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În fi ecare colț al lumii, Special Olympics schimbă viețile persoanelor cu dizabilități intelectuale, încercând să creeze o lume 
mai bună prin acceptarea și incluziunea lor în societate. Special Olympics încurajează pregătirea sportivă pe tot parcursul 
anului și organizează competiții sportive într-o varietate de sporturi de tip olimpic pentru copiii și adulții cu dizabilități 
intelectuale. 

Prin puterea sportului, persoanele cu dizabilități intelectuale descoperă noi forțe și abilități, către o viață independentă. 
Sportivii noștri găsesc bucurie, încredere și împlinire – pe terenul de sport și în viață. Ei inspiră, de asemenea, oamenii din 
comunitățile lor să-și deschidă inimile către o lume mai largă a talentelor și potențialului uman.

Misiunea Special Olympics rămâne la fel de vitală astăzi ca și atunci când mișcarea a fost înfi ințată în 1968, în SUA, de 
către Eunice Kennedy Shriver, sora Președintelui american John F. Kennedy. Ea a militat pentru valorifi carea potențialului 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și implicarea lor ca membri activi ai societății, pentru toleranță și incluziune. 

Special Olympics încearcă să creeze o lume mai bună prin favorizarea acceptării și incluziunii tuturor oamenilor, luptând 
împotriva pasivității, nedreptății și a intoleranței. 

Există peste 200 de milioane de persoane cu dizabilități intelectuale în întreaga lume, din care circa 130.000 în România. 
Special Olympics România își dorește, încă de la înfi ințarea sa din 2003, să ajungă la fi ecare dintre ei și familiile lor printr-o 
gamă largă de competiții, cursuri, evaluari de sănătate și evenimente de strângere de fonduri. 

MISIUNE: Să integreze în mişcarea Special Olympics România sportivi cu dizabilităţi intelectuale din toată țara. Peste 
27.000 de copii, tineri și adulți cu dizabilități intelectuale au fost ajutați de Special Olympics România în cei 15 ani de la 
înfi ințare să fi e cetățeni activi ai comunității. 

VIZIUNE: Special Olympics România își propune integrarea socială prin sport a persoanelor cu nevoi speciale și le oferă 
acestora șansa de a-și descoperi și dezvolta potențialul și calitățile sportive prin intermediul programelor de pregătire și al 
competițiilor. Astfel, sportivii Special Olympics au ocazia de a deveni membri activi ai familiei și ai comunității din care fac 
parte. Special Olympics constituie o experiență care insufl ă energie, sănătate, încredere în sine și bucuria de a trăi. 

Despre dizabilitatea intelectuală
Mai mult de 200 de milioane de oameni din întreaga lume au o dizabilitate intelectuală, constituind astfel cel mai mare grup 
cu dizabilități la nivel mondial. Dizabilitatea intelectuală trece dincolo de rase și etnii, nivel de educație, statut social sau 
economic, putând apărea în orice familie.

DESPRE SPECIAL OLYMPICS ROMÂNIA
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Despre proiectul Speciali pe Patine – Luăm viteză spre starea de bine!
„Speciali pe patine – Luăm viteză spre starea de bine“ este un proiect derulat de Special Olympics România și fi nanțat 
prin programul „În stare de bine“, susținut de Kaufl and România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile.
Timp de cel puțin șase luni, 66 de sportivi Special Olympics România din 5 orașe (București, Timișoara, Cluj, Brașov și 
Galați) s-au antrenat intens pe role și patine, sub coordonarea inimoșilor antrenori voluntari. În fi ecare săptămână, în orașele 
menționate au avut loc antrenamente la role (în 3 din 5 orașe) și la patinaj. 

„Speciali pe patine – Luăm viteză spre starea de bine!“ este un program care a presupus:
  crearea primului program de antrenamente și competiții din România pentru patinaj (role viteză, artistic și viteză 

gheață) pentru 66 de persoane cu dizabilități intelectuale din 5 orașe
  crearea primului Ghid de Patinaj Adaptat
  organizarea a 5 demonstrații locale în mijlocul comunităților
  organizarea (în luna februarie 2020) a primului Campionat Național Special Olympics de Patinaj pentru acest grup 

de benefi ciari cu scopul de a demonstra abilitățile persoanelor cu dizabilități intelectuale, puterea transformatoare a 
sportului și benefi ciile majore pe care le aduce asupra stării de sănătate.

Benefi ciarii indirecți au fost peste 400 de persoane: antrenori, membri de familie, voluntari (studenți, elevi de liceu, 
profesori de sport), membri ai comunităților. Antrenorii implicați au fost persoane care au pregătirea necesară pentru a 
conduce activitățile sportive specifi ce (antrenamentele de role/patinaj) adaptate persoanelor cu dizabilități intelectuale. 
Acestora li s-au adaugat membri de familie ai tinerilor, o resursă valoroasă. Voluntarii au fost și sunt (mereu) un pion 
important în organizarea activităților Special Olympics: acordă suport în desfășurarea antrenamentelor/competițiilor, având 
și oportunitatea de a învăța din interacțiunea cu persoanele cu dizabilități intelectuale. Membrii comunităților au luat parte 
la demonstrații, afl ând despre abilitățile persoanelor cu dizabilități intelectuale, manifestându-și sprijinul față de aceștia.
Practicarea oricărui sport, dar în special a patinajului pe role înregistrează o îmbunătățire a stării de sănătate, datorată 
modifi cării stilului de viață din unul caracterizat prin sedentarism (cu complicațiile aferente – obezitate, diabet, boli cardio-
vasculare) într-unul care implică activitate fi zică susținută, efectuată în mod regulat, profesionist. Prin participarea la 
antrenamente, persoanele cu dizabilități intelectuale dobândesc și dezvoltă abilități motorii, îmbunătățindu-și echilibrul, 
coordonarea, fl exibilitatea. De asemenea, se pot observa schimbări pozitive la nivelul interacțiunilor socio-umane și al 
abilităților cognitive, datorită participării la activități de grup, în cadrul cărora se creează relații personale pe mai multe 
niveluri, acestora li se adaugă trăirea unor emoții pozitive în cadrul demonstrațiilor, acestea contribuind la creșterea stimei 
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de sine și la motivația pentru continuarea activităților. Efecte se observă și la nivelul benefi ciarilor indirecți. Antrenorii și-au 
îmbunătățit cunoștințele și informațiile legate de lucrul cu persoanele cu dizabilități intelectuale, au dezvoltat noi tehnici/
metode/exerciții care pot fi  transferate și în alte domenii. 

Avantajele practicării patinajului:
  dezvoltă mușchii picioarelor, ai coapselor și ai zonei lombare, echilibrul, coordonarea 
  ajută la menținerea unei greutăți optime, îmbunătățește sistemul cardiovascular și respirator și contribuie la menținerea 

unei condiții fi zice mai bune. Se lucrează asupra echilibrului și al centrului de greutate, îmbunătățește mobilitatea, 
refl exele, întărește rezistența organismului și reglează ritmul cardiac.

  atât mersul pe role cât și patinajul dezvoltă stabilitatea, echilibrul, controlul și coordonarea 
  orientarea și conștientizarea spațială sunt îmbunătățite
  mersul pe role și patinajul îi ajută pe sportivi să își reducă nivelul de stres, îmbunătățește capacitatea de socializare, le 

dezvoltă curajul, stima de sine și încrederea. 
  patinajul pe gheață și pe role necesită echilibru deosebit și coordonare din partea practicanților chiar și la nivelul de 

inițiere și incurajează dezvoltarea expresivității și a simțului artistic. 
  reprezintă un mijloc de tonifi ere a musculaturii care poate fi  practicat atât vara cât și iarna.
  dezvoltă calități motrice de bază: viteză, îndemânare, rezistență și forță, dezvoltă armonios corpul aducând un plus de 

suplețe și coordonare. 
  mersul pe role și pe patine de gheață dezvoltă foarte mult stima de sine care vine ca urmare a reușitei în cadrul unor 

ramuri sportive considerate difi cile pentru toți sportivii, dar mai ales pentru cei cu dizabilități intelectuale.
  sportul pentru persoanele cu dizabilități intelectuale este foarte important, dezvoltându-le abilitățile motorii, abilitățile 

de comunicare și socializare și o stare psihică pozitivă.

Nădăjduim că toate astea cresc gradul de conștientizare al comunității vis-à-vis de abilitățile deosebite ale persoanelor cu 
dizabilități intelectuale.

Cui se adresează materialul: 
Prezentul GHID este util tuturor celor care  interacționează (formal sau informal) cu copiii și adulții cu dizabilități intelectuale, 
în mod special în timpul desfășurării de activități fi zice – profesori de sport, kinetoterapeuți, antrenori, cadre didactice 
universitare și studenți ai facultăților de specialitate (educație fi zică și sport, kinetoterapie). Acestora li se pot adăuga alte 
tipuri de specialiști din diverse instituții – psihopedagogi, asistenți sociali, îngrijitori. În aceeași măsură, cunoștințele se 
adresează și membrilor familiilor copiilor și adulților cu dizabilități.

DESPRE SPECIAL OLYMPICS ROMÂNIA
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Cum/ Unde poate fi  aplicat: 
Activitățile de patinaj role propuse pot fi  organizate sub diverse forme, în mai multe tipuri de spații: 

  sălile de sport ale școlilor speciale sau de masă
  parcuri în aer liber (dacă vremea permite)
  centre de zi aparținând ONG-urilor

Activitățile de patinaj artistic/viteză necesită o suprafață specifi că, dar pot fi  folosite atât patinoarele de interior cât și cele 
în aer liber.

Benefi ciari
Benefi ciarii sunt copiii și adulții cu dizabilități intelectuale cu vârsta de peste 8 ani. Dizabilitatea intelectuală este un termen 
folosit în cazul unei persoane care are unele limitări la nivelul funcționării cognitive și al unor abilități ca cele de comunicare, 
sociale și de viață independentă. Aceste limitări duc la un ritm de dezvoltare și de învățare mai lent sau diferit de cel al unui 
copil fără dizabilități. Dizabilitatea intelectuală poate să apară oricând înaintea vârstei de 18 ani, chiar și înainte de naștere. 
O persoană are dizabilitate intelectuală dacă sunt întrunite trei condiții:

  coefi cient de inteligență sub 70 -75
  are limitări semnifi cative în două sau mai multe arii de adaptare (abilități care sunt necesare pentru a trăi, a munci, a fi  

parte din comunitate – ca de exemplu comunicarea sau nivelul de independență)
  apare înaintea vârstei de 18 ani.

Recomandări #
Pentru a găsi mai ușor informațiile despre proiect, folosiți haștagurile: #instaredebine #implicareafacediferenta #kaufl and 
#fdsc #specialipepatine #specialolympicsromania

Proiectul ”Speciali pe patine – Luăm viteză spre starea de bine” este derulat de Special Olympics România și fi nanțat prin 
programul „În stare de bine”, susținut de Kaufl and România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății 
Civile.

Elaborarea materialului de față face parte din acest proiect.

Mentionăm că acest material prezintă tehnici de antrenament de inițiere pentru lucrul cu persoanele cu dizabilități intelectuale 
iar echipamentul sportiv folosit trebuie adaptat probelor specifi ce Special Olympics.

DESPRE SPECIAL OLYMPICS ROMÂNIA
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Ghid de antrenament: 
Role
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Principii pentru sesiuni de antrenament 
cu rezultate efi ciente

Asigurați-vă că toți sportivii 
participă în mod activ 

Sportivii trebuie să aibă capacitatea de a asculta în mod activ indicațiile 
oferite.

Stabiliți obiective clare, concise Procesul de învățare este mai efi cient atunci când sportivii cunosc care sunt 
așteptările.

Oferiți instrucțiuni clare, concise Demonstrați. Veți crește astfel acuratețea instrucțiunilor oferite.

Documentați evoluția Monitorizați progresul atins împreună cu sportivii.

Oferiți feedback pozitiv Accentuați și recompensați aspectele pe care sportivul/a le efectuează corect.

Oferiți varietate Diversifi cați exercițiile pentru a preveni senzația de plictiseală.

Încurajați distracția
Antrenamentul și competiția sunt distractive. Faceți tot posibilul pentru ca 
această stare de spirit să se mențină, atât în cazul sportivilor, cât și al
dumneavoastră.

Creați etape de progresie

Învățarea este îmbunătățită atunci când informația evoluează de la:

• Familiar către nefamiliar – descoperirea cu succes a noutăților
• Simplu către complex – pentru a evidenția faptul că „Eu“ (sportivul) pot 

face acest lucru
• General către specifi c – pentru a scoate în evidență motivul pentru care 

sportivul depune tot acest efort

Planifi cați utilizarea la maximum a 
resurselor

Utilizați resursele de care dispuneți și improvizați în cazul echipamentelor care 
vă lipsesc – gândiți creativ.

Permiteți existența diferențelor 
individuale Sportivi diferiți, grade de învățare diferite, capacitate diferită.
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Încălzirea
Care este nivelul de supraveghere necesar?
În cazul în care sportivii dintr-un grup de 24 de patinatori de viteză au același nivel de abilități și pot urmări instrucțiunile, 
este sufi cient să avem pe teren un antrenor principal și doi asistenți. În cazul în care patinatorii prezintă diferențe în ceea ce 
privește nivelul de abilități deținute, este posibil să fi e nevoie de încă un antrenor care să lucreze cu acei sportivi care nu sunt 
încă pregătiți să treacă la învățarea de noi abilități. Sau, în cazul în care grupul include sportivi cu capacitate de concentrare 
limitată, vom avea nevoie, probabil, de mai mulți antrenori, indiferent de nivelul de abilități al sportivilor. Patinajul viteză, 
nivelul I dans și artistic, precum și abilitățile pentru hockey se pretează fi ecare la antrenamente de grup. Free style-ul 
individual, dansul avansat și patinajul artistic avansat adesea necesită o abordare mai individualizată a antrenamentului. 

Câte reguli de siguranță sunt necesare?
Lista de verifi care a antrenorului cu privire la condițiile de siguranță cuprinde cel puțin patru elemente:

  Toți sportivii patinează deplasându-se în aceeași direcție
  Nu atingeți alte persoane
  Ridicați-vă imediat după cădere
  Urmați sfaturile antrenorului sau ale supraveghetorului de pe teren

Mai puteți adăuga câteva reguli, cum ar fi :

  Nu intrați pe terenul de patinaj până când nu primiți acceptul antrenorului
  Puneți-vă patinele cu rotile doar după efectuarea exercițiilor de încălzire
  Părăsiți terenul doar după ce vorbiți cu antrenorul

Atenție! Cu cât există mai multe reguli, cu atât va fi  mai difi cilă o implementare constantă 
a acestora.

Încălzirea înainte de efectuarea exercițiilor este extrem de importantă. Prin încălzire, tempe-
ratura corpului crește, pregătindu-se musculatura, sistemul nervos, tendoanele, ligamentele și 
sistemul cardiovascular pentru întinderile și exercițiile ce vor urma. Posibilitatea producerii 
de leziuni este redusă prin creșterea elasticității musculare.

Cele trei tipuri de încălzire sunt:

1. Încălzirea pasivă – implică o creștere a temperaturii corpului prin metode externe, cum ar fi  masajul, pernele de încălzire, 
băile cu aburi sau dușurile fi erbinți. Sportivii cu capacitate fi zică limitată pot benefi cia de pe urma încălzirii pasive.

2. Încălzirea generală – crește temperatura generală a corpului prin mișcarea principalelor grupe de mușchi, care pot fi  sau 
nu asociate cu activitatea care urmează să fi e efectuată. De exemplu, alergarea, săritul corzii și dansul.

3. Încălzirea specifi că – se concentrează pe pozițiile corpului care vor fi  utilizate în activitatea ce urmează și simulează 
mișcarea care va fi  efectuată. De exemplu, balansarea brațelor înainte de patinajul de viteză.

Unii patinatori își fac încălzirea pe role, parcurgând de câteva ori pista. Totuși, doar câțiva dintre sportivii Special Olympics 
reușesc să facă exercițiile de încălzire în timp ce sunt pe patinele cu rotile. Îndepărtarea patinelor pentru efectuarea exercițiilor 
pentru încălzire și încălțarea acestora din nou necesită mult timp, astfel mulți antrenori preferă trecerea prin această etapă 
fără role. Opțiunile recomandate includ 3-5 minute din următoarele exerciții:

  Alergare
  Alergare pe loc
  Săritul corzii
  Dansul pe ritm alert
  Utilizarea unei biciclete staționare.
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Etapa de revenire 

Etapa de revenire este la fel de importantă ca și încălzirea, cu toate acestea, este de multe ori ignorată. Oprirea bruscă a 
unei activități poate cauza acumularea de sânge și încetinirea procesului de eliminare din corpul sportivilor a elementelor 
reziduale. Acest lucru le poate provoca sportivilor Special Olympics crampe, durere și alte probleme. Revenirea induce 
relaxarea musculară, reduce treptat temperatura corpului și ritmul cardiac și grăbește procesul de recuperare înainte de 
următoarea sesiune de antrenament sau de competiție. De asemenea, pe parcursul etapei de revenire, antrenorul și sportivul 
pot discuta despre sesiune sau despre competiție. Luați în considerare faptul că – etapa de revenire este, de asemenea, 
corespunzătoare pentru efectuarea exercițiilor de întindere. Mușchii sunt încălziți și receptivi la mișcările de întindere.

Activitate Obiectiv Timp (minim)

Alergare aerobă lentă Scade temperatura corpului
Scade treptat ritmul cardiac  5 minute

Întindere ușoară Elimină elementele reziduale 
acumulate în mușchi 5 minute
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Exercițiile de întindere
Exercițiile de întindere previn leziunile prin creșterea amplitudinii simple a articulațiilor și mușchilor. Exercițiile de întindere 
sugerate aici sunt întinderi statice, menținute timp de 10-30 secunde, care nu trec de punctul de tensiune. Patinatorii nu 
trebuie să forțeze niciodată întinderea mușchilor până la punctul în care intervine senzația de durere. Pentru fi ecare grup de 
mușchi efectuați o întindere ușoară a mușchilor, urmată de una care durează până la 30 de secunde. Exercițiile de întindere 
cele mai frecvente pentru patinatori, recomandate sunt următoarele:

Cvadriceps
  În picioare, în poziție dreaptă, spijinit cu mâna dreaptă de un perete.
  Mâna stângă trage piciorul drept înspre spate, până la nivelul feselor.
  Cu genunchii apropiați, se împinge piciorul înspre înapoi, de la nivelul 

șoldului și se menține poziția, pentru întinderea mușchiului superior al 
coapsei.

