auzi, mirosi, atinge şi simţi.
l Fă cel puţin 5 minute de antrenament cu ochii
închişi (ideal partea de stretching sau un element
tehnic). Ai încredere în simţurile tale.
l Fii conştient de propria-ţi autoeficacitate şi ai în-
credere în corpul tău. Autoeficacitatea înseamnă
că sursă şi centrul de control al vieţii tale sunt in-
terne, nu externe.
l Aminteşte-ţi gustul, textura, intensitatea care te
activa sau te relaxa atunci când erai mic. 
l Drumul spre a fi tu însuţi, spre a te simţi bine în
pielea ta este de a folosi toate inputurile senzori-
ale din corpul tău.

De la senzorial, la senzaţional este doar o
chestiune de atenţie la noi înşine. n
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Vorbeam ȋn numărul trecut al buletinului in-
formativ COTAS despre mâncatul emoţional la
sportivi, excesul alimentar și luarea ȋn greutate.
Există ȋnsă și persoane care mănâncă ȋn exces
fără a avea implicată o cale emoţională de ali-
mentaţie. 

Dacă sunt ȋntrebate cum ajung să se
supraalimenteze, răspund cam la fel… pentru
că este prea bun… e prea delicios… știţi, eu
sunt cam pofticios… sau sunt un gourmand,
deși la baza definiţiei acestui cuvânt nu stă
neapărat excesul, ci plăcerea de a consuma
mâncăruri bune și, nu ȋn ultimul rând, de bună
calitate.

Aș putea spune că până la un punct, este
cumva normal să simți că nu poți înceta să exa -
gerezi cu anumite alimente. Așa numita hrană
hiperpalatabilă creează de altfel o criză alimen-
tară modernă – ne face să ne fie greu să ne
controlăm și mai ales, ne face să ne dorim con-
stant să consumăm mai mult. 

Astfel de alimente sunt ȋn mod artificial
hipergustoase printr-un conţinut de ingredi-
ente care excită circuite neurale al creierului,
legate de recompensă, respectiv de depen-
denţă. Au un  conţinut important de grăsimi
hidrogenate, zaharuri gen sirop de glucoză-
fructoză, sodiu, aditivi alimentari, potenţiatori
de gust și aromă. Ele sunt concepute științific
pentru a fi irezistibile. 

Evident nu vorbim despre alimente gătite,
cum ar fi o porţie de orez brun integral cu un
file de pește la grătar... Vorbim despre ali-
mente procesate industrial.

Să luăm porumbul, ca exemplu. Vara, mul-
tora dintre noi ne place să ȋl consumăm fiert
sau copt pe grătar. Este delicios, minim proce-
sat, asigură carbohidraţi de calitate și fibre.

Porumbul prelucrat prin măcinare se trans-
formă ȋn mălai, ulterior prin fierbere ȋn apă ȋn
mămăligă, produs cu textură moale, ușor de
mâncat și digerat, un carbohidrat bun ȋn cadrul
unei mese, fericit completat de brânză și o lin-
gură de smântână. 

Ce ȋnseamnă ultra-procesarea porumbului?
Înseamnă să se ȋndepărteze toată fibra, se
izolează amidonul și apoi acesta se folosește
pentru a face chipsuri de diverse forme, care
sunt prăjite și ulterior presărate  cu diverse
arome, dulce sau sărat. Rezultă un produs final
delicios din care poţi mânca o cantitate mare,
fără nicio problemă.

Cum suntem păcăliţi să mâncăm astfel de ali-
mente mai mult decât ne-am propus?
l Marketingul ne convinge că alimentele
procesate sunt „sănătoase”.
Alimentele procesate vin în pachete frumos
colorate, cu personaje de desene animate,
aprobări ale celebrităților și cuvinte puternice
care declanșează tot felul de asociații pozitive.
l Porțiile mari ne fac să credem că obținem o
„afacere bună”.
Am fost învățați să economisim bani și să nu
pierdem produsele alimentare. Am fost în-
vățați să cumpărăm mai mult pentru mai
puțin.
l Varietatea mare de produse ne face mai în-
fometaţi.
Alegerile ne încântă. Când avem multă vari-
etate, avem și multă poftă de mâncare.
l Arome multiple puse simultan, sunt
irezistibile.

Dulceața zahărului, gustul bogat al grăsimii
și sarea, trei ingrediente ce crează un mix per-
fect, de nerefuzat, asupra papilelor gustative. 

Măsurăm și progresăm!
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Dr Camelia Stefanescu – nutriţionist-dietetician

Alimentele procesate 
ne păcălesc să mâncăm mai mult!



Ce putem face?
Iată 3 strategii pentru a-ți găsi drumul înapoi
către o relație relaxată cu mâncarea.

