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Nu o să vă cer să credeţi tot ce vă spun, ca şi când ar fi cuvântul 
Domnului. Este ceea ce cred şi ceea ce am pus în practică. Nu vă ascund nimic, 
nu voi retracta nimic. Vă ofer ideile mele şi dacă diferă de ale voastre nu 
înseamnă că greşiţi sau altcineva se înşeală pentru că există mai multe căi de 
a face un lucru. Dacă par de neclintit sau foarte hotărât în legătură cu 
lucrurile pe care le fac, aşa şi trebuie să fiu. Dacă luăm lucrurile pe care le-am 
făcut, ar trebui să fiu sigur pe ele şi, în general vorbind, cred că pot fi 
considerat un antrenor care gândeşte pozitiv. Cred că ar trebui să jucaţi 
agresiv, atât în atac cât şi în apărare. Cred că trebuie să aveţi încredere în ceea 
ce faceţi, altfel, nu mai are rost să puneţi în practică.Cred în pregătirea echipei 
proprii şi interesul mai mic faţă de ceilalţi şi de aceea nu fac multe investigaţii 
Dacă nu sunteţi de acord, este foarte bine. Eu sunt gata să vă transmit 
lucrurile în care cred şi am pus în joc toate puterile mele pentru antrenamente. 

Sunt câteva lucruri pe care le consider foarte importante în ceea ce priveşte 
antrenoratul. 

Primul şi cei mai important lucru cu care vreau să încep este că baschetul este un joc 
ai echilibrului 

a) echijibrul emoţional 
b) echilibrul mental 
c) echilibrul psihic 
d) echilibrul recuperării 
e) echilibrul echipei 
f) echilibrul atacului 
g) echilibrul apărării 

Echilibrul emoţionaI 

Trebuie să-ţi păstrezi emoţiile sub control. Autocontrolul este cel mai important nu numai din 
punctul de vedere al jucătorului, dar şi din punctul de vedere al antrenorului. Nu cred că puteţi fi un 
exemplu pentru jucătorii voştri dacă le spuneţi că cine se pierde cu firea va fi dat afară şi după aceea să 
vă purtaţi isteric cu cei în cauză. Comportamentul acesta nu va demonstra punctul dumneavoastră de 
vedere. Este acelaşi lucru cu a spune că antrenorul care îşi pierde cumpătul va fi dat afară. 
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Echilibrul mental 

Echilibrul corpului este controlat în totalitate de cap - cât de bine îţi păstrezi emoţiile sub 
control. Capul este întotdeauna proiectat pe mijlocul liniei dintre cele două picioare, în apărare sau 
atac, cu minge sau fără minge. Exersaţi să realizaţi următoarele: alunecarea în apărare, frânările şi 
pornirile bruşte, opririle după săritură, opririle din dribling, unu la unu, aruncările din săritură imaginare 
şi recuperările imaginare. Ţineţi toate articulaţiile flexibile şi relaxate. 

Echilibrul psihic 

Acest echilibru este controlat de extremităţi. Picioarele sunt luate primele în discuţie. Vreau ca 
picioarele să fie depărtate puţin faţă de lăţimea umerilor; când arunci, când recuperezi şi când te aperi. 
Joci baschet pe toată talpa şi nu pe vârfuri. Dacă picioarele sunt prea depărtate, pierzi manevrabilitatea, 
dacă sunt prea apropiate, pierzi echilibrul. 

Mâinile trebuie să fie întotdeauna apropiate de corp în aliniament cu corpul. Aveţi mai mult 
control cu mâinile apropiate de corp. în apărare aveţi trei lucruri care trebuie să vă intereseze: 
driblingul, pasarea şi aruncarea, plasamentul adversarilor. Ţineţi mâinile apropiate de corp pentru 
blocarea aruncărilor, dar niciodată în afară. 

Echilibrul supra-antrenamentului 

Poate fi mai dăunător decât lipsa totală de antrenament.Cred că tendinţa antrenorilor tineri, 
neexperimentaţi, este de a( da prea mult. Ei nu au destulă răbdare. Antrenorul tânăr va încerca să 
impresioneze, să arate celor mai tineri decât el cât de mult cunoaşte, la fel ca şi antrenorii mai în vârstă. 
Dacă supraantrenaţi o echipă, nu veţi face lucrurile cum trebuie. Predă bine ceea ce şti şi nu-i face pe 
jucători atât de dependeţi de tine încât să le tai din iniţiativă. Trebuie totuşi să frânezi din iniţiativa 
jucătorilor pentru a păstra ordinea în sistemul tău de pregătire. 