  Se efectuează o mișcare ușoară de întindere, apoi se menține poziția.  
  Se repetă exercițiul cu celălalt picior.

Alternativă pentru cvadriceps
  Poziția întins pe sol, lateral sau pe abdomen.
  Utilizarea uneia dintre mâini pentru a trage piciorul înspre înapoi, către 

fese.
  Se efectuează o mișcare ușoară de întindere, apoi se menține poziția. 
  Se repetă exercițiul în poziție laterală, cu celălalt picior.

Gambe
  În picioare, poziție dreaptă, cu fața la perete, la distanță de un braț.
  Se poziționează ambele antebrațe pe perete.
  Cu degetele de la picioare îndreptate către perete, se efectuează un pas 

înainte, cu unul dintre picioare.
  Spatele se menține drept, iar  genunchiul din față se îndoaie ușor, 

întinzându-se astfel mușchiul gambei.
  Se efectuează o mișcare ușoară de întindere, apoi se menține poziția.
  Se repetă exercițiul cu celălalt picior.

Tendonul de la nivelul genunchiului (popliteu)
  În poziție așezat, pe sol, cu picioarele întinse înspre înainte, cu degetele 

picioarelor orientate în sus.
  Cu mâinile se prind gleznele sau picioarele, iar coatele se îndoaie înspre 

exterior.
  Se apleacă corpul înspre înainte, întinzându-se tendoanele de la nivelul 

genunchilor.
  Se efectuează o mișcare ușoară pentru întinderea mușchilor, apoi se 

menține poziția.
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Musculatura din zona inghinală
  În poziție așezat, pe sol, cu tălpile picioarelor atingându-se și cu genunchii îndoiți.
  Spatele se menține drept, iar picioarele se prind cu mâinile.
  Se efectuează o mișcare de aplecare înspre înainte, apăsând ușor cu coatele pe genunchi și împingându-i ușor către 

podea, pentru a întinde musculatura din zona inghinală. 
  Se efectuează o mișcare ușoară pentru întindere mușchilor, apoi se menține poziția.

Unii sportivi, cum ar fi  cei cu sindrom Down, pot prezenta un tonus muscular scăzut, fapt care poate da impresia de 
fl exibilitate crescută. Asigurați-vă că acești sportivi nu efectuează întinderi în afara limitelor normale și sigure. Anumite 
exerciții de întindere a mușchilor sunt periculoase pentru toți sportivii și acestea nu trebuie să facă parte din programul 
exercițiilor de întindere. Aceste exerciții nesigure includ următoarele:

  Flexarea gâtului înspre înapoi
  Flexarea trunchiului înspre înapoi 
  Rotirea coloanei vertebrale

Exercițiul de întindere este efi cient doar atunci când este efectuat în mod corect. Sportivii trebui să se concentreze pe 
poziționarea și alinierea corectă a părților corpului. Să luăm ca exemplu întinderea mușchilor gambei. Mulți sportivi nu 
mențin picioarele orientate înspre înainte, în direcția în care aleargă.

O altă greșeală frecventă este îndoirea spatelui în încercarea de a efectua o mai bună întindere a șoldurilor.  Un exemplu ar 
fi  simpla întindere înspre înainte a picioarelor, din poziția așezat.

Incorect

Incorect

Corect

Corect
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Exercițiile de întindere – Ghid principii

Începeți relaxat

Nu începeți exercițiile până când sportivii nu sunt relaxați și musculatura lor nu este încălzită

Alegeți o abordare sistematică

Începeți cu partea superioară a corpului și coborâți gradual spre partea inferioară

Evoluați de la general la specifi c

Începeți cu exercițiile generale, apoi treceți la exerciții specifi ce activității pe care o vor desfășura sportivii

Exerciții de întindere simple înainte de exerciții complexe

Efectuați întinderi lente, care evoluează gradual

Nu împingeți sau nu bruscați pentru o amplitudine mai mare a întinderii

Oferiți varietate

Asigurați-vă că exercițiile sunt distractive. Utilizați diferite exerciții pentru a lucra cu aceleași grupe de mușchi.

Respirați în mod natural

Nu vă țineți respirația, păstrați-vă calmul și starea de relaxare

Luați în considerare diferențele individuale

Sportivii încep de la niveluri diferite și progresează diferit

Efectuați exerciții de întindere în mod regulat

Alocați întotdeauna timp sufi cient pentru încălzire și pentru etapa de relaxare

Efectuați exerciții de întindere și acasă
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Abilități de bază
Progres abilități – Procedeul de cădere și de ridicare

Însușirea abilității
Din poziția șezând pe podea, repoziționați-vă stând pe genunchi și sprijiniți-vă în mâini, pe palme, cu trunchiul ușor aplecat 
către față; Ridicați șezutul de pe călcâie și palmele de pe sol dobândind o poziție cât mai verticală a trunchiului; ridicați 
piciorul pe care vă simtiți cel mai sigur astfel încât toate roțile patinei să se poziționeze pe sol iar coapsa piciorului să fi e 
paralelă cu solul; folosiți una sau ambele mâini pentru a vă împinge în propriul picior pentru ca mai apoi să vă ridicați lent, 
controlat, pe acest picior aducând apoi și celălalt picior, cu toate roțile  pe sol, cât mai aproape de primul picior; încercați să 
vă mențineți echilibrul, cu mâinile întinse în lateral.

  Ridicați un picior.
  Ridicați celălalt picior.
  Atunci când simțiți că începeți să vă pierdeți echilibrul, îndoiți genunchii și adoptați poziția ghemuit (acest lucru mută 

centrul de greutate pe mijlocul patinei, permițând redobândirea echilibrului).
  În cazul în care nu reușiți să vă redobândiți echilibrul, relaxați-vă și așezați-vă pe sol.
  În timpul căderii, mențineți mâinile în aer.

Sugestii pentru antrenor/instructor
Patinatorii care prezintă un grad scăzut de echilibru trebuie să exerseze această abilitate fără a purta patinele, urmând ca apoi 
să efectueze exercițiul pe patine. Atunci când sportivii poartă patinele cu rotile, le este mai ușor să exerseze pe un covor, 
deoarece acesta reduce gradul de învârtire al roților. În cazul în care un patinator nu se poate ridica împingându-se de pe un 
picior, antrenorul poate imobiliza rolele pe sol, pentru a oferi mai multă stabilitate. Dacă acest lucru nu este sufi cient, este 
de preferat să folosiți o bancă sau un scaun pentru a ajuta patinatorul să se ridice, în loc de sprijinul oferit de către o altă 
persoană. 
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Progres abilități – Pașii de marș

Însușirea abilității
  Poziționați brațele în poziția avion (ambele brațe ridicate lateral la nivelul taliei).
  Efectuați pași de marș stând pe loc, ridicând un picior și poziționându-l la loc pe sol, apoi alternând mișcarea 

piciorului stâng cu mișcarea piciorului drept.
  Când simțiți că vă puteți menține echilibrul, înaintați lent.
  Se recomandă să vă concentrați mai degrabă pe identifi carea poziției corectă, nu pe viteza cu care efectuați exercițiul.

Sugestii pentru antrenor/instructor
Există mai multe opțiuni prin care patinatorii cu un grad limitat de echilibru pot parcurge exercițiul. Aceștia pot efectua 
pașii pe un covor, care încetinește rolele sau pot purta patine cu roțile strânse astfel încât ele să se deplaseze lent sau chiar 
deloc. De asemenea, sportivii ar putea merge folosind un dispozitiv asistiv mecanic, cum ar fi  un cadru ori un cadru cu roți; 
alternativ, împingând un dispozitiv mecanic, cum ar fi  un cărucior de cumpărături sau un scaun rulant. Patinatorii trebuie 
să facă pași de marș, poziționând pe sol întreaga talpă a piciorului și nu să se deplaseze prin mișcarea de rulare efectuată 
dinspre degetele picioarelor înspre călcâi.
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Progres abilități – Oprirea cu frâna frontală 

Însușirea abilității
  În poziția de repaus, mișcați pe suprafața solului frâna patinei cu rotile.
  Pentru menținerea echilibrului, sprijiniți-vă de un perete sau de o balustradă. Exersați pașii de marș. 
  La comanda „stop,” poziționați frâna patinei cu rotile pe suprafața solului. Acest tip de frână se folosește în cazul 

patinelor cu rotile quad.

Sugestii pentru antrenor/instructor
Este nevoie de repetiții pentru însușirea acestei abilități, ea fi ind mai greu de pus în practică atunci când patinatorul se 
deplasează cu viteză. Exersați cu ajutorul unor jocuri de tipul Semaforul roșu / Semaforul verde sau folosind un fond 
muzical, sportivii având instrucțiunea să se oprească atunci când nu se mai aude muzica.

Progres abilități – Procedeul „lâmâiței“ înspre înainte (swizzle)
Însușirea abilității

  Stați în poziție de drepți, cu brațele în poziția „avion”.
  Apropiati călcâiele astfel încât ele să se atingă și îndepărtați una de cealaltă vârfurile picioarelor, formând litera „V” 
  Îndoiți genunchii.
  Aplecați trunchiul ușor spre înainte menținând spatele drept.
  Îndepărtați picioarele presând și împingând concomitent în ambele picioare, mai mult pe partea din spate a rotilelor.
  Apropiați apoi picioarele aducând vârfurile înainte până acestea se întâlnesc revenind mai apoi pe un traseu paralel din 

care îndepărtați din nou vârfurile. 
  Repetați secvența de mișcări.
  Mențineți ambele picioare pe sol pe tot parcursul exercițiului.

Sugestii pentru antrenor/instructor
Picioarele trebuie să se depărteze doar până la atingerea unei distanțe egale cu lățimea umerilor. Patinatorii care au roțile 
patinelor strânse nu vor putea efectua acest exercițiu. În cazul în care mișcarea efectuată de patinator desenează mai degrabă 
un cerc decât în linie dreaptă, acest lucru înseamnă cu unul dintre picioare depune un efort mai mare decât celălalt. Arcul de 
cerc se va forma în partea cu piciorul mai activ. 
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Progres Abilități – Deplasarea în echilibru pe un picior 

Însușirea abilității
  Creați un cerc larg, cu fața în direcția inversă acelor de ceasornic.
  Stați în poziție dreaptă, cu brațele în poziția „avion”.
  Efectuați trei lămâițe pentru a începe deplasarea în jurul cercului.
  Propulsați-vă de trei ori împingând lateral în piciorul drept..
  Mențineți-vă echilibrul cu ajutorul piciorului stâng, pe care nu îl ridicați de pe sol.
  Mențineți-vă echilibrul cu ajutorul piciorului stâng, pe perioade tot mai lungi între împingerile laterale.
  Inversați direcția, deplasându-vă  cu fața în direcția acelor de ceasornic.
  Repetați, efectuând propulsia cu piciorul stâng și menținându-vă echilibrul cu ajutorul celui drept.

Sugestii pentru antrenor/instructor
Cu cât cercul este mai mic, cu atât cantarea (urma trasată de role) este mai adâncă și cu atât gradul de abilitate necesar 
efectuării exercițiului trebuie să fi e mai avansat. Începeți cu un cerc mare. Odată cu dezvoltarea abilității, puteți încerca să 
folosiți cercuri desenate, care să vă ghideze. Forța este imprimată de piciorul care se ridică de pe sol în timp ce împinge în 
jos și înspre înapoi. În timpul mișcării, piciorul pivotează ușor în jurul roții interioare din partea frontală (dinspre degetul 
mare).
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Progres abilități – Pașii sau impingerile laterale

Însușirea abilității
  Utilizați întreaga suprafață disponibilă.
  Poziționați-vă astfel încât să vă deplasați cu fața în sensul opus acelor de ceasornic.
  Efectuați pași de marș sau lămâițe deplasându-vă în jurul suprafeței de patinaj.
  Rulați fără efort și apropiați picioarele pe sol. 
  Ridicați unul dintre picioare și extindeți-l înspre înapoi.
  Reveniți cu piciorul la sol și poziționați-l lângă celălalt picior. 
  Ridicați și extindeți celălalt picior.
  Reveniți cu piciorul și poziționați-l lângă celălalt. 
  Repetați exercițiul alternând piciorul stâng cu cel drept.

Sugestii pentru antrenor/instructor
Unii sportivi învață mai repede alternând mai multe lămâițe cu mai multe împingeri laterale. Unii sportivi vor avea difi cultăți 
în efectuarea lămâițelor, dar vor putea efectua împingeri laterale în mod natural, pornind de la pașii de marș. Cheia sunt 
repetițiile și efortul de a ajunge la poziția corectă – postura dreaptă, cu brațele extinse și cu piciorul întins in momentul în 
care îl ridicăm de la sol.
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Progres abilități – Cursa în linie dreaptă pe o distanță de 30 m

Însușirea abilității
  Pașii de marș
  Lămâițe înspre înainte
  Pașii sau împingerile laterale

Combinarea acestor abilități pentru a patina într-o competiție
Marcați linia de pornire și cea de sosire folosind bandă sau vopsea, lăsând între ele o distanță de 30 m. Patinatorul se 
poziționează la una dintre linii, fără a se mișca, utilizând frâna frontală sau pe cea posterioară. La comanda „start”, încurajați 
patinatorul să de deplaseze înspre înainte efectuând pași de marș, prin lămâițe sau prin împingeri, până când trece de linia 
de sosire și se oprește.

Sugestii pentru antrenor/instructor
Exersați folosind întâi comenzile vocale, apoi un fl uier. În cazul în care patinatorul va participa la o competiție, exersarea 
cu un pistol de start este obligatorie. Exersați cu mai mulți sportivi care să se afl e în același timp pe linia de pornire. 
Cronometrarea frecventă a sportivilor și informarea lor cu privire la progresul pe care îl fac ajută de multe ori în ceea ce 
privește nivelul de motivație. În cazul în care un patinator reușește să încheie cursa de 30 m în mai puțin de 15 secunde, 
înseamnă că acesta se deplasează prea rapid pentru acest tip de cursă și nu va reuși să se oprească în condiții de siguranță pe 
o suprafață standard. Se recomandă ca respectivul sportiv să participe la curse de 100 m, 300 m, 500 m sau 1000 m.
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Progres abilități – Cursa de 30 m slalom

Însușirea abilității
  Pașii de marș
  Lămâițele înspre înainte
  Pașii sau împingerile laterale

Combinarea acestor abilități pentru a patina într-o competiție
Utilizați traseul de 30 metri și împărțiți-l în intervale de câte 5 metri, marcând cu jaloane distanțele intermediare. La 
comanda „start”, sportivul va patina pe traseul de pe oricare parte a primului jalon, apoi va trece pe partea cealaltă, pentru 
a înconjura cel de-al doilea jalon etc. Sportivii pot începe de pe oricare dintre cele două părți. La început, e posibil ca 
sportivul să aibă nevoie să îl urmărească pe antrenor în deplasarea pe traseu, apoi se poate trece la indicații verbale, iar în 
fi nal sportivul va putea efectua traseul fără asistență. 

Sugestii pentru antrenor/instructor
Se recomandă ca în cazul în care sportivul va participa la o competiție, acesta să exerseze pornirea pe baza comenzii vocale, 
apoi la auzul sunetului fl uierului, iar ulterior a pistolului de start. În cadrul acestei curse, patinatorii concurează individual 
pe pistă și li se permite folosirea unui dispozitiv asistiv mecanic. Dacă sportivul are difi cultăți în a se deplasa alternativ de 
pe o parte pe cealaltă, încercați să marcați traseul cu o bandă colorată pe sol. În cazul în care un patinator reușește să încheie 
cursa de 30 m în mai puțin de 15 secunde, înseamnă că acesta se deplasează prea rapid pentru acest tip de cursă și nu va reuși 
să se oprească în condiții de siguranță pe o suprafață standard. Se recomandă ca respectivul sportiv să participe la curse de 
100 m, 300 m, 500 m sau 1000 m.
În cazul în care patinatorul ratează jaloane, adăugați 1 secundă la timpul său ofi cial.



Special Olympics România
Ghid de antrenament: Role

21

Abilități de patinaj viteză
Pregătirea pistei 
În cazul în care suprafața de patinaj nu este corespunzătoare pentru o pistă de 100 m, reduceți proporțional dimensiunea 
și cursa pentru distanțe mai scurte – mai precis, pentru o tură de pistă, trei ture etc., chiar dacă măsoară 75 m sau de 90 m. 

Însușirea abilității
Pornirea din poziția stând în picioare având patine cu patru roți (patine quad)

  Poziționați-vă în spatele liniei de retragere (o linie opțională trasată la un metru în spatele liniei de pornire).
  La comanda “Pe locuri” deplasați-vă în spatele liniei de pornire.
  Poziționați picioarele în formă de T, cu un picior perpendicular în spatele celuilalt sau aplicați frâna frontală ori pe cea 

posterioară.
  La comanda “Fiți gata” aplecați-vă cu genunchii îndoiți.
  Întindeți un braț înspre înainte, iar pe celălalt înspre înapoi.
  Când patinați pe piciorul drept, brațul stâng este orientat înspre înainte; atunci când patinați pe piciorul stâng, brațul 

drept este orientat înspre înainte.
  La sunetul pistolului, apăsați pe sol cu piciorul afl at în spate sau folosiți frâna frontală ori pe cea posterioară. 
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Pornirea din sprijin în patru puncte
  Acest tip de pornire poate fi  efectuat doar cu patine standard cu patru roți (patine quad), dotate cu o frână frontală de 

dimensiune mai mare. Este mult mai ușor de efectuat atunci când purtăm patine cu gheata joasă sau patine proiectate 
pentru viteză.

  Începeți de la linia de retragere.
  La comanda “Pe locuri” deplasați-vă în spatele liniei de pornire.
  Mențineți echilibrul sprijinindu-vă pe un picior, pe un genunchi și pe vârfurile degetelor ambelor mâini.
  La comanda “Fiți gata”, ridicați genunchiul și sprijiniți patina pe frâna frontală. 
  La sunetul pistolului, porniți apăsând pe frâna frontală. 

