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Rezumat 
Premize. S-a dovedit ştiinţific că cercetarea interdisciplinară generează optimizarea performanţei 

sportive. Studiile privind parametrii cinematici ai tehnicii sportive, în general şi ai pasului alergător de 
garduri realizate pe plan mondial şi-au dovedit utilitatea atât în monitorizarea aspectelor calitative ale 
tehnicii sportive, cât şi în eficientizarea programelor de pregătire. 

Obiective. Obiectivul cercetării este focalizat pe identificarea parametrilor cinematici ai pasului 
peste gard în cadrul unor studii de caz, compararea acestora cu modelele existente în literatura de speciali-
tate, elaborarea programelor de optimizare a pregătirii tehnice a sportivilor respectivi şi evaluarea eficien-
ţei acestora la anumite intervale de timp. 

Metode. În realizarea cercetării metodele de bază utilizate au fost: metoda observaţiei, metoda 
experimentului, metoda analizei video, metoda statistico-matematică. 

Pentru evaluarea parametrilor cinematici ai pasului alergător de garduri a fost utilizată metoda anali-
zei video prin utilizarea unei camere „Trouble Shooter” şi a două software-uri performante „Adobe After 
Effects” şi „Quick AVI Splitter”. Aceste instrumente ne permit obţinerea unor imagini video, format AVI 
şi prelucrarea lor pe baza celor două software-uri, obţinându-se astfel valorile parametrilor cinematici 
stabiliţi. 

Pentru determinarea parametrilor cinematici s-a utilizat înălţimea standard a gardului, reflectată în 
aplicarea scalei pe imaginile AVI, cu ajutorul software-lui „Adobe After Effects”. Prin utilizarea software-
lui „Quick AVI Splitter” s-a realizat desfăşurarea imaginii AVI, frame cu frame, obţinându-se astfel 
valoarea vitezei de execuţie. 

Rezultate. Analiza dinamicii parametrilor cinematici determinaţi pe parcursul cercetării pune în evi-
denţă calitatea programelor de pregătire tehnică individualizată, proiectate pe baza monitorizării 
parametrilor respectivi. Analiza pune în evidenţă diferenţe semnificative de la prima la cea de a treia 
măsurare, la majoritatea parametrilor cinematici cercetaţi. 

Concluzii. Rezultatele obţinute au demonstrat că utilizarea software-urilor „Adobe After Effects” şi 
„Quick AVI Splitter”, ca tehnologii avansate de măsurare şi analiză a parametrilor cinematici ai pasului 
alergător de garduri, atât în evaluarea, cât şi în monitorizarea tehnicii, este adecvată scopului cercetării. 
Optimizarea pregătirii tehnice a subiecţilor, în baza a trei studii de caz, s-a realizat prin manipularea 
variabilelor cinematice ale pasului alergător de garduri, prin conţinutul individualizat al pregătirii tehnice. 
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