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Optimizarea performanţei sportive prin raţionalizarea şi standardizarea mijloacelor
antrenamentului sportiv.
Identificarea relaţiilor particulare dintre factorii antrenamentului sportiv, în cadrul
diverselor ramuri de sport şi stadii formative.
Identificarea relaţiei optime între parametrii efortului în macrociclul anual, în
cadrul diverselor ramuri de sport şi stadii formative.
Optimizarea performanţei sportive prin activităţile de proiectare a
antrenamentului, de periodizare a antrenamentului şi de monitorizare în cadrul
antrenamentului şi competiţiei.
Aspecte particulare ale utilizării simulatorului de condiţii în antrenamentul sportiv,
studii de caz.
Educarea/dezvoltarea calităţilor motrice combinate în sportul de performanţă, în
cadrul diverselor ramuri de sport şi stadii formative.
Creşterea eficacităţii programelor de pregătire în cadrul diverselor ramuri de sport
şi stadii formative, prin modernizarea aparatelor, instalaţiilor şi materialelor
utilizate.
Optimizarea strategiei didactice în cadrul diverselor ramuri de sport şi stadii
formative.
Tendinţe actuale în dezvoltarea diverselor ramuri de sport şi probe sportive.
Dezvoltarea calităţilor motrice (viteză, îndemânare, rezistenţă, forţă) prin mijloace
specifice disciplinelor şi ramurilor sportive la nivelul eşaloanelor de copii, juniori
III, juniori II, juniori I şi performanţă.
Optimizarea factorilor antrenamentului sportiv (pregătire fizică, tehnică, tactică)
pe discipline şi ramuri sportive la diferite eşaloane ale sportului de performanţă
(copii, juniori III, juniori II, juniori I, seniori).
Studiu privind utilizarea formelor şi sistemelor de joc (pentru jocurile sportive) la
diferite eşaloane ale sportului de performanţă (copii, juniori III, juniori II, juniori I,
seniori).
Optimizarea evaluării în antrenamentul sportiv privind calităţile fizice, tehnice,
tactice, psihologice, teoretice.
Optimizarea metodicii corectării greşelilor în execuţiile tehnice pe discipline şi
ramuri sportive.
Studiu privind apariţia şi evoluţia disciplinelor şi ramurilor sportive şi modalităţi
de adaptare conform cerinţelor spectacolului sportiv actual.
Studiu privind rolul psihomotricităţii în procesul de selecţie pentru jocurile
sportive.
Studiu privind profilul somato-motric al jucătorilor de (handbal, volei, baschet,
fotbal) în funcţie de post sau vârstă.
Stretchingul şi eficienţa acestuia în dezvoltarea mobilităţii articulare şi a
elasticităţii musculare în educaţie fizică şi sport.

•

Factorii complementari în formarea sportivului de performanţă.
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