Notă: În imaginile de mai jos sportivii români demonstrează această mișcare pe patine IN-LINE, dar mișcările și acest tip 
de start se fac doar cu patine cu rotile tip QUAD.

Pe locuri Fiți gata Start
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Pornire din poziția stând în picioare având patine cu un singur rând de roți (inline)
  Începeți de la linia de retragere.
  La comanda “Pe locuri” deplasați-vă în spatele liniei de pornire.
  Mențineți ambele picioare paralele cu linia, păstrând între ele o distanță egală cu lățimea umerilor.
  La comanda” Fiți gata” balansați corpul înspre înapoi, plasând greutatea pe patina posterioară.
  La sunetul pistolului, balansați corpul înspre înainte și porniți apăsând pe patina frontală.

Mersul cu ajutorul frânei frontale
  Este o abilitate opțională pentru patinatorii cu un grad crescut de forță, care utilizează patine cu rotile standard, cu 

patru roți, adecvate pentru deplasarea cu viteză crescută.  
  Poziționați patinele cu rotile pe cele două frâne frontale.
  Pășiți sprijinindu-vă pe frânele frontale ale patinelor.
  Exersați patru-șase pași, în ritm lent.
  Repetați exercițiul, de data aceasta într-un ritm mai alert.

Echipament

QUAD IN-LINE
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Mersul raței
  Este o abilitate opțională, recomandată în cazul patinatorilor cu un grad crescut de forță.
  Poziționați picioarele în forma literei V, și anume cu călcâiele atingându-se și degetele de la picioare îndreptate înspre 

lateral.
  Efectuați pași menținând această poziție a picioarelor.
  Exersați patru-șase pași, în ritm lent.
  Repetați exercițiul, de data aceasta într-un ritm mai alert.

Poziția pentru deplasarea cu viteză
  Stați drept, cu picioarele poziționate la o distanță egală cu lățimea umerilor. 
  Îndoiți genunchii.
  Aplecați trunchiul  înspre înainte, de la nivelul taliei.
  Poziționați mâinile pe genunchi.
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Balansarea ambelor brațe
  În poziția pentru deplasare în viteză, întindeți un braț în fața corpului, iar pe celălalt înspre înapoi.
  La comanda „Schimbă”, inversați direcția brațelor. 
  Schimbați din nou și repetați, crescând ritmul activității.
  Inițial, efectuați exercițiul stând pe loc.
  Începeți să efectuați pașii de rulare pe patinele cu rotile.
  În timp ce poziționați piciorul drept pe sol, întindeți brațul stâng înspre înainte etc.
  În timp ce vă afl ați pe patinele cu rotile, exersați balansarea brațelor alternând mișcarea cu efectuarea unor pași.
  Exersați balansarea ambelor brațe în timpul ce efectuați pași fără a purta patinele cu rotile.

Abordarea traseului din dreptul zonelor în unghi (colțurilor)
  Adoptați poziția specifi că deplasării cu viteză, cu ambele picioare pe sol.
  Ridicați piciorul drept și treceți-l peste cel stâng. 
  Întindeți piciorul stâng și aduceți-l lângă cel drept.
  Repetați și mișcați-vă înspre stânga. Acest procedeu reprezintă pași încrucișați și se execută prin fandări laterale și 

fandări încrucișate.
  Exersați stând pe loc.
  Exersați patinând în cerc.
  Adăugați mișcarea de balansare a brașelor cu brațul stâng întins înainte în timp ce piciorul drept este poziționat pe sol.
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Segmentul în linie dreaptă
  Fixați-vă un punct de-a lungul zonei de delimitare de pe segmentul în linie dreaptă, dincolo de jalonul 1.
  Patinați către zona de delimitare, nu către punctul ales. 
  Pentru însușirea acestei abilități, mutați jalonul mai aproape de zona de delimitare sau rugați o persoană să se 

poziționeze între punctul ales și zona de delimitare pentru a crea o porțiune prin care sportivul se va deplasa.

Poziția de start pentru depășirea zonelor în unghi (colțurilor)
  În deplasare în viteză, cu ambele picioare poziționate pe sol.
  Întindeți ambele brațe.
  Rotiți partea superioară a trunchiului astfel încât să fi e orientat către partea stângă a unghiului (colțului) de care trebuie 

să treceți.
  Inițial, exersați stând pe loc. 
  Exersați rulând pe ambele picioare.
  Folosiți această poziție pentru a face trecerea de la patinajul pe segmentul în linie dreaptă la depășirea zonelor în unghi 

(colțurilor). Această poziție reprezintă fandare laterală pe piciorul stâng.

Deplasarea pe lângă alți patinatori
  Exersați patinajul în șir sau în grup.  
  Cel de-al doilea patinator îl depășește pe primul pe partea interioară a pistei.
  Cel de-al treilea patinator îl depășește pe cel de-al doilea, iar cel de-al patrulea îl depășește pe cel de-al treilea.
  Atenție! În cazul în care un patinator este mai rapid, patinatorul care se deplasează mai lent trebuie să îi permită 

acestuia să efectueze depășirea.
  Exersați frecvent mișcarea de depășire a unui alt patinator și cea în care sunteți depășit de către un alt patinator. 

Combinarea acestor abilități pentru a patina pe pistă
Pornind de la secțiunea de început a porțiunii de pistă în linie dreaptă, patinatorii se vor orienta către zona de delimitare, 
alternând pași și folosind mișcarea de balansare a ambelor brațe. Se trece apoi la mișcarea de depășire a unghiurilor, cu trei 
sau patru mișcări de încrucișare efectuate în forță, apoi se repetă secvența. Patinatorii cu un grad crescut de forță și care au 
patine cu rotile standard, cu patru roți, pot începe direct cu mișcarea de deplasare cu ajutorul frânei frontale, trecând apoi la 
mersul raței, înainte de a încheia prima parte a porțiunii în linie dreaptă.

Cronometrarea în patinajul pe role viteză
Într-o competiție, toate persoanele care cronometrează pornesc cronometrul în momentul în care primul patinator din serie 
trece de linia de cronometrare/de fi nal afl ată pe linia mediană a primei porțiuni în linie dreaptă. Fiecare persoană responsabilă 
de cronometrare oprește cronometrul său individual în momentul în care patinatorul care îi este desemnat trece de linia de 
fi nal a ultimei runde. Preliminariile bazate pe timpi cronometrați corect anterior competiției pot fi  gestionate în același mod. 
În cursele cronometrate unde patinatorii evoluează individual sau în serii formate aleatoriu, persoana care cronometrează 
trebuie să pornească cronometrul în momentul în care patinatorul care îi este desemnat trece de linia de cronometrare/de 
fi nal și să oprească cronometrul în momentul atunci când respectivul patinator trece de linia de fi nal a ultimei runde.

Sugestii pentru antrenor/instructor
Înainte de a aborda unitar toate mișcările în pegătirea pentru competiții, patinatorii trebuie să exerseze săptămânal pornirea, 
mișcarea de balansare a ambelor brațe, precum și trecerea de zonele în unghi. În cazul patinatorilor care parcurg distanțe 
mai lungi, accentul va trebui să fi e pe dezvoltarea forței și a capacității de rezistență. Pentru a putea alege distanțele 
corespunzătoare, aveți mai jos un ghid care prezintă valorile tipice întâlnite în competiții Special Olympics:

100 m – 0:12-2:00

300 m – 00:35-2:30
500 m – 01:00-3:00

1000 m – 02:15-3:30
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Curse de ștafetă – 2 x 100 m, 2 x 200 m, 4 x 100 m
Însușirea abilității

Părăsirea pistei după predarea ștafetei (primul patinator)
  Vizionați o demonstrație a unei curse de ștafetă.
  Urmăriți persoana care face demonstrația plecând de la linia de pornire, parcurgând traseul primei runde, până la 

trecerea de pilonul unu.
  Patinați către exteriorul pistei și rămâneți pe teren.
  Efectuați secvența de mișcări fără persoana care face demonstrația.

SCHIMBAREA ȘTAFETEI
PRIMUL PATINATOR

primul patinator 
părăsește pista

1

2

3

4

Poarta 
de ștafetă

S1
S2

Zona care perm
ite efectuarea

 schim
bului de ștafeta

Schimbare 
ștafetă
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Deplasarea de la punctul de ștafetă la pistă (al doilea patinator)
  Vizionați o demonstrație a unei curse de ștafetă.
  Porniți din zona porții de ștafetă din interiorul pistei, de cealaltă parte a liniei de cronometrare/de fi nal.
  Urmăriți persoana care face demonstrația de la poartă către zona în care este permisă schimbarea ștafetei, afl ată între 

pilonii patru și unu.
  Repetați secvența fără însoțitor.
  Împreună cu persoana care demonstrează parcurgerea primei runde, la primirea comenzii, patinați de la poartă către 

zona de schimbare a ștafetei.
  Exersați fără însoțitor părăsirea porții la momentul corespunzător.

Predarea ștafetei
  Toți membri echipei se poziționează în linie în zona porții.
  Cel de-al doilea patinator stă în fața primului și întinde mâna înspre înapoi.
  Primul patinator întinde brațul și atinge mâna partenerului.
  Primul patinator merge la linie; cel de-al doilea rămâne în zona porții.
  Faceți o demonstrație pentru a arăta cum se efectuează predarea ștafetei. 
  Exersați fără însoțitor mișcarea de predare a ștafetei.

SCHIMBAREA ȘTAFETEI
AL DOILEA PATINATOR

1

2

3

4

Poarta 
de ștafetă

S1

S2

Zona care perm
ite efectuarea  schim

bului de ștafeta

Schimbare 
ștafetă

cel de-al 
doilea 
patinator 
începe din 
zona porții
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Combinarea acestor abilități pentru o cursă de ștafetă
Demonstrația va fi  făcută de către o echipă care va parcurge cursa de ștafetă în paralel cu întreaga echipă de sportivi. 
Parcurgeți din nou exercițiul, dându-le sportivilor indicații verbale. Odată ce sportivii înțeleg întreaga secvență, exersați 
parcurgerea cursei de ștafetă oferind, în măsura în care acest lucru este posibil, cât mai puține indicii.

Cronometrarea în cursele de ștafetă
Toate persoanele care cronometrează pornesc cronometrele în momentul în care primul patinator al oricărei echipe trece de 
linia de cronometrare/de fi nal. Fiecare dintre aceste persoane oprește cronometrul atunci când ultimul membru al echipei pe 
care o cronometrează trece de linia de fi nal din ultima etapă.

Sugestii pentru antrenor/instructor
Cursele de ștafetă sunt distractive, iar timpul combinat pe echipă reprezintă baza pentru formarea seriilor, astfel încât 
patinatorii de vârste diferite și nivel de abilitate diferit să poată patina împreună. Orice sportiv care poate parcurge o cursă 
de 100 m are capacitatea  de a efectua curse de ștafetă. Sportivii care au difi cultăți în a înțelege conceptul de ștafetă vor 
avea rezultate mai bune atunci când li se va aloca parcurgerea primei etape a cursei de ștafetă. Atunci când antrenamentul se 
efectuează cu mai multe echipe simultan, încercați să folosiți banderole colorate, pentru a-i ajuta pe sportivi să își identifi ce 
coechipierii mai ușor. Pentru ca sportivii să reușească să aleagă evenimentele sportive corespunzătoare, mai jos găsiți 
valorile tipice pentru multe dintre competițiile Special Olympics: 

2 x 100 m – 0:26-1:30

2 x 200 m – 01:00-3:00

4 x 100 m – 01:00-3:00
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Menținerea echilibrului pe gheață la începători – 
Introducere 
Etapele deprinderii abilității

Menținerea poziției timp de 5 secunde, fără asistență  
  Sportivul intră pe suprafața de gheață (este posibil ca sportivul să aibă nevoie de asistență).
  Umerii trebuie să fi e aliniați cu șoldurile. 
  Picioarele sunt poziționate paralel, cu centrul de greutate situat desupra zonei mediane a patinei. 
  Capul este drept, cu privirea înainte. 
  Genunchii sunt ușor fl exați și relaxați. 

Sugestii pentru antrenori
Inițial, permiteți-le sportivilor să se sprijine cu mâna de mantinelă (sau perete), urmând ca ei să se îndepărteze de mantinelă 
până în punctul în care nu îl mai pot atinge. Antrenorul poate lua decizia ca sportivii să utilizeze un scaun atunci când nu se 
spriină de mantinelă.

Căderea și ridicarea de pe gheață, fără asistență 
(Această abilitate trebuie predată inițial pe teren, înainte de a trece pe suprafața de gheață. Secvența de 
mișcări se repetă apoi cu patinele, pe gheață)

  Se îndoaie genunchii, în poziția ghemuit, coborând șoldurile s pre suprafața de gheață. 
  Se menține poziția până când sportivul ajung e să fi e așezat pe gheață. 
  Se poziționează corpul pe lateral, pe unul dintre șolduri. Se îndoaie genunchii, se mută picioarele înspre spate și se 

face o rotire până când corpul este sprijinit în mâini și pe genunchi. 
  Se trage spre piept unul dintre genunchi, poziționând ferm lama pe suprafața de gheață. 
  Corpul se ridică sufi cient pentru a aduce cealaltă patină în poziție paralelă cu prima.
  Corpul rămâne în poziția ghemuit, menținându-se echilibrul.
  Sportivul se ridică încet, îndreptând genunchii și menținând echilibrul pe patine.
  Sportivul ajunge să stea în picioare, cu corpul drept.

Sugestii pentru antrenor
Înainte de a efectua exercițiul pe gheață, demonstrați și exersați în afara suprafeței de gheață

Exercițiu: Cădere / ridicare – concurs
Sportivii stau în linie, la distanță de două persoane între ei. Explicați-le că atunci când aud sunetul fl uierului, trebuie să se 
așeze pe gheață cât pot de repede. La auzul a două sunete de fl uier, sportivii încearcă să se ridice în picioare cât mai repede 
posibil. Sportivilor nu li se permite să se sprijine de mantinelă, de un scaun sau de un alt sportiv.
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Poziția de bază stând pe loc și menținerea poziției, fără asistență
  Poziția în picioare, pe gheață.
  Gleznele sunt drepte, patinele sunt poziționate la o distanță egală cu lățimea umerilor.
  Patinele sunt poziționate paralel și cu vârful îndreptat înspre înainte.
  Genunchii sunt pe aceeași linie cu vârfurile picioarelor.
  Picioarele fl exate la un unghi de aprope 90 de grade.
  Coatele sunt poziționate pe genunchi, iar mâinile sunt împreunate.
  Spatele este relaxat, iar corpul este aplecat înainte, de la nivelul șoldurilor, pentru a menține echilibrul.

Sugestii pentru antrenori
Sugerați-le sportivilor să își imagineze că stau pe un scaun.

Marș înainte 10 pași, cu asistență 
  Centru de greutate se menține direct deasupra patinelor.
  Patinele se poziționează paralel.
  Se efectuează pași de marș stând pe loc; apoi se efectuează 10 pași de marș înainte. 
  Întreaga lungime a lamei patinei se poziționează pe gheață. 
  Se efectuează pași de marș înainte cu cealaltă patină, în același mod. 
  Se repetă secvența de mai multe ori, până când mișcarea devine una fl uidă. 

Sugestii pentru antrenori
Repetați-le sportivilor faptul că nu efectuează pași de plimbare, ci de marș. Vârfurile picioarelor nu se împing înainte.

Erori și metode de corectare 

Eroare Metodă de corectare

Sportivul nu își poate menține echilibrul 
atunci când stă în picioare.

Sportivul trebuie să își fl exeze genunchii mai mult, pentru a coborî 
centrul de echilibru și pentru a-i folosi în vederea absorbirii șocului. 

Părțile corpului sportivului nu sunt 
aliniate corect în raport cu patinele.

Atunci când direcția de deplasare este înainte, greutatea corpului trebuie să 
se situeze deasupra porțiunii cuprinse între mijlocul și partea posterioară a 
patinei. Sportivul trebuie să țină capul sus și să exercite presiune pe patine 
fl exând corpul la nivelul genunchilor și al șoldurilor. 

Gleznele sportivului sunt orientate 
înspre interior.

Verifi cați dacă șireturile patinelor sunt sufi cient de bine strânse. Instruiți 
sportivii să apese în jos partea exterioară a picioarelor, astfel încât 
patinele să stea drept. Verifi cați dacă patinele pot fi  ajustate în așa fel 
încât să compenseze orientarea înspre interior a gleznelor.
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Deplasarea pe patine la începători
 
Etapele pentru deprinderea abilității

„Opturi“ înainte (3 repetiții):
  Sportivii stau în picioare, cu genunchii ușor fl exați. 
  Picioarele sunt poziționate paralel unul față de celălalt. 
  Vârfurile picioarelor sunt orientate înspre exterior, călcâiele sunt lipite, iar lamele patinelor ating gheața cu toată 

lungimea lor. 
  Sportivul împinge picioarele în lateral și lasă patinele să se îndepărteze una de cealaltă. 
  Vârfurile picioarelor sunt orientate către interior, călcâiele înspre exterior, lamele patinelor ating gheața cu toată 

lungimea lor, vârfurile picioarelor se ating.
  Se repetă secvența de 3 ori. 

Sugestii pentru antrenor:
Repetați-le sportivilor indicația referitoare la aplecarea corpului înainte și orientarea vârfului picioarelor înspre interior 
înainte ca distanța dintre picioare să devină mai mare decât distanța corespunzătoare lățimii umerilor.

„Opturi“ înapoi, cu asistență:
  Sportivii stau cu fața spre mantinelă și se sprijină de bara acesteia.
  Lamele patinelor se spijină pe gheață pe toată lungimea lor, iar patinele sunt poziționate paralel, atingându-se.
  Se împing picioarele înspre exterior, iar centrul de greutate se mută înapoi; vârfurile picioarelor sunt orientate către 

interior (călcâiele înspre exterior). 
  Atunci când distanța dintre patine este egală cu cea corespunzătoare lățimii umerilor, sportivul apropie călcâiele și 

orientează înspre exterior vârfurile picioarelor.
  Atunci când călcâiele ajung să se atingă, se inversează direcția și se înaintează cu vârfurile picioarelor orientate înspre 

exterior, apoi înspre interior.