Condiţionarea vârfului de formă sportivă 

Vârful de formă spotivă dă rezultate atunci când promovezi presiunea impusă la începutul unei 
partide şi o menţi pe întreg parcursul, până la finalul meciului. Dacă ai o echipă mai bine pregătită (vârf 
de formă sportivă) decât adversarul în momentul jocului, şi nu impui presiunea tot timpul ca să-i faci să 
greşească, atunci nu va exista nici o diferenţă, chiar dacă eşti mult mai bine pregătit. Adversarii vor avea 
o condiţie fizică suficientă pentru a face faţă echipei tale. Cred că echipa motivată va ieşi probabil 
câştigătoare în final, numai dacă îşi impune presiunea. Dacă nu, nu va fi nici o diferenţă şi va fi doar 
mâna destinului. Mie, personal, îmi place presiunea ofensivă şi defensivă. Mereu spun jucătorilor mei că 
trebuie să fim într-o mai bună dispoziţie de joc decât adversarii noştri. S-ar putea să nu fim într-un 
anumit moment, dar vreau să muncim ca să tindem spre acest lucru. Vreau ca jucătorii să se simtă în 
stare să ajungă la acea condiţie de vârf şi apoi să se menţină. Aceasta este o dublă responsbilitate: 
antrenor şi jucător. 

Antrenorul trebuie să-şi planifice antrenamentul de aşa manieră încât să atingă vârful de formă. 
Unii jucători au nevoie de mai multe antrenamente decât alţii. Este responsabilitatea antrenorului să 
acorde atenţie acestui lucru. Responsabilitatea jucătorului începe în momentul în care părăseşte sala de 
antrenament şi până se întoarce. Un jucător iresponsabil poate distruge, în timpul liber, mai mult şi mai 
repede decât poate '‘construi" un antrenor. Lipsa măsurii, odihna insuficientă, mâncatul neregulat, dieta 
necorespunzătoare, abuzul de preparate culinare. Toate acestea sunt dăunătoare organismului şi 
binenţeles condiţiei fizice. Desigur, comportamuntul necorespunzător din timpul liber te pune la 
pământ. Jucătorii trebuiesc învăţaţi să accepte aceste responsabilităţi. 

Echilibrul atacului 

In atac, în majoritatea timpului, jucătorul evoluează fără minge. Acest timp trebuie folosit în 
mod inteligent, în folosul echipei. Ce faci în timpul în care eşti fără minge va conta foarte mult atunci 
când mingea ajunge la tine. 

Echilibrul apărării 

 apărare om la om poate fi foarte bine jucată după principiile apărării în zonă. Scopul tău 
principal într-o apărare om la om nu este de a apăra omul tău, pentru ca acesta să nu 



înscrie, ci de a împiedica adversarul să înscrie. Câteodată, trebuie să-ţi părăseşti 
definitiv  omul tău pentru a împiedica alt jucător să înscrie cu uşurinţă. Aceasta este 
marea filosofie a apărării. 

 

ESENŢIAL PENTRU ANTRENORI 

1. Trebuie să fie foarte muncitor. Nu există substitut pentru muncă. 
2. Trebuie să fi extrem de entuziast. 
3. Trebuie să ai simpatii, dar să rămâi obiectiv. Trebuie să faci ce este cel mai bine pentru 

echipă. 
4. Trebuie să ai multă răbdare. 
5. Trebuie să ai autocontrol. Nu poţi gândi în alt mod. 
6. Trebuie să te pregăteşti. A eşua în pregătire înseamnă aţi pregăti eşecul. 
7. Trebuie să fi disciplinat. Disciplina este pentru a nu stârni conflicte, pentru a îmbunătăţi, 

ajuta şi corecta, nu pentru a pedepsi. Nu poţi stinge conflicte şi în acelaşi timp să-ţi păstrezi influenţa 
asupra părţilor. 

8. Fii foarte atent la detalii. Micile amănunte sunt cele care fac posibile marile victorii. 
9. Imparţialitatea. Asta înseamnă că nu poţi trata toţi jucătorii în acelaşi mod, pentru că 

aceasta este calea sigură de aţi arăta parţialitatea. Jucătorii nu-şi câştigă toţi acelaşi tratament, pentru 
că nu toţi merită acest lucru. Tu trebuie să fi judecătorul. Nu poţi avea mereu dreptate şi dacă-ţi găseşti 
greşelile, atunci îndreaptă-le. 