1. Fii curios ȋn legătură cu alimentele pe care
le consumi.

Alimentele procesate sunt concepute pen-
tru a fi ,,ușor de mâncat’’, adică le mesteci mai
puţin, au un volum redus.
Așadar reţine: 
Mai puțin de mestecat + Volum redus = Mai
multă mâncare
Cu cât trebuie să mestecăm mai mult, cu atât
ne va lua mai mult timp să mâncăm, oferind
semnalelor noastre de saţietate o șansă să
ajungă la creier pentru a ne spune gata, nu mai
mânca. 

2. Observă mesajele pe care le primiți de-
spre aliment.

Producătorii folosesc strategii creative de
marketing pentru ca tu să presupui că ali-
mentele procesate sunt sănătoase. 

Dacă ai ales ceva, privește ambalajul, ce te-a
atras, are un super-ingredient, e organic, fără
zahăr sau gluten… citește eticheta cu infor-

maţiile nutriţionale și alege ȋn deplină cunoș -
tinţă de cauză.

3. Caută să identifici dacă ţi-e foame sau
mănânci din alte motive.

Temporar, te vei simți mai bine, dar nu ȋţi vei
rezolva problema. Obiceiurile alimentare sunt
puternice, ele pot lucra pentru noi sau îm-
potriva noastră.

Din fericire, așa cum am descris ȋn articolul
trecut, poţi avea control asupra alimentaţiei
emoţionale.

Ca medic nutriţionist-dietetician știu cât de
importantă este nutriţia ȋn atingerea obiec-
tivelor ȋn sportul de performanţă. Struc-
turează-ţi dieta în jurul alimentelor integrale,
puţin procesate, natural colorate, bogate în nu-
trienți, dar, de asemenea, amintește-ţi că o
viață sănătoasă nu are legătură cu calcule
calorice sau obsesie pentru tot ceea ce ai pus
în gură… O viață sănătoasă înseamnă să acorzi
timp și atenție întregului tău eu. Fii bun cu tine
și vei avea un aliat ȋn corpul tău. 

E mai ușor decât crezi!

>>>
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Am să mă opresc astăzi asupra unei zone din
lanțul psiho-neuro-motricității nu foarte bine
cunoscut și nici, pe cale de consecință, exploatat
în performanța sportivă. Este vorba despre arcul
reflex neuro-motor ce închide, în măduva
spinării căile de comandă, de automatisme de
control și de informații asupra efectelor și
stărilor locale din mușchii scheletici, responsabili
pentru mișcările noastre voluntare.

Așa cum se poate observa în figura 1, elabo-
rarea activității motrice implică la nivelul scoarței
cerebrale succesiv: memoria și percepția vizuală,
memoria și percepția auditivă cuplate cu per-
cepția proprioceptivă complexă de asociere sen-
zorială din aria parietală conducând informația
către cortexul frontal unde se realizează „planifi-
carea” mișcării și se elaborează comanda
necesa ră desfășurării acesteia. Odată plecată,
co  manda de mișcare este filtrată, în sensul ac-
ceptării sale, la trecerea prin aria premotorie,
pentru ca, ajunsă în aria motorie, să fie dis-
tribuită descendent până la nivelul mușchilor.

În parcursul său prin etajele inferioare ale
Siste mului Nervos Central comanda și controlul
miș cării străbate, înainte de a ajunge la mușchi,
struc turile complexe ale măduvei spinării ce poar -
tă numele de arce reflexe neuro-motorii (fig. 2).

Ajunsă aici comanda de mișcare este contro-
lată local de un complex de neuroni motori, sen-
zitivi și intercalari  ce asigură un grad important
de autonomie mișcării fără a mai fi necesară in-
tervenția creierului. Acest control are avantajul
faptului că timpii de „închidere” a lanțului infor-
mațional sunt de ordinul de mărime a 25 – 30 de
miimi de secundă în timp ce intervenția de la
nivel cerebral are nevoie de timpi de ordinul a
150 – 200 de miimi e secundă, adică de șase
până la 8 ori mai mari ceea ce poate fi periculos
de târziu în anumite cazuri.

În structura acestui etaj al sistemului nervos,
la care vom reveni cu amănunte, se află răspun-
sul efectelor spectaculoase ale exercițiilor de
stretching, de pliometrie și, adesea cauza princi-
pală a unora dintre accidentele musculare. O co-
ordonare deficitară sau o protecție insuficientă,
al acest nivel, poate fi responsabilă de unele ac-
cidente în timp ce înțelegerea mecanismelor de
control poate aduce servicii eficiente în pre-
venirea efectelor neplăcute ale accidentelor
musculare.