Sugestii pentru antrenori
La început, sportivii se pot uita în jos, la picioarele lor, pentru a observa forma desenată de mișcarea efectuată (forma literei 
C). Sportivii de deplasează înainte și apoi înapoi (înapoi către mantinelă).
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Deplasarea pe gheață înainte, cu ambele picioare, pe o distanță de cel puțin 1 metru:
  Din poziția stând, sportivul înaintează efectuând pași de marș. 
  Se oprește efectuarea pașilor de marș în momentul în care corpul începe să se deplaseze înainte, cu picioarele întinse, 

poziționate în paralel și afl ându-se la o distanță ușor mai mică decât cea corespunzătoare lățimii umerilor. 
  Sportivul se deplasează înainte patinând pe ambele picioare.
  Genunchii sunt ușor fl exați, brațele sunt întinse pe lângă corp și orientate ușor înainte.
  Sportivul se deplasează pe o distanță de cel puțin 1 metru.

Exercițiu: “Opturi” cu obstacole
Utilizați 3-5 conuri, așezate în linie dreaptă pe suprafața de gheață, la distanță de 60 cm unul de celălalt. Patinatorii încep de 
la primul con, depărtând picioarele pentru a-l ocoli pe laturile din dreapta și stânga și apropiindu-le atunci când au trecut de 
obstacol. Reamintiți-le sportivilor că pe tot parcursul acestui exercițiu lamele patinelor nu trebuie să piardă niciun moment 
contactul cu gheața. Pe măsură ce sportivii progresează cu deprinderea acestei abilități, vor putea efectua exercițiul patinând 
cu corpul în poziția de bază. 

Erori și metode de corectare 

Eroare Metode de corectare

Sportivul ”se blochează” la jumătatea 
”opturilor”.

Indicați-i sportivului să înceapă să își apropie vârfurile picioarelor 
chiar înainte ca acestea să ajungă la o distanță mai mare decât cea 
corespunzătoare lățimii umerilor. Sportivul trebuie să împingă cu mai 
multă forță la început, pentru a-și putea lua avânt. Corpul trebuie să 
fi e orientat înainte, iar genunchii trebuie să fi e fl exați. 

Sportivul își balansează prea mult corpul 
înspre înapoi, pe călcâie.

Indicați-i sportivului să își îndoaie genunchii pentru a menține 
echilibrul în mod corect.

Distanța dintre picioarele sportivului este 
prea mare.  

Indicați-i sportivului să își poziționeze picioarele la o distanță egală cu 
cea corespunzătoare lățimii umerilor. 
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I ntroducere privind patinarea și menținerea echilibrului
Etapele deprinderii abilității

Echilibru pe patine timp de 5 secunde, alternativ
  Picioarele sunt poziționate paralel pe gheață, cele două patine sunt așezate una lângă cealaltă. Brațele sunt în lateral, în 

vederea menținerii echilibrului. 
  Se lasă greutatea pe unul dintre picioare, degrevând piciorul care urmează să fi e ridicat. 
  Sportivul ridică piciorul astfel încât patina se situează la jumătatea gambei piciorului de sprijin și menține poziția. 
  Se repoziționează piciorul pe suprafața de gheață. 
  Se mută greutatea pe cealaltă parte și se repetă mișcarea ridicând celălalt picior și menținând poziția. 

Alinierea nas-genunchi-vârful picioarelor, alternativ deasupra piciorului, în poziția de bază 
  Sportivul stă în poziția de bază, cu patinele așezate în paralel, distanța dintre ele depășind doar puțin lățimea umerilor. 
  Corpul este poziționat deasupra unuia dintre genunchi. Nasul se afl ă pe aceeași linie cu genunchiul, iar genunchiul, la 

rândul său, se situează pe aceeași linie cu degetele de la același picior. 
  Șoldurile și umerii drepți, în poziție orizontală în raport cu suprafața de gheață. 
  Se menține poziția și se pune accent pe alinierea părților corpului. 
  Se trece la celălalt picior și se repetă mișcarea. 

Sugestii pentru antrenori
Asigurați-vă că sportivul nu își rotește corpul și că șoldul este situat pe aceeași linie cu piciorul. Poate fi  util să îi atrageți 
atenția sportivului că partea mediană a abdomenului trebuie să fi e pe aceeași linie cu coapsa

Efectuarea a 5 ”opturi” înainte, pe o distanță de minimum 3 metri:
  Poziția stând.
  Picioarele sunt poziționate în paralel. 
  Genunchii trebuie fl exați pentru mai multă forță și o mișcare de alunecare mai lungă. 
  Sportivul apleacă corpul înainte și împinge vârfurile picioarelor înspre exterior (forma literei V).
  Chiar înainte ca distanța dintre patine să o depășească pe cea corespunzătoare lățimii umerilor, sportivul va orienta 

vârfurile picioarelor înspre interior.
  Vârfurile picioarelor se apropie, iar genunchii se ridică puțin. 
  Picioarele se poziționează unul lângă celălalt, iar vârfurile picioarelor se îndreaptă înspre exterior. 
  Se repetă secvența pe o distanță de cel puțin 3 m. 
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Deplasarea înainte, de-a lungul suprafeței de gheață: 
  Poziția stând.
  Se efectuează pași de marș, cu ambii genunchi îndoiți. 
  Brațele sunt întinse către lateral și orientate ușor înspre înainte. 
  Greutatea corpului se distribuie în mod egal pe patine. 
  Se continua deplasarea de-a lungul suprafeței de gheață.

Sugestii pentru antrenori
Instruiți-i pe sportivi să mute greutatea corpului de pe un picior pe celălalt.

Deplasarea înainte, în poziția de bază, pe o distanță de cel puțin o lungime de corp: 
  Se pornește din poziția de bază.
  Sportivul se deplasează înainte și își ia avânt. 
  Sportivul patinează pe ambele picioare, cu privirea înainte. 
  În timp ce se deplasează înainte, sportivul îndoaie genunchii și coboară șoldurile, până când acestea se situează la o 

înălțime puțin mai sus de nivelul genunchilor. 

Exercițiu: Cursa ștafetă „opturi” - cu conuri
Sportivii se împart în două echipe care se poziționează la cele două capete ale șirului de conuri. Primul patinator își 
poziționează cubul pe cască și efectuează ”opturile” pe traseul cu obstacole până când ajunge la capătul șirului/celălalt 
patinator. Primul patinator îi dă cubul celui de-al doilea patinator, care parcurge același traseu în sens invers, efectuând 
”opturi” și înmânându-i cubul următorului patinator. Dacă oricare dintre patinatori scapă cubul, acesta trebuie să se 
oprească, să îl ridice și să îl poziționeze din nou pe cască. În cazul patinatorilor avansați, dacă scapă cubul, aceștia trebuie 
să se întoarcă la punctul de plecare și să reia traseul. Pe măsură ce patinatorii își îmbunătățesc abilitățile, exercițiul se poate 
face sub formă de competiție între două echipe, cu două șiruri de obstacole.

Exercițiu pentru echipă:
Patinatorii de nivel începător se aliniază la linia de start și fi ecare face echipă cu un patinator mai experimentat, care se 
poziționează în spatele lor. Patinatorii afl ați pe prima linie adoptă poziția de bază și o mențin. Patinatorii afl ați în spate își 
plasează mâinile pe șoldurile patinatorilor începători și îi vor împinge înainte (primul patinator se afl ă în poziția de bază, 
fără a mișca deloc patinele) până la completarea unei ture de pistă. La completarea turei de pistă, cei doi patinatori schimbă 
rolurile, patinatorul începător fi ind cel care trece în spate pentru a-l împinge pe patinatorul de nivel avansat. Explicați-le 
patinatorilor că cel care efectuează mișcarea de împingere nu trebuie să împingă în jos; mâinile sunt poziționate pe șoldurile 
patinatorului din față, iar mișcarea de împingere este înainte, nu în jos. În caz contrar, există riscul ca patinatorul afl at în 
față să cadă.
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Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul nu reușește să își mențină 
echilibrul pe una dintre patine.

Verifi cați dacă patina este stabilă și dacă este nevoie să fi e strânsă pe 
picior. Instruiți sportivul să țină piciorul drept pe patină. Sportivul își 
echilibrează corpul pe piciorul stâng, apoi pe cel drept. Dacă piciorul 
este orientat înspre centru, sportivul trebuie să împingă în jos cu degetul 
mic de la picior. Întreaga greutate a corpului trebuie să fi e pe piciorul 
care susține corpul. 

Poziția sportivului nu este corectă în 
poziția de bază. 

Sportivul trebuie să exerseze în afara suprafeței de gheață, în fața unei 
oglinzi. Reamintiți-i sportivului că șoldurile trebuie să se afl e pe aceeași 
linie cu umerii și cu genunchii.

Sportivul se ”blochează” la jumătatea 
”opturilor”.

Sportivul trebuie să înceapă mișcarea de orientare înspre interior 
a vârfurilor picioarelor chiar înainte ca acestea să depășească linia 
umerilor. La început, mișcarea de împingere trebuie să fi e făcută cu mai 
multă forță, pentru mai mult avânt. Corpul trebuie să fi e orientat înainte, 
iar genunchii trebuie să fi e fl exați. 
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T ransferul greutății în timpul mișcării de propulsie
Etapele deprinderii abilității

Menținerea echilibrului pe una dintre patine, având piciorul care nu susține greutatea extins în lateral
  Poziția de bază
  Centrul de greutate se mută pe piciorul de sprijin
  Se verifi că poziția corpului (nas, genunchi și vârfurile picioarelor)
  Piciorul care nu susține greutatea corpului este extins în lateral
  Se menține poziția, după care se efectuează mișcarea pentru celălalt picior; se repetă secvența.

Sugestii pentru antrenori
Faceți o demonstrație a pașilor și cereți-le sportivilor să efectueze și ei mișcarea și să mențină poziția. Corectați și oferiți 
feedback.

Menținerea echilibrului pe una dintre patine, având piciorul care nu susține greutatea extins în lateral 
și ridicat deasupra suprafeței de gheață la o înălțime de maximum 2.5 cm

  Poziția de bază cu patinele afl ate în paralel
  Centrul de greutate se mută pe piciorul de sprijin
  Verifi cați poziția corpului (nas, genunchi și vârfurile picioarelor)
  Piciorul care nu susține greutatea corpului este extins în lateral
  Se menține poziția
  Se ridică piciorul extrins în lateral la o înălțime de maximum 2.5 cm
  Se menține poziția, apoi patina revine pe gheață
  Se transferă greutatea pe piciorul care a fost extins în lateral și se efectuează mișcarea pentru celălalt picior.

Sugestii pentru antrenori
Asigurați-vă că sportivul nu își rotește corpul și că șoldul este aliniat cu piciorul. Alinierea coapsei și a părții mediane a 
abdomenului poate facilita găsirea poziției corecte. În cazul în care greutatea corpului nu este transferată în totalitate pe 
piciorul de sprijin, sportivul nu va putea să ridice piciorul extins în lateral.

Menținerea echilibrului pe una dintre patine, având piciorul care nu susține greutatea extins în lateral, 
în timp ce se deplasează înainte 

  Sportivul se deplasează înainte pentru a-și lua avânt 
  Sportivul adoptă poziția de bază
  Centrul de greutate al corpului se mută pe piciorul de sprijin 
  Se verifi că poziția corpului (nas, genunchi și vârfurile picioarelor)
  Piciorul care nu susține greutatea corpului este extins în lateral și apasă pe suprafața de gheață
  Se menține poziția, apoi se efectuează mișcarea cu celălalt picior și se repetă secvența.
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Sugestii pentru antrenori 
Faceți o demonstrație a pașilor și cereți-le sportivilor să efectueze și ei mișcarea și să mențină poziția. Corectați și oferiți 
feedback.

Menținerea echilibrului pe una dintre patine, având piciorul care nu susține greutatea extins în 
lateral, la o înălțime de maximum 2.5 cm, în timp ce se deplasează înainte:

  Sportivul se deplasează înainte pentru a-și lua avânt 
  Sportivul adoptă poziția de bază cu patinele situate în paralel
  Centrul de greutate al corpului se mută pe piciorul de sprijin 

  Se verifi că poziția corpului (nas, genunchi și vârfurile picioarelor)
  Piciorul care nu susține greutatea corpului este extins în lateral și apasă pe suprafața de gheață
  Piciorul extins în lateral se ridică la o înălțime de maximum 2.5 cm
  Se menține poziția

  Piciorul ridicat revine pe suprafața de gheață, lângă celălalt picior, sub centrul de greutate 
  Patinele se ating, iar centrul de greutate este transferat pe celălalt picior (piciorul care a fost extins în lateral devine 

piciorul de sprijin)
  Se repetă mișcarea cu celălalt picior

Sugestii pentru antrenori
Asigurați-vă că sportivul nu ridică prea mult piciorul extins în lateral, deoarece acest lucru îl va obliga să își schimbe poziția 
corpului pentru a-și putea menține echilibrul.
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Propulsia înainte 
Centrul de greutate se afl ă pe piciorul care efectuează mișcarea de alunecare, iar piciorul care efectuează mișcarea de 
împingere este extins în lateral (patinele sunt orientate în aceeași direcție), împingând  în jos și în lateral. La fi nalul mișcării 
de împingere (extensiei), patina se ridică puțin de pe suprafața de gheață și face o mișcare către spate și împrejur, după care 
revine în față (aceasta fi ind faza de revenire a mișcării). 

Etapele deprinderii abilității

Echilibru pe unul dintre picioare cu piciorul care nu susține greutatea extins în lateral 
  Poziția de bază
  Centrul de greutate este transferat pe piciorul de sprijin 
  Se verifi că poziția corpului (nas, genunchi și vârfurile picioarelor)
  Piciorul care nu susține centrul de greutate este întins în lateral
  Se menține poziția, apoi se transferă centrul de greutate pe celălalt picior și se repetă mișcarea.

Sugestii pentru antrenori
Faceți o demonstrație a pașilor și cereți-le sportivilor să efectueze și ei mișcarea și să mențină poziția. Corectați și oferiți 
feedback.
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Erori și metode de corectare

Erori Metode de corectare

Sportivul nu reușește să își mențină 
echilibrul pe una dintre patine.

Verifi cați dacă patina este stabilă și dacă este nevoie să fi e strânsă pe 
picior. Instruiți sportivul să țină piciorul drept pe patină. Sportivul își 
echilibrează corpul pe piciorul stâng, apoi pe cel drept. Dacă piciorul este 
orientat spre centru, sportivul trebuie să împingă în jos cu degetul mic de 
la picior. Întreaga greutate a corpului trebuie să fi e pe piciorul care susține 
corpul. 

Poziția sportivului nu este corectă în 
poziția de bază.

Sportivul trebuie să exerseze în afara suprafeței de gheață, în fața unei 
oglinzi. Reamintiți-i sportivului că șoldurile trebuie să se afl e pe aceeași 
linie cu umerii și cu genunchii.

Sportivul se ”blochează” la jumătatea 
”opturilor”.

Sportivul trebuie să înceapă să își orienteze în interior vârfurile 
picioarelor chiar înainte ca acestea să depășească linia umerilor. La 
început, mișcarea de împingere trebuie să fi e făcută cu mai multă 
forță, pentru mai mult avânt. Corpul trebuie să fi e orientat înainte, iar 
genunchii trebuie să fi e fl exați.
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B alansarea brațelor 
Etapele deprinderii abilității

În picioare, balansarea coordonată a brațelor înainte și înapoi 
  Sportivul se deplasează înainte pentru a-și lua avânt 
  Sportivul adoptă poziția de bază
  Centrul de greutate se mută în totalitate pe piciorul de sprijin 
  Se verifi că poziția corpului (nas, genunchi,vârfurile picioarelor)
  Piciorul care nu susține greutatea corpului este extins în lateral și împins spre suprafața de gheață 
  Se menține poziția, se transferă centrul de greutate pe celălalt picior și se repetă mișcarea. 

Sugestii pentru antrenori 
Faceți o demonstrație a pașilor și cereți-le sportivilor să efectueze și ei mișcarea și să mențină poziția. Corectați și oferiți 
feedback.

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Brațele sunt în fața corpului. Subliniați faptul că mâna nu trebuie să treacă niciodată de linia nasului. 
Se recomandă ca sportivii să exerseze în fața oglinzii.

Cotul nu este fl exat în timpul balansării 
brațului.

Demonstrați mișcarea subliniind faptul că atunci când brațul se afl ă 
îndreptat în jos (cu degetele orientate către sol), brațul afl at sus nu trebuie 
orientat înainte; brațul se îndoaie la nivelul cotului și mâna vine înainte. 

Sportivul are umerii orientați înainte. Indicați-i sportivului să patineze cu brațele întinse în lateral, imitând un 
avion. Astfel, sportivul va observa imediat dacă umerii se rotesc. 
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Propulsia – Repoziționarea piciorului 
Etapele deprinderii abilității 

Echilibru pe una dintre patine cu piciorul care nu susține greutatea extins în lateral 
  Piciorul extins se ridică ușor de pe gheață 
  Se verifi că poziția (nas, genunchi, vârful piciorului) piciorului care efectuează alunecarea
  Piciorul care nu susține greutatea face un arc de cerc în spate, îndreptându-se spre piciorul care efectuează mișcarea de 

alunecare 
  Piciorul care nu efectuează mișcarea de alunecare rămâne în spatele celuilalt și se pregătește transferul centrului de 

greutate și ridicarea acestuia din urmă 

Sugestii pentru antrenori 
Faceți o demonstrație a pașilor și cereți-le sportivilor să efectueze și ei mișcarea și să mențină poziția. Corectați și oferiți 
feedback.

Exercițiu 

Patinatorii se poziționează lângă mantinelă, cu fața la acesta, pentru a se putea sprijini. Folosiți un marker sau lama patinei 
pentru a trasa pe gheață litera B, astfel încât linia dreaptă care formează litera să fi e paralelă cu mantinela. Patinatorii 
poziționează lama patinei în mijlocul fi gurii desenate. 

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Patinatorul împinge piciorul înapoi cu 
degetele de la picioare.