10. Dă jucătorilor tăi o imagine optimistă - în nici un caz una idealistă. Idealismul nu este real şi 
cred că tu trebuie să fi un realist. Mie îmi place un idealism realist. 

11. Trebuie să fi profesor. Nicăieri regulile de învăţare rapidă nu sunt mai folositoare decât 
cele fundamentale din sport. 

12. Impunător, dar niciodată încăpăţânat 
13. Planul antrenamentului - Cum pregăteşti şi organizezi antrenamentul este un lucru foarte 

important şi va fi oglindit în rezultatele pe care le vei obţine. Cred în dominarea atacului sau apărării în 
zile alternative, dar trebuie să faci câte puţin din fiecare, zi de zi. Cred că trebuie să combini exerciţiile 
grele cu cele uşoare. Elementele noi trebuiesc predate la începutul perioadei de antrenament, înainte 
ca jucătorii să fie obosiţi fizic şi psihic. Termină antrenamentul, întotdeauna, într-o notă veselă. 

14. Echipamentul - Cea mai importantă componentă a echipamentului sunt ghetele şi ciorapii. 
Trebuie să-i înveţi pe jucători cum să-şi pună ghetele şi ciorapii. 

15. Fundamental - Recuperările - Cel mai important aspect la recuperări este să presupui 
întotdeauna că adversarul sau coechipierul va rata. Mâinile se ridică imediat deasupra umerilor, se duce 
un picior în spate, privirea se ţine pe adversarul direct sau pe coechipierul apropiat şi când se aruncă la 
coş se face automat pasul pentru blocaj defensiv sau ofensiv, încercând să recuperezi mingea. Trebuie 
doar să intuieşti viitoarea traiectorie a balonului. 

16. Atacul - Cred într-un atac care acordă fiecărui jucător, aproximativ, acelaşi număr de 
posibilităţi de a marca în timpul desfăşurării competiţiei. Este un joc de echipă şi trebuie să gândeşti şi 
să lucrezi continuu în acest sens. 

Dacă folosiţi contraatacul, şi cred că toată lumea trebuie să-l folosească, dar nu 
periodic, acesta trebuie realizat cu răbdare şi control. Trebuie să ştiţi că probabil veţi face 
câteva greşeli în plus cu folosirea contraatacului, dar trebuie să 
înveţi să ai răbdare şi încet-încet să reduci erorile. Dacă nu ai răbdare, cu siguranţă vei 
face mult mai multe greşeli. 

 

 

 

 



Digresiuni întâmplătoare 

Un antrenor trebuie să fie filozof, într-un sens mai larg, trebuie să aibă o filosofie proprie 
dacă vrea să-şi facă bine meseria. Două posibile simptome ale nebuniei, în conformitate cu psihiatrii, 
sunt mania grandorii şi mania persecuţiei. Din moment ce toţi antrenorii sunt supuşi maniei 
persecuţiei, atunci când fiecare situaţie limită sau eşec par a fi împotriva lor, ei trebuie să fie pregătiţi 
psihic să accepte aceste posibilităţi cu mult calm şi stăpânire de sine pentru a continua să ia decizii 
într-o lumină favorabilă. 

Antrenorii trebuie să fie în stare să acţioneze într-o manieră filosofică la reacţiile neaşteptate 
ale jucătorilor, suporterilor, adversarilor şi altora, care au, sau cred că au, un interes personal faţă de 
participanţi, joc sau scorul întâlnirii respective. Antrenorul trebuie să fie conştient că progresele sale 
îl pun în postura de persoană publică şi, în timp, va primi atât critici nejustificate 
- chiar injurii, cât şi laude nemeritate. De asemenea, trebuie să realizeze că, în mare parte, munca sa 
este realizată în circumstanţe atenuante, de natură incitantă, implicând multe personalităţi tinere, în 
formare. 

Să faci tot ce poţi! 

Un antrenor poate face tot ce-i stă în putere, nimic mai mult, dar este dator nu numai lui ci şi 
celor care l-au angajat şi celor mai tineri care se află sub supravegherea sa. Dacă faci într-adevăr tot 
ce poţi şi eşti conştient, atunci eşti învingător indiferent dacă scorul îţi este favorabil sau nu. Totuşi, 
când nu reuşeşti să faci ceea ce ţi-ai propus, ai pierdut, chiar dacă scorul s-ar putea să-ţi fie favorabil. 