Alături de voi

Sistemul nervos - un loc încă nu prea bine cunoscut 
și exploatat pentru performanță
Prof. Univ. Dr. Pierre Joseph de Hillerin
Vlad Manoliu - kinetoterapeut

Figura 1: Encefalul și activitatea motrică1

Figura 2: Structura unui arc reflex neuro-motor2

>>>



Împreună suntem mai puternici!
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Și pentru că în numărul trecut al buletinului
informativ am încercat să cuplăm informația de
natură teoretică cu exemple de exerciții practice
recomandate de către un kinetoterapeut (Vlad
Manoliu) vom încheia cu exemple de acest fel:
Articulația scapulo-toracală (legătura dintre omo-
plați și cutia toracică) este o componentă impor-
tantă în complexul postural. Durerea de umeri
poate fi cauzată nu numai de stresul antrena-
mentelor solicitante, dar și de probleme ale
zonei cervicale și ale posturii incorecte.

Voi prezenta trei exerciții pentru reducerea
durerii umerilor, creșterea mobilității și im-
bunătățirea posturii. Exercițiile urmăresc sin-
tagma, „SIMETRIC, ÎNCET, PROGRESIV” așa cum
v-am spus data trecută.

1. Creșterea mobilității peretelui miofascial 
anterior.

2. Activarea mușchiului serratus anterior.

3. Ramat unilateral cu coardă elastică sau aparat
din fandare.

Așteptăm împreună întrebările voastre și, poate,
întâlniri în care să putem comunica mai mult și
transmite mai mult în folosul sănătății și perfor-
manței voastre.

COTAS
Măsurăm și progresăm!

Referinţe:
1 Cursuri AMG, 2018, ANATOMIA ȘI FIZIOLGIA OMULUI REZUMAT 5; la http://cursuriamg.22web.org/tag/anatomia-si-fiziolgia-omului/?i=1
2 după Solanki Ashok, https://www.slideshare.net/meducationdotnet/reflexes-clasifications-and-functions

>>>
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Teste salivare rapide pentru determinarea imu-
nității și a nivelului de stres 1.

Aceste Teste vizează răspunsul sistemului imunitar
al sportivului (imunoglobulina A), după efortul depus
în antrenamente; De asemenea, am măsurat și alfa-
amilaza2, 3 , enzimă prin care se monitorizează
răspunsul sportivului la intensitatea antrena-

mentelor. Valorile de 2000 unități și peste, arată că in-
tensitatea efortului a fost constant la peste 70% din
VO2Max4, ceea ce duce la oboseală și supra antrena-
ment.

Mai jos, se poate observa un grafic  (fig. 1) cu valorile
monitorizate cu ajutorul acestor teste pe un microciclu
de pregătire, realizat de către colectivul COTAS.

De asemenea, în cel de-al doilea grafic (fig. 2) se poate
observa răspunsul sportivului la intensitatea antrena-
mentelor cu raportul dintre Cortizol5 (hormonul care deter-
mină nivelul de stres din antrenament) și Imunoglobulina
A6(slgA), din care se pot observa oscilații normale ale hor-
monului de stres, însă la finalul ciclului de pregătire se vede
o inhibare a acestui hormon. Rolul în procesul metabolic pe
care îl joacă cortizolul este acela de a stimula gluconeo-
geneza, adică formarea glucozei, dar are și un rol indirect în

ceea ce privește glicogenoliza hepatică și musculară.
Toate aceste valori  pe care le vedem oscilând în

graficele de mai sus, ne arată răspunsul organismului la
ciclicitatea intensității antrenamentelor. Ca mijloc de diri-
jare a microciclului de antrenament sunt foarte utile pen-
tru antrenor în a înțelege adaptarea sau neadaptarea la
efort a sportivului și au un rol important în decizia de
modificare a antrenamentelor respectând individua -
lizarea antrenamentelor.

Testele salivare
Dr. Valeriu Tomescu și Alexandru Bacșiș

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6954686/
2  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4672157/
3  https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5086&context=etd
4 https://www.researchgate.net/publication/261106323_Exercise_upregulates_salivary_amylase_in_humans_Review
5  https://www.researchgate.net/publication/265734723_Salivary_Cortisol_Levels_in_Athletes_and_Nonathletes_A_Systematic_Review
6 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/026404199366226

Figura 1

Figura 2



Gimnastică masculin

Salutare, sunt Marian Drăgulescu
de la gimnastică și vreau să îi
mulțumesc lui Ana Maria Țicu pen-
tru provocare.

Vreau să vă spun că eu m-am
adaptat foarte repede la această
criză a pandemiei. Mi-am dat
seama imediat că trebuie să îmi
ocup cât mai mult timpul cu lucruri
pozitive și să mă mențin într-o
formă fizică și psihică cât mai bună.
Sunt auto-izolat la domiciliu din 14
martie, așa că am început să fac
multă mișcare, am început să dez-
volt și niște programe, astfel încât
să vin și în ajutorul celor care au
nevoie de mișcare și nu știu cum pot
face asta la domiciliu. 