Subliniați faptul că patina trebuie ridicată de pe suprafața de gheață 
înainte de a efectua mișcarea înapoi. 

Patina este împinsă înapoi cu o mișcare în 
unghi și nu în linie dreaptă în lateral. 

Sportivul trebuie să se concentreze pe fi gura desenată pe gheață. 
Demonstrați mișcarea efectuată de sportiv, urmată de mișcarea efectuată 
în mod corect. 

Patina nu descrie un arc de cerc ci revine 
în mod direct din lateral.

Asigurați-vă că patina descrie un semicerc în spatele piciorului care 
efectuează mișcarea de alunecare. Dacă sportivul întâmpină difi cultăți în 
continuare, ghidați cu mâna patina, pentru ca acesta să înțeleagă mișcarea 
corectă. 

Trasați fi gura pe suprafața de gheață
Lamă patină picior drept

Lamă patină picior stâng

Împingeți patina direct
către lateral și opriți

Ridicați ușor lama patinei de pe gheață și 
readuceți piciorul la poziția anterioară
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Oprirea plug de zăpadă
Etapele deprinderii abilității 

Menținerea echilibrului pe una dintre patine, cu piciorul care nu susține greutatea extins în lateral 
  Poziția de bază 
  Se verifi că poziția corpului (nas, genunchi și vârfurile picioarelor)
  Piciorul care nu susține greutatea este extins în lateral
  Se menține poziția, se transferă centrul de greutate pe celălalt picior și se repetă mișcarea. 

Sugestii pentru antrenori 
Faceți o demonstrație a pașilor și cereți-le sportivilor să efectueze și ei mișcarea și să mențină poziția. Corectați și oferiți 
feedback.

Erori și metode de corectare 

Eroare Metode de corectare

Sportivul nu reușește să își mențină 
echilibrul pe una dintre patine.

Verifi cați dacă patina este stabilă și dacă este nevoie să fi e strânsă pe 
picior. Instruiți sportivul să țină piciorul drept pe patină. Sportivul își 
echilibrează corpul pe piciorul stâng, apoi pe cel drept. Dacă piciorul este 
orientat spre centru, sportivul trebuie să împingă în jos cu degetul mic 
de la picior. Întreaga greutate a corpului trebuie să fi e pe piciorul care 
susține corpul. 

Poziția sportivului nu este corectă în 
poziția de bază.

Sportivul trebuie să exerseze în afara suprafeței de gheață, în fața unei 
oglinzi. Reamintiți-i sportivului că șoldurile trebuie să se afl e pe aceeași 
linie cu umerii și cu genunchii.

Sportivul se ”blochează” la jumătatea 
”opturilor”.

Sportivul trebuie să înceapă să își orienteze înspre interior vârfurile 
picioarelor chiar înainte ca acestea să depășească linia umerilor. La 
început, mișcarea de împingere trebuie să fi e făcută cu mai multă forță, 
pentru mai mult avânt. Corpul trebuie să fi e orientat înainte, iar genunchii 
trebuie să fi e fl exați.
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Colțuri – Poziția de bază
Etapele deprinderii abilității 

După ce sportivul își ia avânt:
  Poziția de bază
  Centrul de greutate se transferă pe partea exterioară a piciorului stâng 
  Lamele ambelor patine trebuie să fi e poziționate într-un unghi care să le permită să alunece pe latura din partea stângă, 

și nu pe întreaga suprafață a lamei. 
  Șoldul stâng trebuie să se afl e la stânga în raport cu patina și să nu depășească linia acesteia. 

Sugestii pentru antrenori 
Pentru a putea trece pe lângă zonele în unghi, este esențial ca alunecarea să se producă pe partea stângă exterioară. Este 
nevoie de un grad ridicat de abilitate și de încredrere în sine pentru a efectua această mișcare. Puteți folosi o găleată de 20 
litri pe care să o întoarceți și pe care sportivul să o utilizeze pentru a se echilibra.

Exerciții 
Alunecarea “Hula”: Patinatorii se poziționează în cercul din mijlocul suprafeței de gheață. Fiecare sportiv își poziționează 
patina stângă pe linia din jurul cercului și efectuează o mișcare de propulsie și de alunecare, având șoldul stâng în interiorul 
cercului, iar patina în afara acestuia. Sportivul își mișcă ambele mâini înspre dreapta, ca la dansul numit hula, astfel încât 
umerii să fi e drepți. 

Exercițiul cu găleata: Sportivul se afl ă în poziția de bază și înclină lamele patinelor spre stânga, sprijinin du-se de o găleată 
de 20 litri. Cu mâinile sprijinite pe găleată pentru susținere, sportivul patinează în jurul cercului, experimentând mișcarea 
de coborâre a trunchiului și de alunecare pe marginea exterioară stângă a lamelor patinelor.



Special Olympics România
Ghid de antrenament: Patinaj viteză pe pistă scurtă

48

Erori și metode de corectare 

Eroare Metode de corectare

Sportivul nu reușește să patineze pe partea 
exterioară stângă a lamelor patinelor. 

Verifi cați dacă patina cade spre interior și dacă trebuie strânsă pe picior. 
Instruiți sportivul să împingă în jos cu degetul mic de la picior. Este 
posibil să fi e nevoie ca lama să fi e mutată mai spre dreapta, pentru a-i 
permite patinatorului să transfere mai multă greutate pe latura exterioară 
a lamei patinei. Folosiți exercițiul cu găleata.

Sportivul are umerii rotiți în interiorul 
cercului. 

Cereți-i sportivului să îți întindă brațele în lateral, imitând aripile 
avionului. Mâna stângă trebuie să fi e îndreptată chiar spre centrul 
cercului. 

Șoldul este poziționat mult înspre dreapta. Instruiți sportivul să împingă în jos șoldul drept, astfel încât cel stâng să 
fi e în interiorul cercului.
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C olțuri – propulsie în lateral 
Etapele deprinderii abilității 

Poziția de bază, alunecare pe piciorul stâng, propulsie cu piciorul drept 
  Poziția de bază, alunecare pe patina stângă 
  Centrul de greutate se mută în exteriorul piciorului de sprijin
  Patina dreaptă este împinsă în jos și drept înainte pe suprafața de gheață 
  Fără a ridica niciuna dintre patine, patina dreaptă revine la poziția de bază și se repetă mișcarea
  Piciorul stâng continuă mișcarea de alunecare, piciorul drept se mută în interior și apoi spre exterior, ca la ”opturi”, 

mișcarea fi ind efectuată cu un singur picior.

Sugestii pentru antrenori 
Faceți o demonstrație a pașilor și cereți-le sportivilor să efectueze și ei mișcarea și să mențină poziția. Corectați și oferiți 
feedback.

Exercițiu
Exercițiu cu găleata: Folosiți o găleată de 20 litri pe care să o întoarceți și să o plasați pe suprafața de gheață. Sportivul își 
poziționează patina stângă pe linia din jurul cercului. Găleata se afl ă lângă șoldul sportivului (nu în fața lui), iar acesta își 
plasează mâna stângă pe găleată. Indicați-i sportivului să miște patina dreaptă în interior și exterior, pentru a-și lua avânt. 
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Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare Exercițiu / Test 

Sportivul nu reușește să 
patineze pe partea exterioară 
stângă a lamelor patinelor.

Verifi cați dacă patina cade spre interior și dacă trebuie 
strânsă pe picior. Instruiți sportivul să împingă în jos 
cu degetul mic de la picior. Este posibil să fi e nevoie ca 
lama să fi e mutată mai spre dreapta, pentru a-i permite 
patinatorului să transfere mai multă greutate pe latura 
exterioară a lamei patinei. 

Exercițiul cu găleata

Sportivul are umerii rotiți în 
interiorul cercului. Instruiți sportivul să țină găleata în lateral. 

Șoldurile sunt poziționate 
mult spre dreapta.

Instruiți sportivul să împingă în jos șoldul drept, astfel încât 
cel stâng să fi e în interiorul cercului. Sportivul trebuie să se 
aplece până în punctul în care corpul este aproape așezat pe 
găleată. 

Exercițiul cu găleata

Patinatorul împinge înapoi 
vârful piciorului drept.

Instruiți sportivul să împingă în lateral cu toată lama 
patinei, nu doar cu vârful picioarelor. 
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C olțuri – Pași cu trecerea unui picior în fața celuilalt 

Etapele deprinderii abilității 

Deplasare în lateral, cu trecerea patinei drepte peste cea stângă 
  Cu fața la mantinelă, sportivul ridică piciorul drept și îl trece peste cel stâng.
  Sportivul pășește către stânga cu piciorul stâng și repetă mișcarea cu piciorul drept. 
  După ce sportivul înțelege cum se efectuează mișcarea, reușește să își mențină echilibrul și capătă mai multă încredere 

în sine, exercițiul poate fi  efectuat fără ca sportivul să fi e poziționat lângă perete.
  Pe timpul ridicării patinei dreapte, aceasta trebuie să fi e aproape de cea din stânga. 

Sugestii pentru antrenori 
Amintiți-le sportivilor să își țină genunchii îndoiți. Cu cât genunchiul stâng este mai fl exat, cu atât le va fi  mai simplu să 
efectueze mișcarea cu patina stângă.

Exercițiu 
Sportivul este poziționat cu fața la mantinelă și se sprijină de aceasta. Sportivul trece piciorul drept peste cel stâng după care, 
fără a ridica piciorul stâng, readuce piciorul drept în partea dreaptă. 

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul nu reușește să își mențină 
echilibrul pe una dintre patine.

Verifi cați dacă patina este stabilă și dacă este nevoie să fi e strânsă pe 
picior. Instruiți sportivul să țină piciorul drept pe patină. Sportivul își 
echilibrează corpul pe piciorul stâng, apoi pe cel drept. Dacă piciorul este 
orientat spre centru, sportivul trebuie să împingă în jos cu degetul mic 
de la picior. Întreaga greutate a corpului trebuie să fi e pe piciorul care 
susține corpul. 

Sportivul nu reușește să poziționeze 
patina dreaptă în partea stângă fără a se 
împiedica.

Sportivul trebuie să îndoaie mai mult genunchiul stâng. Genunchiul stâng 
trebuie să fi e fl exat pentru ca patina dreaptă să poată fi  poziționată în mod 
corect. 

Sportivul nu reușește să ridice patina 
dreaptă.

Greutatea pe care trebuie să o susțină piciorul drept este prea mare. 
Pentru a putea ridica patina dreaptă, întreaga greutate trebuie să fi e 
sprijinită pe piciorul stâng. 
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C olțurile – Trecerea piciorului drept peste cel stâng
Etapele deprinderii abilității 

Ridicarea patinei drepte și trecerea acesteia prin fața lamei patinei stângi
  Se poziționează patina stângă pe linia din jurul cercului din mijlocul suprafeței de gheață
  Sportivul adoptă poziția de bază, având genunchiul stâng fl exat
  Centrul de greutate este transferat pe patina stângă
  Sportivul ridică patina dreaptă la doar câțiva cm deasupra suprafeței gheții 
  Patina dreaptă se se mișcă în sus și înspre înainte, trecând prin fața patinei stângi
  Patina dreaptă coboară în partea stângă a piciorului stâng 
  Genunchiul drept este fl exat în poziția de bază 

Sugestii pentru antrenori 
Verifi cați unghiul patinei dreapte. Patina trebuie să aibă vârful îndreptat ușor către stânga, iar unghiul să nu fi e spre dreapta. 
De asemenea, verifi cați modul în care sportivul ridică patina și dacă vârful piciorului este orientat în sus, în timp ce și călcâiul 
este îndreptat în jos. Se recomandă ca sportivii să exerseze această mișcare în fața oglinzii pentru a obține feedback imediat.

Exercițiu 
Sportivul poziționează patina stângă pe linia din jurul cercului de la mijlocul suprafeței de gheață. Greutatea corpului este 
transferată pe partea stângă. Sportivul împinge patina dreaptă în lateral și apoi înainte, poziționând-o în fața patinei stângi. 
Pentru a facilita propulsia, genunchiul stâng este fl exat și mai mult, apăsând pe glezna stângă. 
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Erori și metode de corectare 

Eroare Metode de corectare

Înălțimea la care sportivul ridică patina 
dreaptă este prea mare. 

Învățați sportivul să împingă patina dreaptă înspre înainte pentru a o 
îndepărta de patina stângă.

Vârful patinei din dreapta este orientat 
înspre dreapta în loc să fi e orientat înspre 
înainte.

Instruiți sportivul să efectueze mișcarea ținând vârful patinei orientat către 
stânga.

Vârful patinei dreapta nu este paralel cu 
suprafața gheții ci este îndreptat în sus.

Instruiți sportivul ca atunci când ridică patina să îndrepte vârful înspre 
înainte sau în jos.

Patina este poziționată prea mult înspre 
stânga.

Instruiți sportivul să mențină patina sub centrul de greutate al corpului. 
Se începe prin a ține patinele aproape una de cealaltă. Distanța dintre cele 
două patine nu trebuie să fi e prea mare. 
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P asul la colțuri – Piciorul stâng
Etapele deprinderii abilității 

Mișcarea de împingere către dreapta cu patina stângă 
  În timp ce se efectuează mișcarea de trecere, întreaga greutate este poziționată pe patina dreaptă
  Patina stângă se împinge spre dreapta până când piciorul stâng este întins în lateral, în timp ce picioarele sunt 

poziționate unul în fața celuilalt
  Genunchiul drept este îndoit în poziția de bază, cu patinele poziționate în paralel, având vârfurile orientate în aceeați 

direcție
  Umerii se afl ă pe aceeași linie cu șoldurile
  Șoldul stâng se afl ă în partea stângă a centrului de greutate
  Patina dreaptă se sprijină pe latura interioară a lamei
  Patina stângă are lama poziționată pe suprafața gheții și nu permite ca glezna să fi e fl exată către lateral sau ca gheata 

patinei să atingă suprafața de gheață.

Efectuarea pasului cu piciorul stâng după pasul de trecere cu piciorul drept 
  Greutatea corpului se transferă pe piciorul drept, având patina dreaptă trecută peste cea stângă 
  La fi nalizarea mișcării de propulsie, piciorul stâng este în întregime întins spre dreapta
  Sportivul ridică patina stângă și o poziționează în stânga
  Patina stângă este sub centrul de greutate al corpului, în partea stângă în raport cu patina dreaptă
  Se transferă greutatea de pe patina dreaptă pe cea stângă

Sugestii pentru antrenori 
Asigurați-vă că sportivul nu își rotește corpul și că șoldul este balansat către stânga. Instruiți sportivul să nu îndoaie în lateral 
glezna stângă, astfel încât patina să nu atingă suprafața gheții. În caz contrar, sportivul poate să cadă atunci când lama patinei 
din partea stângă este ridicată de pe gheață în timpul efectuării propulsiei.

Exercițiu
Împingerea cu piciorul situat dedesubt: Sportivii se afl ă în centrul terenului. Având greutatea transferată pe piciorul drept, 
care este cel care efectuează mișcarea de alunecare, patina stângă este în lateral și efectuează o mișcare înspre înainte și 
înapoi, pentru ca sportivul să își poate lua avântul. 

Reechilibrarea: Reechilibrarea din poziția pentru efectuarea mișcării de trecere a uneia dintre patine peste cealalată 
înseamnă efectuarea cu piciorul stâng a unui pas spre stânga. Sportivul este în poziția pentru mișcarea de trecerea a patinei 
(greutatea transferată pe piciorul drept), piciorul stâng revine din mișcarea de împingere și este poziționat sub centrul de 
greutate. Se pune accentul pe efectuarea de pași mici către lateral, mișcarea pornind de la nivelul șoldului stâng. 

Verifi carea alinierii: Înainte ca piciorul stâng să revină din poziția de extins spre dreapta, sportivii trebuie să verifi ce poziția 
corpului. În poziția de bază, cu genunchiul drept îndoit, se verifi că dacă coapsa piciorului stâng atinge gamba piciorului 
drept. În caz contrar, sportivii efectuează mișcarea de alunecare în poziția pentru trecerea patinei peste cealaltă patină și 
mișcă piciorul stâng înainte până când acesta ajunge în poziția corectă. 
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Exerciții pentru pasul la colț – piciorul stâng 

Exercițiu pasul de trecere - avansat

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare Exercițiu /Test 

Sportivul efectuează o 
mișcare de împingere spre 
dreapta incomplete.

Instruiți sportivul să întindă în întregime piciorul 
stâng spre dreapta.

Împingerea cu piciorul situat 
dedesubt

Piciorul stâng împinge înapoi 
și nu direct spre dreapta 
lateral.

Sportivii trebuie să exerseze verifi carea alinierii. Verifi carea alinierii

Sportivul face un pas prea 
mare în stânga.

Instruiți sportivul să facă un pas mic în partea 
laterală a patinei dreapta. Dacă pasul făcut este 
prea mare, atunci nu va exista sufi cientă greutate 
transferată pe piciorul care efectuează mișcarea 
de alunecare și nu va putea ridica patina dreaptă 
de pe suprafața gheții. Astfel, sportivul nu va 
putea poziționa patina stângă pe lama exterioară a 
acesteia. 

Reechilibrarea

Sportivul nu poate poziționa 
patina stângă pe lama 
exterioară.

Verifi cați poziția lamelor pentru a vedea dacă 
acestea se ”încalecă”. Instruiți sportivul ca în 
interiorul ghetei să împingă înspre suprafața gheții 
cu degetul mic de la picior, astfel încât patinele să 
stea drept. Efectuați exercițiul cu găleata. 

Exercițiul cu găleata
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Poziția de start – Corpul pe linie
Etapele deprinderii abilității

La comanda “Pe locuri”:
  Sportivul se deplasează la linia de start fără a o atinge sau a o depăși.
  Sportivul stă cu șoldurile drepte în raport cu linia de start.
  Patina piciorului situat în față este chiar în spatele liniei. Vârful lamei patinei poate atinge suprafața gheții astfel încât 

să piciorul să nu alunece sau să se miște de pe poziție. 
  Patina piciorului situat în spate este poziționată la un unghi de 45 de grade, între 45-60 cm în spate și lateral de patina 

afl ată în față. 
  Patina din spate trebuie să se sprijine pe interiorul lamei și să intre în suprafața de gheață pentru a poziția să fi e una 

stabilă, care nu permite patinei să se miște de pe poziție. 
  Brațele sunt relaxate, în lateral, iar sportivul stă drept în picioare, așteptând următoarea comadă. 

La comanda “Fiți gata”:
  Sportivul coboară corpul gradual în poziția de bază, fără ca patinele să se deplaseze de pe poziție. 
  70% din greutatea corpului este transferată pe piciorul din față.
  Brațele trec în poziția de ”gata”. Brațul din față este fl exat la nivelul cotului, nu al umărului, și orientat înainte. Brațul 

din spate este relaxat și întins înapoi. 

Sugestii pentru antrenori 
Asigurați-vă că sportivul nu își rotește corpul. Dacă pieptul și șoldurile nu se situează față în față cu linia de start, sportivul 
va fi  nevoit să se rotească și să îndrepte corpul atunci când se dă comanda ”start.” Nu puneți accent pe găurirea cu lama 
patinei a suprafeței de gheață. Sportivii trebuie să împingă doar cu vârful patinei, nu este nevoie de o gaură în suprafața de 
gheață.
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Exercițiu 
“Stai nemișcat” – Chemați sportivii la linia de start. Dați comanda ”gata”, iar sportivii trebuie să mențină poziția nemișcați, 
în caz contrar fi ind eliminați din joc. Câștigă sportivul care rămâne ultimul.

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul efectuează o mișcare de alunecare 
în poziția ”gata”.

Verifi cați dacă sportivul apasă pe suprafața gheții cu partea interioară a 
lamei patinei din spate. Verifi cați poziția patinei din față.

Brațul din față este poziționat în diagonală 
pe piept. Remintiți-i sportivului să orienteze brațul în direcția de deplasare.

Patina din spate se mișcă pe partea interioară 
a lamei.

Instruiți sportivul să transfere mai multă greutate în față pentru a 
degreva piciorul din spate.
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Startul – Poziționarea piciorului și balansarea brațului
Etapele deprinderii abilității 

Din poziția ”Fiți gata”:
  Sportivul ridică patina din față, cea pe care se sprijină greutatea corpului, în timp ce brațul poziționat la spate vine în 

față, împingând cu piciorul poziționat în spate.
  Greutatea corpului se mută în față.
  Patina din față se plasează pe suprafața de gheață la unghi de 45 de grade, susținând greutatea corpului, dar în fața 

liniei de start.
  Sportivul se deplasează împingând cu piciorul din spate, la nivelul genuchiului, piciorul din spate trece pe lângă 

celălalt și ajunge în față.
  Patina piciorului care era în spate se poziționează pe suprafața gheții orientat înspre exterior la 45 de grade.
  Brațele trebuie să efectueze mișcări rapide, scurte, în lateral.
  Mișcarea trebuie să fi e scurtă, iar patinele să fi e orientate în exterior.

Tranziția de la start la patinare:
  După primele 5 mișcări după linia de start, acestea trebuie să devină mai lungi, iar poziția patinelor în raport una cu 

cealaltă să devină paralelă. 
  După primele 5 mișcări de balansare ale brațelor, mișcarea laterală a acestora trebuie să devină una care să miște 

brațele pe axa înainte-înapoi. 

Sugestii pentru antrenori 
Exersați aceste mișcări cu sportivii în afara suprafeței de gheață, cât mai mult posibil, înainte de ale exersa pe gheață.
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Exerciții 
“Mersul raței”: Având încălțăminte sport, în afara suprafeței de gheață, sportivii exersează mersul cu vârfurile picioarelor 
orientate în exterior la un unghi de 45 de grade. Asigurați-vă că distanța dintre picioare nu este prea mare. 

Startul cu scaune: Având încălțăminte sport, pe o suprafață cu mochetă, sportivii împing scaune (care alunecă ușor) pe 
suprafața acoperită. La comanda ”start” sportivii simulează mișcarea de parcă ar purta patine. Mâinile sunt poziționate pe 
suprafața de ședere a scaunului, spătarul fi ind orientat către direcția de deplasare.

Startul cu partener: Pe gheață, unul dintre parteneri este în poziția de bază și nu patinează. Celălalt sportiv stă în spatele celui 
afl at în poziția de bază, își așază mâinile pe șoldurile acestuia și își poziționează picioarele în poziția ”gata”, menținându-le 
stabile. La comanda ”start”, patinatorul din spate îl impinge pe cel afl at în poziția de bază pe o porțiune de traseu dreaptă. 
Acest exercițiu este mai efi cient atunci când sportivii pornesc de la unul dintre capetele suprafeței de gheață, astfel încât să 
aibă la dispoziție o distanță mai mare pentru a exersa.

Erori și metode de corectare

Eroate Metode de corectare

Distanța dintre picioare este prea mare. Reamintiți-i sportivului că patinele trebuie să se afl e mereu sub corp.

Greutatea corpului este în spatele 
picioarelor. 

Reamintiți-i sportivului să își orienteze corpul înainte. Exersați startul cu 
partener. Dacă centrul de greutate este mult în spate, sportivul nu va putea 
să îl împingă pe cel afl at în fața lui. 

Patinele alunecă în spate. Patinele sunt situate paralel una în raport cu cealaltă. Sportivul trebuie să 
exerseze mai mult mersul raței.
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Secvența Unu
Menținerea echilibrului fără asistență timp de 5 secunde:

  Sportivul intră pe suprafața de gheață.
  Umerii se afl ă pe aceeași linie cu șoldurile. 
  Picioarele sunt poziționate paralel, menținând centrul de greutate direct peste partea mediană a patinelor.
  Brațele sunt extinse în lateral și puțin înspre înainte, pentru a menține echilibrul.
  Capul este drept și privirea orientată înspre înainte.
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Căderea și ridicarea fără asistență:
  Sportivul stă drept, cu mâinile și brațele întinse înspre înainte.
  Bărbia este trasă înspre înapoi pentru a menține capul orientat înspre înainte.
  Se îndoaie genunchii și se coboară trunchiul, șoldurile coborând și ele către suprafața de gheață.
  Se continuă mișcarea de cădere până când patinatorul/a cade pe una dintre fese, menținând mâinile în poziție, fără a 

atinge gheața.
  Sportivul se sprijină pe mâini și pe genunchi pe suprafața de gheață.
  Unul dintre genunchi este ridicat la piept, iar lama patinei este plasată ferm pe gheață.  
  Corpul este ridicat sufi cient încât să permită poziționarea celeilalte patine lângă prima.
  Corpul este în poziție ghemuit, menținând echilibrul.
  Sportivul se ridică încet, îndreptând genunchii și menținând echilibrul pe patine.
  Se revine la poziția drept, stând în picioare.

Coborârea pe un genunchi, stând pe loc, fără asistență:
  Sportivul stă drept.
  Brațele sunt întinse înspre înainte.
  Se îndoaie genunchii pentru a coborî șoldurile, până în punctul în care șoldurile se situează puțin mai sus de nivelul 

genunchilor.
  Spatele se menține drept, dar înclinat înspre înainte la nivelul șoldului, pentru menținerea echilibrului.

Incorect

Incorect

Corect

Corect
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10 pași de marș, cu asistență:
  Sportivul stă drept. 
  Centrul de greutate se situează direct deasupra patinelor.
  Sportivul stă pe loc, având patinele poziționate paralel.
  Se efectuează pașii de marș; sportivul efectuează 10 pași mici de marș.
  Patina coboară drept, atingând suprafața de gheață cu toată lungimea lamei. 
  În aceeași manieră, se efectuează pașii de marș și cu cealaltă patină. 
  Se repetă exercițiul de mai multe ori, până când sportivul efectuează mișcarea cu ușurință.

Erori și metode de corectare - Secvența unu

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

Corpul sportivului nu este centrat corect 
deasupra lungimii lamei patinei.

În cazul patinajului în linie dreaptă, centrul de greutate tre-
buie să se afl e deasupra zonei care corespunde segmentului 
median – posterior al lamei patinei.

Sportivul are capul orientat în jos. Ajustați postura sportivului/ei astfel încât brațele să fi e poziționa-
te înspre exterior, spatele drept și privirea înspre înainte.

Sportivul se apleacă prea mult înspre înainte. Ajustați postura sportivului astfel încât brațele să fi e poziționate 
înspre exterior, spatele drept și privirea înspre înainte.

Incorect Corect
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Secvența doi

Incorect

Corect

10 pași de marș, fără asistență:
  Sportivul stă drept. 
  Centrul de greutate se situează direct deasupra patinelor.
  Sportivul stă pe loc, având patinele poziționate paralel.
  Se efectuează pașii de marș; sportivul efectuează 10 pași mici de marș.
  Patina coboară drept, atingând suprafața de gheață cu toată lungimea lamei. 
  În aceeași manieră, se efectuează pașii de marș și cu cealaltă patină . 
  Se repetă exercițiul de mai multe ori, până când patinatorul/patinatoarea efectuează această mișcare cu ușurință.
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Opturi, stând pe loc (3 repetiții):
  Sportivul stă drept.
  Picioarele sunt poziționate în paralel.
  Vârfurile picioarelor sunt orientate către exterior, călcâiele se ating, iar lamele patinelor se situează cu toată lungimea 

pe gheață.
  Vârfurile picioarelor sunt orientate către interior, iar călcâiele sunt îndepărtate, întreaga lungime a lamei patinelor fi ind 

poziționată pe suprafața de gheață. 
  Se repetă mișcarea de mai multe ori.

Mișcarea ondulatorie sau marșul cu spatele, cu asistență:
  Sportivul stă drept.
  Lamele patinelor ating gheața cu toată lungimea, iar patinele sunt poziționate în paralel. 
  Mișcarea de ridicare a picioarelor este identică cu cea pentru efectuarea pașilor de marș, greutatea sprijinindu-se pe zona 

talusului. 
  Sportivul patinează cu spatele, cu o mișcare de răsucire înspre înainte și înapoi; acest lucru imprimă o mișcare ondulatorie.
  Sportivul patinează înspre înapoi, având vârfurile picioarelor orientate înspre interior, efectuând pași mici de marș cu 

spatele.
  Poziția capului se menține dreaptă, privirea înainte, genunchii ușor fl exați și brațele extinse înspre exterior pentru 

menținerea echilibrului.
  Corpul trebuie menținut în permanență orientat către înainte. Mișcarea se efectuează la nivelul șoldurilor și al membrelor 

inferioare, nu în partea superioară a corpului.

Incorect

Corect
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Alunecarea înspre înainte pe ambele picioare, pe o distanță de cel puțin o lungime de corp:
  Sportivul stă drept.
  Sportivul se deplasează înspre înainte, efectuând pași mici de marș.
  Se efectuează o mișcare de alunecare înspre înainte, pe ambele picioare, având picioarele poziționate în paralel, capul 

drept și privirea înspre înainte.
  Genunchii sunt ușor fl exați, brațele extinse în lateral și orientate ușor înspre înainte.
  Mișcarea de alunecare trebuie să se facă pe distanța de o lungime de corp. 

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

 Sportivul își sprijină prea mult corpul pe călcâi. Asigurați-vă că genunchii sportivului sunt fl exați, pentru menți-
nerea în mod corect a echilibrului.

Sportivul are picioarele prea îndepărtate. Asigurați-vă că picioarele sportivului sunt la o distanță egală cu 
lățimea șoldurilor. 

Incorect

Corect
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Secvența trei
Progres abilități

Mișcarea ondulatorie sau marșul cu spatele, fără asistență:
  Sportivul stă drept.
  Lamele patinelor ating gheața cu toată lungimea, iar patinele sunt poziționate în paralel. 
  Sportivul patinează cu spatele, cu o mișcare de răsucire înspre înainte și înapoi; acest lucru imprimă o mișcare ondulatorie.
  Mișcarea de ridicare a picioarelor este identică cu cea pentru efectuarea pașilor de marș, greutatea sprijinindu-se pe zona 

talusului.
  Poziția capului se men ine dreaptă, privirea înainte, genunchii ușor fl exați și brațele extinse înspre exterior pentru 

menținerea echilibrului.
  Corpul trebuie menținut în permanență orientat către înainte. Mișcarea se efectuează la nivelul șoldurilor ș i al membrelor 

inferioare, nu în partea superioară a corpului.

Incorect

Incorect

Corect

Corect

Efectuarea a cinci opturi înspre înainte, parcurgând o distanță de cel puțin 3m:
  Sportivul stă drept.
  Patinele sunt poziționate în paralel.
  Genunchii se fl exează pentru a crea mai multă presiune și pentru ca mișcarea de alunecare să fi e mai lungă.
  Partea superioară a corpului se menține dreaptă, brațele sunt extinse în lateral și orientate ușor înspre înainte.
  Se efectuează mai mulți pași de marș mici, înspre înainte, alunecând pe ambele picioare, piciorul stâng alunecând înspre 

înainte și fi ind orientat spre exterior, până când picioarele se afl ă unul față de celălalt la o distanță puțin mai mare decât 
lățimea șoldurilor.

  Vârfurile picioarelor sunt orientate ușor spre interior, picioarele se apropie și genunchii sunt ușor ridicați.
  Privirea este înainte, înspre direcția de deplasare.
  Se repetă mișcarea pe o distanță de cel puțin 3m.
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Patinaj în linie dreaptă de-a lungul suprafeței de gheață:
  Sportivul stă drept.
  Se începe deplasarea cu pași de marș, având ambii genunchi fl exați.
  Brațele sunt extinse în lateral și orientate puțin înspre înainte.
  Greutatea se distribuie în mod egal pe ambele patine.
  Se continuă deplasarea de-a lungul suprafeței de gheață.
  Sportivul mută greutatea corpului de pe o patină pe alta.
  Privirea este înainte, înspre direcția de deplasare.

Incorect Corect

Deplasarea înspre înainte, cu șoldurile coborâte, pe o distanță de cel puțin o lungime de corp:
  Sportivul stă drept.
  Sportivul se deplasează înspre înainte, având patinele situate în paralel.
  Se patinează pe ambele picioare, având capul drept și privirea înainte.
  În timp ce se deplasează, sportivul fl exează genunchii, coborând șoldurile, până când acestea se situează puțin mai sus 

de nivelul genunchilor.
  Se revine la poziția drepți și se continuă alunecarea înspre înainte.

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

În timpul deplasării cu șoldurile coborâte, 
corpul sportivului nu este centrat corect.

Asigurați-vă că sportivul se apleacă în mod gradual, îndreptând 
corpul ușor înspre înainte.

Sportivul are capul orientat în jos. Ajustați postura sportivului astfel încât brațele să fi e extinse 
înspre exterior, spatele să fi e drept și privirea înspre înainte.
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Secvența patru
Progres abilități

Deplasarea înspre înapoi, pe ambele picioare, pe o distanță de cel puțin o lungime de corp:
  Sportivul stă drept, cu spatele la direcția de deplasare.
  Sportivul patinează înspre înapoi, utilizând tehnica pașilor de marș sau a mișcării ondulatorii, având capul drept și 

privirea orientată înspre înainte.
  Genunchii sunt ușor fl exați, iar brațele sunt extinse înspre înainte.
  Echilibrul se menține prin plasarea greutății pe talus.
  Se efectuează o mișcare de alunecare pe distanța egală cu o lungime de corp, având patinele situate în paralel. 

Incorect Corect

Săritura cu ambele picioare, pe loc sau în mișcare:
  Sportivul stă drept, cu brațele întinse înspre înainte.
  Sportivul fl exează genunchii și împinge corpul în sus, pentru a efectua o mică săritură. (În cazul în care sportivul se simte 

mai confortabil să efectueze săritura în timp ce se afl ă în mișcare, instruiți-l să efectueze săritura astfel)
  Revenirea pe suprafața de gheață se efectuează cu genunchii îndoiți și pe talusul piciorului, apoi greutatea mutându-se 

pe zona mediană/posterioară a lamei.
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Oprirea în plug, cu un picior (stâng sau drept):
  Sportivul stă drept.
  Sportivul patinează înspre înainte.
  Mișcarea de alunecare are loc pe ambele patine.
  Una dintre patine se mișcă puțin mai spre înainte și lateral, cu vârful piciorul orientat către interior. Se aplică presiune 

pe partea interioară a lamei patinei, pentru frânare.
  Oprirea se efectuează în mod gradual.
  Această mișcare trebuie efectuată în linie dreaptă.
  Pentru menținerea echilibrului, se extind brațele înspre lateral.
  Capul este drept, brațele întinse în lateral și ușor înspre înainte.

Alunecarea înspre înainte pe un picior (stâng sau drept), pe o distanță de cel puțin o lungime de corp: 
  Sportivul stă drept .
  Se efectuează deplasarea înspre înainte, cu pași mici.
  Deplasarea înspre înainte se face pe ambele patine.
  Centrul de greutate se mută pe o singură patină.
  Celălalt picior se ridică până la nivelul gleznei piciorului care efectuează mișcarea alunecare.
  Corpul este drept, capul este și el drept, privirea înainte, brațele poziționate înspre lateral și ușor în față.
  Se efectuează o mișcare de alunecare pe distanța egală cu o lungime de corp. 
  Se repetă mișcarea cu celălalt picior.

Erori și metode de corectare - Secvența patru

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

Sportivul are capul orientat în jos. Ajustați postura sportivului astfel încât brațele să fi e extinse 
înspre exterior, spatele să fi e drept și privirea înspre înainte.

Sportivul ridică prea sus piciorul care nu 
efectuează mișcarea de alunecare.

Asigurați-vă că sportivul ridică piciorul doar până la nivelul gleznei 
celuilalt picior.
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Secvența cinci
Progres abilități

Propulsia înspre înainte de-a lungul suprafeței de gheață:
  Sportivul stă drept asigurându-se că își poate menține echilibrul. 
  Centrul de greutate se afl ă direct deasupra patinelor. În timpul deplasării înspre înainte, greutatea corpului trebuie să fi e 

deasupra segmentului median-posterior al lamei patinei.
  Sportivul se sprijină pe ambele picioare, având vârfurile picioarelor orientate înspre exterior, la aproximativ 60 de grade.
  Genunchii sunt ușor fl exați.
  Propulsia se efectuează cu latura interioară a fi ecărui picior, fără a utiliza zimții frontali ai lamei. Greutatea corpului 

trebuie transferată în mod egal de pe un picior pe celălalt, la fi ecare mișcare de propulsie.
  Brațele sunt extinse în lateral și puțin înspre înainte pentru a menține echilibrul.
  Capul se menține drept și privirea orientată înspre direcția de deplasare.
  Trebuie efectuate cel puțin patru mișcări de propulsie, alternativ, fără întrerupere.