Am fost atent și am reușit să am
și o alimentație echilibrată și sănă-
toasă. În această perioadă am
reușit să comunic mai mult cu fanii
mei pe site-urile de socializare, am
învățat și multe lucruri noi, să lu-
crez cu programe de editare foto și
video pentru proiectele online, am
învățat și multe rețete de gătit, am
realizat din nou, că mișcarea și
sportul îți oferă sănătate, energie,
motivație și o stare de bine.

Aștept cu bucurie să încep din
nou pregătirea în sala de gimnas-
tică și să încep competițiile. 

Urez sportivilor multă sănătate și
succes mai departe.

La rândul meu trimit provocarea
mai departe către: Alin Firfirică și
Loredana Toma.

Scrimă

Salutare! Sunt Ana-Maria
Popescu de la scrimă și în urmă cu
două luni de zile așteptam cu
nerăbdare confirmarea participării
la JO Tokyo 2020. În schimb, am
primit cea mai lungă vacanță din
carieră și a trebuit să-mi recalculez
fiecare pas. Ca noi toți, de altfel. 

În primă fază am simțit un soi de
neliniștite, dar am ales să văd
partea bună a lucrurilor și să folos-
esc acest timp în mod constructiv.
Dacă până acum mă plângeam de
prea multe drumuri, cantonamente,
competiții, acum am ajuns să le duc
dorul, dar știu că într-un viitor
apropiat voi putea să-mi reiau
rutina zilnică.

Până atunci, încerc să mă
gospodăresc, iar treaba asta poate
să fie chiar distractivă, și să in-
vestesc timp în mine. Am profitat de
această perioadă pentru a citi, a
mă relaxa, mi-am descoperit noi
pasiuni și pe lângă asta am încercat
pe cât posibil să nu pierd foarte
mult din pregătirea acumulată. 
Am pus la încercare creativitatea
soțului care mi-a construit un
partener de antrenament cu care
mă "lupt" zi de zi. Am mutat antre-
namentele în mediul online sub în-
drumarea staff-ului tehnic și chiar
am constatat că de la distanță... co-
municăm și mai bine! 

Normalitatea pe care o știam
noi, s-ar putea să nu mai arate la
fel, dar sunt convinsă că ne vom
adapta situației pentru că sportul
ne-a învățat să nu renunțăm nicio-
dată la visul nostru!

Spor în pregătire tuturor! Bucurie
și entuziasm pentru zile mai bune!

Mulțumesc, Ana Maria Țicu pen-
tru nomilalizare! Andreea Chițu și
Daniela Stanciu, mingea este în 
terenul vostru!

Tir sportiv

Sunt Laura Coman, iar pentru
mine această perioadă de pan-
demie a început după ce m-am în-
tors de la Campionatul European
unde am reușit pentru a doua oară
consecutiv să câștig titlul. Nu mă
așteptam la o astfel de provocare în
această perioadă când mai era atât
de puțin până la Jocurile Olimpice.
De-a lungul timpului am învățat să
mă adaptez oricărei situații indifer-
ent dacă mi se pare sau nu că așa e
normal. Așa am făcut și acum. Am
respectat regulile impuse și mi-am
făcut un alt program. La început nu
a fost ușor sa realizez că cel mai
așteptat an din viața mea mă sur-
prinde în acest fel, dar am rămas
echilibrată și pot spune că sunt
chiar mai motivată în a-mi împlinii
visul. 

Timpul trece repede, iar noi ne
creștem valoarea o data cu trecerea
lui. După 2 luni de izolare mi-am re-
luat antrenamentele. Nu pot înca să
mă antrenez în condițiile pe care le
aveam înaintea pandemiei, dar nu
fac din asta o catastrofă. La nivel
psihic sunt foarte detașată de tot
ceea ce s-a întamplat. Parcă ar fi
trecut 2 zile, nu 2 luni. Privesc în-
crezătoare către viitor și trăiesc din
plin prezentul.
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Împreună pentru succesul Olimpic!

Este foarte important pentru noi să știm cum vă putem fi mai bine de folos. De aceea, periodic,
avem nevoie de feedback-ul vostru. Pentru început, am conceput un chestionar pe care vă rugăm
să-l completați și să-l trimiteți. Totul este online, și vă ia extrem de puțin timp. Mulțumim.

https://docs.google.com/forms/d/1nm6beSjAmwwbkzwKfQ-e505ADzIArWK5ZwVgZIyv2BU/edit
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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 