Cinci opturi înspre înapoi, parcurgând o distanță de cel puțin 3m:
  Sportivul stă drept, cu spatele la direcția de deplasare.
  Sportivul se deplasează înspre înapoi, alunecând pe ambele picioare, îndepărtând gradual patinele până când distanța 

dintre acestea depășește puțin lățimea șoldurilor.
  Călcâiele se apropie gradual, ridicând ușor genunchii.
  Partea superioară a corpului se menține dreaptă, extinzând brațele către lateral și ușor înspre înainte.

Incorect

Corect
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Efectuarea unei curbe înspre înainte, spre dreapta și spre stânga, pe ambele picioare:
  Sportivul stă drept.
  Se începe deplasarea înspre înainte, pe ambele patine.
  Pentru a începe efectuarea unei curbe în oricare direcție, se răsucește partea superioară a corpului în direcția de deplasare 

dorită.
  Brațele sunt extinse înspre lateral și puțin înspre înainte, iar genunchii sunt fl exați.

Incorect

Corect

Întoarcerea dinspre înainte spre înapoi, pe ambele picioare, stând pe loc:
  Sportivul stă drept, având patinele poziționate paralel.
  Partea superioară a corpului se răsucește la 90 de grade în direcția întoarcerii.
  Șoldurile trebuie să se rotească 180 de grade în aceeași direcție ca partea superioară a corpului.

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

Sportivul are capul orientat în jos. Ajustați postura sportivului astfel încât brațele să fi e extinse 
înspre exterior, spatele să fi e drept și privirea înspre înainte.

Mișcarea de abordare a curbelor 
este prea plană. 

Instruiți sportivul să efectueze o mișcare de urcare-coborâre de 
la nivelul genunchilor, utilizând forța de la nivelul gleznelor și 
poziția (de aplecare) corpului.

Sportivul nu efectuează în totalitate rotația. Asigurați-vă că sportivul își rotește șoldurile în direcția opusă 
umerilor.
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Secvența Șase

Progres abilități

Alunecarea dinspre înainte către înapoi cu întoarcere pe ambele picioare:
  Sportivul stă drept.
  Sportivul se deplasează înspre înainte, cu picioarele poziționate în paralel.
  Partea superioară a corpului se întoarce către stânga.
  Șoldurile se întorc 180 de grade către stânga; în același timp partea superioară a corpului se rotește către dreapta, pentru 

poziția „de control.”
  Întoarcerea poate fi  efectuată în direcția opusă.
  Se continuă mișcarea de alunecare către înapoi.

Cinci opturi consecutive, pe un picior, în cerc (stânga și dreapta):
  Sportivul stă drept, plasând brațul dinspre exterior deasupra cercului și brațul interior în sus și înspre înapoi.
  Sportivul patinează în sensul opus acelor de ceasornic, alunecând pe ambele picioare. Se începe efectuarea de opturi 

doar cu piciorul dinspre exterior.
  Se repetă mișcarea în mod continuu, într-un cerc complet, cu accent pe mișcarea în sus și în jos a genunchilor.
  Se urmează instrucțiunile de mai sus pentru a patina în cerc, de data aceasta în sensul acelor de ceasornic.
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Alunecarea înspre înapoi pe un picior, pe o distanță de 
cel puțin o lungime de corp (stâng și drept):

  Sportivul stă drept, cu spatele către direcția de deplasare.
  Sportivul se deplasează înspre înapoi, în poziția de alunecare 

către înapoi, pe ambele picioare, transferând greutatea pe zona 
talusului piciorului drept și ridicând, în același timp, patina 
stângă la nivelul gleznei piciorului drept.

  Se menține această poziție pe o distanță egală cu o lungime de 
corp.

  Se repetă exercițiul cu celălalt picior.

Pivotarea înspre înainte:
  Sportivul poziționează zimții frontali ai lamei uneia dintre patine pe suprafața de gheață, având călcâiul ridicat.
  Unul dintre picioare se deplasează înspre înainte, alunecând pe latura interioară, fără a se opri, până la efectuarea unei 

mișcări de rotație.

Incorect

Corect

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

Sportivul are capul orientat în jos. Ajustați postura sportivului astfel încât brațele să fi e extinse 
înspre exterior, spatele să fi e drept și privirea înspre înainte.

Sportivul nu efectuează o mișcare de rotație 
completă.

Pentru a efectua mișcarea de rotație, asigurați-vă că sportivul 
fl exează genunchii, trăgând piciorul stâng (în caz de rotire către 
stânga) ușor înspre înapoi și în spatele piciorului drept.

Sportivul nu efectuează încă o rotație după faza 
”de control”.

Asigurați-vă că sportivul pune accent pe rotația șoldurilor 
în direcția opusă a umerilor la fi nalul întoarcerii.

Călcâiul piciorului cu patina având zimții 
frontali ai lamei poziționați pe gheață nu este 
pe aceeași linie cu piciorul care efectuează 
mișcarea de alunecare.

Asigurați-vă că sportivul poziționează întâi zimții frontali pe 
gheață, având călcâiul ridicat, aducând apoi celălalt picior în 
poziția corectă. 
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Secvența șapte
Progres abilități

Curse înspre înapoi de-a lungul suprafeței de gheață:
  Sportivul stă drept cu spatele către direcția de deplasare, controlându-și echilibrul.
  Sportivul fl exează ușor genunchii.
  Greutatea este transferată pe unul dintre picioare, în timp ce celălalt picior efectuează o mișcare specifi că jumătății de 

opturi.
  Apoi, piciorul care efectuează propulsia este ridicat în fața piciorului care efectuează alunecarea, menținându-se 

echilibrul și având greutatea plasată pe zona talusului.
  Piciorul care efectuează propulsia este poziționat pe gheață, paralel cu cealaltă patină. Se transferă greutatea și se repetă 

mișcarea cu celălalt picior.
  Brațele sunt extinse în lateral și puțin înspre înainte.

Alunecarea dinspre înapoi către înainte cu întoarcere pe ambele picioare:
  Sportivul stă drept cu spatele către direcția de deplasare, controlându-și echilibrul.
  Sportivul patinează cu spatele, alunecând pe ambele picioare.
  Având brațele extinse, partea superioară a corpului se rotește 90 de grade în direcția efectuării întoarcerii.
  Șoldurile trebuie să se rotească 180 de grade în aceeași direcție cu partea superioară a corpului.
  Sportivul efectuează mișcarea de alunecare înspre înainte.

Oprirea de tip T spre stânga sau dreapta:
  Sportivul stă în picioare, cu picioarele poziționate în formă de „T”, piciorul din spate formând partea de sus a literei.
  Brațul corespunzător piciorului din spate trebuie să fi e orientat înspre înainte.
  Genunchii sunt ușor fl exați; piciorul din spate efectuează propulsia și se patinează în linie dreaptă, pe un picior.
  Piciorul din spate trece pe latura exterioară, direct în spatele piciorului care efectuează alunecarea. Greutatea este 

transferată pe piciorul din spate, apăsând pe suprafața de gheață pentru a crea frânare.
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Întoarcerea înspre înainte pe două picioare, în cerc (stâng sau drept):
  Sportivul stă drept.
  Sportivul patinează descriind un cerc, alunecarea se face pe ambele picioare.
  Partea superioară a corpului se rotește 90 de grade în direcția cercului și a direcției mișcării de rotație. 
  Șoldurile se rotesc în direcția cercului, umerii rotindu-se în direcția opusă, se continuă alunecarea înspre înapoi până la 

efectuarea unui cerc complet. 

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

Sportivul are capul orientat în jos. Ajustați postura sportivului astfel încât brațele să fi e extinse 
înspre exterior, spatele să fi e drept și privirea înspre înainte.

La oprirea de tip T, lama patinei piciorului 
din spate se sprijină pe latura interioară.

Instruiți sportivul să poziționeze piciorul din spate pe cel care 
efectuează alunecarea și să poziționeze piciorul din spate pe partea 
exterioară pentru a crea frânare. 

Sportivul nu efectuează o mișcare de rotație 
completă.

Pentru a efectua mișcarea de rotație, asigurați-vă că sportivul 
fl exează genunchii, trăgând piciorul stâng (în caz de rotire către 
stânga) ușor înspre înapoi și în spatele piciorului drept.
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Secvența opt
Progres abilități

Cinci treceri (crossover) consecutive înspre înainte (stânga și dreapta):
  Sportivul stă drept având capul, umerii și brațele orientate înspre centrul cercului.
  Sportivul patinează în sensul opus acelor de ceasornic.
  Alunecând pe ambele picioare, se începe efectuarea propulsiei înspre înainte cu piciorul dinspre exterior, ridicând 

piciorul dinspre exterior peste piciorul care efectuează mișcarea de alunecare și plasându-l în interiorul curbei.
  Piciorul care în acest punct se afl ă pe partea exterioară a cercului este ridicat cu vârful în sus și plasat în spatele celui 

care efectuează alunecarea.
  Se repetă mișcarea de cinci ori. 
  Se repetă exercițiul cu deplasare în sensul acelor de ceasornic.

Alunecarea înspre înainte, în cerc pe latura exterioară (stânga și dreapta):
  Sportivul stă drept, cu un braț orientat înspre înainte, iar celălalt întins înspre înapoi.
  Sportivul se deplasează înspre înainte, efectuând mișcarea de alunecare pe ambele picioare.
  Se pregătește mișcarea pe oricare dintre părți, pe latura exterioară a lamei patinei.
  Brațele se mențin extinse către exterior, iar genunchii sunt ușor îndoiți.
  Piciorul dinspre exterior se ridică si se poziționează la călcâiul celuilalt picior.
  Mișcarea de alunecare se face pe un picior.
  Se repetă mișcarea în direcția opusă (în sensul acelor de ceasornic și în direcția opusă).
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Cinci jumătăți de opturi consecutive, deplasare cu spatele, în cerc (stânga și dreapta):
  Sportivul stă drept, plasând brațul dinspre exterior deasupra cercului și brațul dinspre interior în sus și înspre înapoi.
  Sportivul patinează cu spatele, în sensul invers acelor de ceasornic, alunecând pe ambele picioare.
  Se începe mișcarea pentru efectuarea de opturi doar cu piciorul dinspre exterior, urcând și coborând de la nivelul 

genunchilor.
  Se repetă mișcarea în mod continuu, parcurgând un cerc complet, efectuând cel puțin cinci opturi consecutive, pe un 

singur picior.
  Se urmează aceleași instrucțiuni pentru deplasarea în sensul acelor de ceasornic.

Rotația pe ambele picioare:
  Sportivul stă drept, având vârfurile picioarelor orientate ușor către interior și la o distanță egală cu lățimea șoldurilor.
  Sportivul fl exează ușor genunchii în timp ce partea superioară a corpului se răsucește puțin în direcția opusă rotirii. 
  Aceeași poziție de răsucire moderată se utilizează pentru a iniția mișcarea de rotație. Corpul se rotește, genunchii 

sunt ușor ridicați, vârfurile picioarelor sunt orientate înspre interior. Piciorul dinspre interiorul mișcării de rotație se 
poziționează pe latura interioară-posterioară la nivelul talusului, iar piciorul exterior se poziționează pe partea median-
posterioară a laturii interioare.  Brațele sunt trase înspre interior către piept.

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

Sportivul are capul orientat în jos. Ajustați postura sportivului astfel încât brațele să fi e extinse 
înspre exterior, spatele să fi e drept și privirea înspre înainte.

Sportivul nu este poziționat pe latura cores-
punzătoare.

Asigurați-vă că sportivul își înclină corpul înspre interiorul 
cercului, presiunea fi ind la nivelul gleznelor și având genunchii 
fl exați.

Sportivul nu aplică presiune pe 
piciorul care efectuează mișcarea de 
propulsie.

Asigurați-vă că genunchii sportivului sunt fl exați și că greutatea 
corpului se menține mai mult timp pe piciorul care efectuează 
mișcarea de propulsie.

Sportivul nu mișcă genunchii pe axa jos-
sus.

Asigurați-vă că sportivul exersează mișcarea genunchilor pe axa 
jos-sus.

Sportivul efectuează mișcarea de rotație pe 
partea incorectă a lamei.

Asigurați-vă că corpul sportivului este ușor aplecat înspre înainte 
pentru a menține pe suprafața de gheață partea corespunzătoare a 
lamei patinei.

Sportivul are picioarele prea îndepărtate.
Asigurați-vă că sportivul își apropie picioarele la o distanță egală 
cu lățimea șoldurilor, făcând o mișcare de ridicare la nivelul 
genunchilor în timp ce brațele sunt aduse lângă corp.
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Secvența nouă
Progres abilități

Rotația în trei etape, înspre înainte, pe exterior (stânga și dreapta):
  Sportivul se deplasează înspre înainte, într-o manieră relaxată.
  Sportivul adoptă poziția pentru mișcarea de alunecare pe ambele picioare, având brațul dinspre exterior înspre înainte și 

brațul interior în sus și înspre înapoi.
  Se inițiază mișcarea de efectuare a curbei către oricare parte, menținând brațele întinse și genunchii ușor fl exați. Piciorul 

dinspre exterior se ridică și se poziționează lângă călcâiul piciorului care efectuează mișcarea de alunecare, continuând 
efectuarea curbei pe latura exterioară și rotind partea superioară a corpului.

  Sportivul ridică ușor genunchiul piciorului care efectuează mișcarea de alunecare pentru a-l muta înspre înainte în 
vederea mișcării de rotație; șoldurile se rotesc 180 grade, dinspre înainte înspre înapoi, în direcția curbei. Se fl exează din 
nou genunchiul piciorului care efectuează mișcarea de alunecare, continuând pe partea interioară.

  După rotație, se controlează supra-rotația șoldurilor și umerilor prin tragerea înspre înapoi a umerilor și poziționarea în 
fața corpului a brațului dinspre exterior, astfel încât partea superioară a corpului să fi e orientată către partea interioară 
a curbei.

  Piciorul liber se menține la nivelul călcâiului piciorului care efectuează mișcarea de alunecare, capul și spatele spatele 
sunt drepte pe întreaga durată a exercițiului.

  Mișcarea de-a lungul curbei se continuă pe partea interior-posterioară.

Întoarcerea înspre înainte, pe interior (stânga și dreapta):
  Sportivul stă drept, având brațul liber orientat înspre înainte și celălalt braț înspre înapoi.
  Sportivul de deplasează înspre înainte, efectuând mișcarea de alunecare pe ambele picioare.
  Se inițiază efectuarea mișcării de rotație pentru oricare direcție întorcând partea superioară a corpului în direcția curbei 

pe care sportivul trebuie să o efectueze.
  Piciorul dinspre interior este ridicat la nivelul călcâiului piciorului care efectuează mișcarea de alunecare.
  Se menține mișcarea de alunecare pe latură.
  Se repetă pentru direcția opusă (în sensul acelor de ceasornic și în direcția opusă acestora).
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Fandare înspre înainte sau „vânătorul de rațe”:
Fandare înspre înainte

  Sportivul de deplasează înspre înainte, într-o manieră relaxată.
  Se efectuează mișcarea de alunecare pe un picior, indiferent dacă pe cel drept sau stâng. 
  Piciorul liber este menținut extins, spatele este drept și vârful piciorului orientat înspre exterior.
  Șoldurile coboară până la nivelul genunchiului piciorului care efectuează mișcarea de alunecare, spatele este drept și 

piciorul liber extins înspre înapoi, în poziție orizontală.
  Pe parcursul efectuării fandării, piciorul liber este tras pe suprafața de gheață, care este atinsă doar de partea laterală a 

talusului sau a ghetei.

”Vânătorul de rațe”:
  Sportivul de deplasează înspre înainte, într-o manieră relaxată.
  Se efectuează coborârea pe unul dintre genunchi.
  Un picior este extins înspre înainte și este paralel cu gheața.
  Se revine la poziția anterioară, cu genunchiul fl exat, după care la cea în picioare.
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Săritura iepurelui:
  Sportivul de deplasează înspre înainte, într-o manieră relaxată, cu brațele extinse în lateral și puțin înspre înainte.
  Se efectuează mișcarea de alunecare pe un picior, cu genunchiul fl exat și piciorul liber extins către înapoi.
  Se efectuează săritura prin balansarea înspre înainte a piciorului liber, împingând din genunchiul piciorului care 

efectuează mișcarea de alunecare și aterizând pe zimții frontali ai patinei piciorului liber, precum și pe lama patinei 
celuilalt picior.

  Se revine la mișcarea de alunecare efectuată pe un picior (același ca la începutul secvenței).

Erori și metode de corectare - Secvența nouă

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

Poziția corpului în timpul mișcă-
rii de coborâre nu este corectă.

Asigurați-vă că sportivul își apleacă corpul gradual, orientându-l 
ușor înspre înainte.

Sportivul are capul orientat în jos. Ajustați postura sportivului astfel încât brațele să fi e extinse înspre 
exterior, spatele să fi e drept și privirea înspre înainte.

Sportivul efectuează întoarcerea pe par-
tea greșită a lamei.

Asigurați-vă că atunci când efectuează întoarcerea, sportivul folosește 
mișcarea corectă la nivelul genunchiului.

După efectuarea întoarcerii,  sportivul 
nu reușește să se mențină pe latură.

Asigurați-vă că după faza de „control” a mișcării de rotație, spor-
tivul efectuează o contra-rotație puternică, cu șoldurile orientate în 
direcția opusă umerilor.

Sportivul nu este poziționat/ă pe latura 
corespunzătoare.

Asigurați-vă că sportivul își înclină corpul înspre cerc apăsând la 
nivelul gleznelor și având genunchii fl exați.

Sportivul „târăște” zimții frontali ai lamei 
patinei.

Asigurați-vă că sportivul deschide mai mult piciorul de fandare 
pentru a permite patinei să se deplaseze pe gheață.

Sportivul nu aterizează pe zimții fron-
tali ai lamei patinei.

Asigurați-vă că sportivul orientează corespunzător vârful piciorului 
pentru aterizare.

Sportivul aterizează pe piciorul greșit.
Asigurați-vă că sportivul aterizează pe zimții frontali ai piciorului 
opus celui utilizat pentru inițierea săriturii și că mișcarea de alunecare 
se face apoi pe acesta din urmă.
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Secvența zece
Progres abilități

Rotația în trei etape înspre înainte, pe interior (stânga și dreapta):
  Sportivul se deplasează înspre înainte, într-o manieră relaxată.
  Sportivul adoptă poziția pentru mișcarea de alunecare pe ambele picioare, având brațul dinspre exterior înspre înainte și 

brațul interior în sus și înspre înapoi.
  Se inițiază mișcarea de efectuare a curbei către oricare parte, menținând brațele întinse și genunchii ușor fl exați. Piciorul 

dinspre interior se ridică și se poziționează lângă călcâiul piciorului care efectuează mișcarea de alunecare, continuând 
efectuarea curbei pe latura interioară și rotind partea superioară a corpului.

  Sportivul ridică ușor genunchiul piciorului care efectuează mi carea de alunecare pentru a-l muta înspre înainte în vederea 
mișcării de rotație; șoldurile se rotesc 180 grade, dinspre înainte înspre înapoi, în direcția curbei. Se fl exează din nou 
genunchiul piciorului care efectuează mișcarea de alunecare, continuând pe latura interioară.

  După rotație, se controlează supra-rotația șoldurilor și umerilor prin tragerea înspre înapoi a umerilor și poziționarea în 
fața corpului a brațului dinspre exterior, astfel încât partea superioară a corpului să fi e orientată către partea interioară 
a curbei.

  Piciorul liber se menține la nivelul călcâiului piciorului care efectuează mișcarea de alunecare, capul și spatele spatele 
sunt drepte pe întreaga durată a exercițiului.

  Mișcarea de-a lungul curbei se continuă pe partea interioară.

Cinci treceri (crossover) consecutive înspre înapoi (stânga și dreapta):
  Sportivul stă drept având capul, umerii și brațele orientate înspre centrul cercului.
  Sportivul patinează în direcția opusă acelor de ceasornic.
  Alunecând pe ambele picioare, se inițiază mișcarea de jumătate de opt înspre înapoi. Piciorul dinspre exterior trebuie să 

vină peste piciorul dinspre interior, trecând peste piciorul care efectuează mișcarea de alunecare și poziționându-se pe 
latura interioară în interiorul curbei.

  Piciorul care în acest punct se afl ă pe partea exterioară a cercului este ridicat cu vârful în sus și orientat către partea 
interioară a cercului.

  Se repetă mișcarea de cinci ori. 
  Se repetă exercițiul cu deplasare în sensul acelor de ceasornic.

Oprirea de tip hockey
  Sportivul de deplasează înspre înainte, într-o maniera relaxată, efectuând mișcarea de alunecare pe ambele picioare, cu 

brațele extinse pentru menținerea echilibrului și cu genunchii fl exați.
  Având partea superioară a corpului orientată către înainte, sportivul efectuează o întoarcere rapidă de 90 de grade, cu 

ambele picioare în aceeași direcție și exercitând presiune în jos, pentru a crea fricțiune.
  Mișcarea de alunecare se produce pe marginea interioară a lamei patinei frontale și marginea exterioară a lamei patinei 

posterioare.
  Oprirea de tip hockey poate fi  efectuată în oricare direcție.
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Spirala înspre înainte pe o distanță egală cu de trei ori lungimea corpului:
  Sportivul este în poziția care precede începerea deplasării.
  Sportivul se deplasează înspre înainte.
  Mișcarea de alunecare se produce pe ambele patine.
  Una dintre patine se ridică de pe gheață, piciorul se extinde înspre înapoi, în timp ce mișcarea de alunecare se efectuează 

pe celălalt picior.
  Corpul este aplecat înainte, de la nivelul taliei, până în punctul în care partea superioară a corpului este poziționată 

paralel cu gheața.
  Piciorul extins se ridică astfel încât genunchii și piciorul să fi e la nivelul șoldului, capul se menține drept și privirea 

înainte.
  Spatele este arcuit, iar brațele sunt extinse în lateral.

Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

Poziția corpului în timpul mișcării 
de coborâre nu este corectă.

Asigurați-vă că sportivul își apleacă corpul gradual, orientându-l 
ușor înspre înainte.

Sportivul efectuează întoarcerea pe partea 
greșită a lamei.

Asigurați-vă că atunci când efectuează întoarcerea, sportivul foloseș-
te mișcarea corectă la nivelul genunchiului.

După efectuarea întoarcerii,  sportivul nu 
reușește să se mențină pe latură.

Asigurați-vă că după faza de „control” a mișcării de rotație, spor-
tivul efectuează o contra-rotație puternică, cu șoldurile orientate în 
direcția opusă umerilor.

Pe parcursul deplasării înspre înapoi, 
sportivul se apleacă prea mult înspre 
înainte, creând frecare cu partea frontală 
a patinei.

Asigurați-vă că genunchii sportivului sunt fl exați, astfel încât 
greutatea corpului să fi e pe talus și nu pe zimții frontali ai lamei 
patinei.

Pe parcursul efectuării trecerilor înspre 
înapoi (crossover-uri), sportivul se aplea-
că în afara suprafeței cercului. 

Asigurați-vă că sportivul este aplecat înspre suprafața cercului, 
astfel încât să fi e poziționat pe laturile corespunzătoare.

Sportivul are picioarele prea îndepărtate. Asigurați-vă că sportivul începe prin oprirea de tip plug, aducând 
apoi în poziție piciorul din spate.

Sportivul își apleacă corpul înspre zimții 
frontali ai lamei patinei.

Asigurați-vă că sportivul ridică piciorul afl at în spate în poziția 
pentru efectuarea spiralei și că apasă în jos cu călcâiul patinei care 
efectuează mișcarea de alunecare.

Piciorul liber al sportivului este situat prea 
jos.

Asigurați-vă că sportivul efectuează  întinderea pentru poziția de 
spirală în afara suprafeței de gheață sau la marginea acesteia.
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Secvența unsprezece

Progres abilități

Mișcarea de alunecare înspre înainte, pe latura exterioară, efectuată consecutiv (cel puțin două pe 
fi ecare picior):

  Trebuie efectuate câteva serii de cel puțin patru semicercuri, cu alternarea piciorului care efectuează mișcarea de 
alunecare.

  În cazul în care exercițiul se începe pe piciorul drept, brațul drept trebuie să fi e orientat înspre înainte, brațul stâng înspre 
înapoi, iar picioarele poziționate în formă de „T”, cu piciorul stâng situat în spate.

  Mișcarea de propulsie se efectuează de pe latura interioară, piciorul liber rămâne călcâiul piciorului care efectuează 
mișcarea de alunecare, iar restul corpului este în poziție de start. Se menține această mișcare de alunecare pe latura 
exterioară, parcurgând jumătate dintr-un semicerc.

  În punctul de mijloc al semicercului, piciorul liber vine încet înspre înainte, în fața piciorului care efectuează mișcarea 
de alunecare, schimbând între timp poziția brațelor, astfel încât brațul liber să fi e poziționat în față, iar celălalt în spate. 
Schimbarea poziției brațelor se efectuează prin trecerea acestora pe lângă șolduri și readucerea lor în poziția corectă.

Mișcarea de alunecare înspre înainte, pe latura interioară, efectuată consecutiv (cel puțin două pe 
fi ecare picior):

  Trebuie efectuate câteva serii de cel puțin patru semicercuri, cu alternarea piciorului care efectuează mișcarea de 
alunecare.

  Exercițiul se începe pe piciorul drept, brațul stâng fi ind orientat către înainte și brațul drept către înapoi. Piciorele se pun 
în poziție „T”, piciorul stâng fi ind poziționat la călcâiul piciorului utilizat pentru alunecare.

  Mișcarea de propulsie se efectuează de pe latura interioară stângă, piciorul liber rămânând la călcâiul piciorului care 
efectuează mișcarea de alunecare. Corpul este în poziție de start, cu piciorul utilizat pentru alunecare poziționat pe latura 
interioară. Se menține această mișcare de alunecare parcurgând jumătate dintr-un semicerc.

  În punctul de mijloc al semicercului, piciorul liber vine încet înspre înainte, în fața piciorului care efectuează mișcarea de 
alunecare, schimbând între timp poziția brațelor, astfel încât brațul corespunzător piciorului care efectuează mișcarea de 
alunecare să fi e poziționat în față, iar celălalt în spate. Schimbarea poziției brațelor se efectuează prin trecerea acestora 
pe lângă șolduri și readucerea lor în poziția corectă.

Mișcarea de tip Mohawk pe interior, înspre înainte (stânga și dreapta):
  Sportivul se deplasează înspre înainte, într-o manieră relaxată.
  Se efectuează o mișcare de alunecare înspre înainte, descriind o curbă pe latura interioară. 
  Piciorul liber este extins înspre înapoi.
  Brațul corespunzător piciorului care efectuează mișcarea de alunecare este poziționat înspre înainte, iar celălalt braț este 

întins înspre înapoi, capul fi ind orientat către partea interioară a curbei.
  Pregătirea pentru rotație se efectuează prin rotirea părții superioare a corpului mai mult către curbă, aducând piciorul 

liber la piciorul care efectuează mișcarea de alunecare, într-un unghi corespunzător, astfel încât călcâiul piciorului liber 
să fi e aproape de căputa piciorului care efectuează mișcarea de alunecare.
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  Pentru a efectua rotația, piciorul liber este poziționat pe gheață, în timp ce piciorul de alunecare trece rapid pe linia sa 
de deplasare, fi ind apoi ridicat în timp ce șoldurile se poziționează frontal față de piciorul care efectuează mișcarea de 
alunecare. Greutatea este transferată de pe un picior pe celălalt.

  Alunecarea este continuată pe latura interioară posterioară, având brațul care corespunde piciorului care efectuează 
mișcarea de alunecare întins înspre înainte, celălalt braț înspre înapoi, iar capul orientat către partea interioară a curbei. 
Poziția pentru fi nalizarea secvenței este similară cu încheierea mișcării în 3 înspre înainte, pe exterior.

Mișcarea de alunecare înspre înapoi, pe latura exterioară, efectuată consecutiv (cel puțin două pe 
fi ecare picior):

  Sportivul este în picioare, cu fața înspre direcția de deplasare.
  Pentru a începe deplasarea, se inițiază mișcarea pentru efectuarea  unei jumătăți de opt, înspre înapoi, cu partea posterioară 

a laturii interioare stânga. Se continuă cu partea posterioară a laturii exterioare dreapta, aplecând corpul înspre interiorul 
cercului. Brațul liber este extins către înainte, iar celălalt braț către înapoi, cu privirea către interiorul curbei, peste linia 
de ghidaj. Se menține mișcarea de alunecare pe latura exterioară, efectuând jumătate dintr-un semicerc.

  În punctul de mijloc al semicercului, piciorul liber vine încet lângă călcâiul piciorului care efectuează mișcarea de 
alunecare, schimbând între timp poziția brațelor, astfel încât brațul care corespunde piciorului în alunecare să fi e 
poziționat în față, iar cel liber în spate. Privirea este orientată către exteriorul curbei. Schimbarea poziției brațelor se 
efectuează prin trecerea acestora pe lângă șolduri și readucerea lor în poziția corectă.

  Se repetă secvența pentru cealaltă latură. 

Mișcarea de alunecare înspre înapoi, pe latura interioară, efectuată consecutiv (cel puțin două pe 
fi ecare picior):

  Sportivul este în picioare, cu fața în sensul opus direcției de deplasare.
  Pentru a începe deplasarea, se inițiază mișcarea pentru efectuarea  unei jumătăți de opt, înspre înapoi, cu partea posterioară 

a laturii interioare stânga. Se continuă cu partea posterioară a laturii exterioare dreapta, aplecând corpul înspre interiorul 
cercului. Brațul liber este extins către înainte, iar celălalt braț către înapoi, cu privirea către interiorul curbei. Piciorul 
din interior se ridică și se extinde peste linia de ghidaj. Se menține mișcarea de alunecare pe latura interioară, efectuând 
jumătate dintr-un semicerc.

  În punctul de mijloc al semicercului, piciorul liber vine încet lângă călcâiul piciorului care efectuează mișcarea de 
alunecare, schimbând între timp poziția brațelor, astfel încât brațul care corespunde piciorului în alunecare să fi e 
poziționat în față, iar cel liber în spate. Privirea este orientată către exteriorul curbei. Schimbarea poziției brațelor se 
efectuează prin trecerea acestora pe lângă șolduri și readucerea lor în poziția corectă.
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Erori și metode de corectare

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

Sportivul are capul orientat în jos. Ajustați postura sportivului astfel încât brațele să fi e extinse înspre 
exterior, spatele să fi e drept și privirea înspre înainte.

Sportivul începe rotația prea devreme. Asigurați-vă că sportivul menține poziția inițială pe parcursul 
a jumătate de semicerc.

Sportivul își balansează prea mult 
brațele în timpul rotației.

Asigurați-vă că sportivul coboară brațele pe lângă corp, apoi le ridică 
din nou.

Sportivul are o poziție incorectă a 
piciorului liber în timpul deplasării. Asigurați-vă că vârful piciorului este chiar pe linia de ghidaj. 

Sportivul nu se rotește înspre înapoi. Asigurați-vă că sportivul își rotește partea superioară 
a corpului și piciorul liber.

Sportivul pierde controlul după mișcarea 
de rotație.

Instruiți sportivul cu privire la poziția de contra-rotație 
din faza de ”control”.

Sportivul se rotește prea mult în partea de 
început a laturii.

Instruiți sportivul cu privie la poziția de contra-rotație din faza 
de ”control”.

Sportivul efectuează o rotație redusă în 
partea de început a laturii.

Asigurați-vă că sportivul își orientează înspre exterior călcâiul drept 
pentru a permite abordarea corectă a laturii interioare posterioare.  
Piciorul care efectuează mișcarea de propulsie și brațul liber trebuie 
plasate în fața piciorului care efectuează mișcarea de alunecare peste 
linia de ghidaj.
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Secvența doisprezece
Progres abilități

Săritura de tip waltz:
  Sportivul stă în picioare, în poziția literei„T”. Piciorul frontal va purta denumirea de picior de săritură, iar piciorul din 

spate va fi  piciorul liber.
  Se efectuează o cursă puternică pe latură exterioară frontală a piciorului de săritură, acesta fi ind fl exat. Piciorul liber se 

mută înspre înainte și în sus pentru a iniția săritura, împingând între timp piciorul de săritură în sus, pentru efectuarea 
mișcării.

  Sportivul efectuează o jumătate de întoarcere în aer și aterizează pe piciorul care anterior era liber, pe latura exterior 
posterioară.

  Capul trebuie orientat către direcția din care se efectuează deplasarea, brațele întinse către exterior pentru echilibru, 
șoldurile drepte și piciorul liber extins înspre înapoi, într-o poziție controlată.

  Se continuă mișcarea de alunecare pe latura exterior posterioară.

Rotație pe un picior (cel puțin trei rotații):
  Sportivul stă în picioare, în poziția literei„T”. Piciorul de alunecare va fi  piciorul frontal.
  Brațul corespunzător piciorului care efectuează mișcarea de alunecare este ridicat și poziționat pe partea superioară 

a corpului. Celălalt braț este ținut lipit la spate. Brațele încep mișcarea de rotație înainte de efectuarea mișcării de 
propulsie.

  Se efectuează mișcarea de propulsie pentru poziția de rotație înspre înainte în trei etape, către exterior, cu scopul de a 
iniția rotația, în timp ce piciorul liber descrie un arc de cerc în lateral și este poziționat lângă piciorul de alunecare.

  Apoi, brațele sunt aduse către piept, în timp ce rotația este cotinuată pe talus, zimții frontali de jos zgâriind suprafața de 
gheață.

  Sportivul părăsește mișcarea de rotație prin plasarea piciorului liber pe gheață și împingând spre latura exterior 
posterioară.
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Secvența de pași Mohawk (se repetă în sensul acelor de ceasornic și în sensul opus acestora) 
Opțional, se pot efectua doi pași de introducere:

  Secvența de pași constă din: (în sensul opus acelor de ceasornic)
Stânga față exterior 
Dreapta trecere (crossover) față interior 
Stânga față exterior
Mohawk dreapta față interior și stânga spate interior
Dreapta spate exterior 
Stânga trecere (crossover) spate interior, pas către interiorul cercului dreapta față interior, picioarele apropiate
Se repetă secvența. Pentru sensul acelor de ceasornic, se începe cu piciorul drept.

Erori și metode de corectare 

Eroare Metode de corectare

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei. Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii.

Sportivul are capul orientat în jos. Ajustați postura sportivului astfel încât brațele să fi e extinse 
înspre exterior, spatele să fi e drept și privirea înspre înainte.

Sportivul lovește zimții frontali ai lamei 
în timpul trecerii piciorului liber.

Asigurați-vă că sportivul se ridică pe genunchi în momentul 
inițierii mișcării.

La efectuarea săriturii de tip waltz, sportivul 
efectuează o sub-rotație. 

Asigurați-vă că la începutul săriturii sportivul efectuează o jumăta-
te de rotație la nivelul șoldurilor și transferă greutatea corpului pe 
piciorul de aterizare.

În timpul aterizării, sportivul nu are 
control asupra părții superioare a cor-
pului 

Asigurați-vă că sportivul își menține brațul liber puțin către 
înainte și celălalt braț către lateral.

La inițierea mișcării de rotație, sportivul nu 
face o mișcare sufi cient de puternică.

Asigurați-vă că sportivul își îndoaie mai mult genunchii la iniție-
rea mișcării de rotație în trei etape.

Sportivul se rotește pe partea greșită a lamei 
patinei.

Asigurați-vă că sportivul își plasează greutatea pe talus și pe 
partea de jos a zimților frontali.

Sportivul își rotește umerii în afara 
cercului.

Asigurați-vă că sportivul are partea superioară a corpului orientată 
către interiorul cercului.
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