Asta nu înseamnă că nu trebuie să antrenezi pentru victorie. Trebuie să-ţi înveţi jucătorii să 
joace pentru victorie şi să faci totul pentru a fi politicos şi cinstit faţă de ei. Vreau să fiu în stare să 
simt - şi vreau ca jucătorii mei să simtă sincer - că făcând tot ce-mi stă în putinţă înseamnă succesul 
înşuşi, şi mai puţin înfrângerea adversarului. Imi pisez tot timpul jucătorii cu faptul că nu aştept de la 
ei în timpul antrenamentelor sau jocurilor decât să facă tot ceea ce pot şi ştiu. Trebuie să fie dornici 
să devină cei mai buni, în limita posibilităţilor. Spun deasemenea că vreau să fie mulţumiţi de victorie 
şi de afirmarea personală, vreau să obţină cea mai mare satisfacţie ştiind că au făcut împreună cu 
echipa tot ce au putut. Sper ca în timpul meciului să nu se gândească la victorie sau la înfrângere. 

Trebuie să fiţi cu capul sus când aţi făcut tot ce aţi putut, indiferent de scorul final, pentru că 
nu există nici un motiv să fi prea bucuros în cazul unui succes, dar nici disperat în cazul unui eşec. 

Antrenorul ca profesor 

Din moment ce cea mai importantă responsabilitate a unui antrenor cu privire la 
desfăşurarea unui joc este aceea de a-şi învăţa jucătorii corect şi efectiv să execute bine o varietate 
de elemente şi procedee tehnico-tactice, el este în primul rând profesor. 

Aşa stând lucrurile, jucătorii trebuie să respecte principiile şi să înveţe cât mai corect ceea ce 
pentru antrenor înseamnă legile fundamentale din baschet.Un lucru fundamental trebuie explicat şi 
demonstrat, demonstraţia corectă trebuie imitată perfect de jucători, demonstraţia jucătorilor 
trebuie criticată şi corectă în mod constructiv, ca apoi jucătorii să repete şi să repete execuţia în mod 
corect până se formează deprinderea corectă până la punctul în care reacţionează instinctiv într-o 
manieră corectă. Antrenorul trebuie să caute căile de îmbunătăţire (perfecţionare) în timp ce îi 
perfecţionează pe alţii. Un motto înţelept ar fi: "Ceilalţi, au şi ei creier!" 

Decalogul antrenoratului 

1. Cunoştinţe în domeniu (baschet). 
2. Cultură generală. 
3. Abilitate pedagogică. 
4. Atitudine profesională. 
5. Disciplină. 
6. Organizarea sălii de sport. 
7. Relaţiile în antrenament şi în afara lui. 
8. Relaţia antrenor-jucător. 
9. Comportamentul plăcut şi respectul. 
10. Dorinţa de perfecţionare. 

 



Antrenorul ca un conducător 

Antrenorul nu trebuie să uite niciodată că este un lider, nu o persoană insignifiantă cu ceva 
autoritate. Tinerii pe care îi supraveghează trebuie să fie în stare să primească îndrumările pozitive 
cu mult respect, şi nu numai pe cele privitoare la jucarea corectă a baschetului. In afară de părinţi, 
tinerii petrec foarte mult timp în anturajul profesorilor şi sunt mai uşor de influenţat de aceştia 
decât de oricine altcineva. Antrenorul ca profesor este cel care va exercita, de departe, cea mai mare 
influenţă. 

Domnul WHfred A. Peterson enumeră un calup de idei importante 
privitoare la conducere în eseul său "Arta conducerii". Câteva dintre acestea 
ar fi: 

1. Liderul este un slujitor. 
2. Conducătorul vede cu ochii subalternilor săi. 
3. Liderul spune întotdeauna: "înainte! “. După care deschide calea, dar niciodată nu spune: 

"Plecaţi!" 
4. Conducătorul trebuie să fie conştient că ceilalţi lucrează cu el, nu pentru el. 
5. Liderul are încredere în oameni. El crede în ei şi încearcă să scoată ce este mai bun din 

aceştia. 
6. Conducătorul foloseşte inima la fel de mult ca şi capul. După ce a hotărât cu creierul, lasă 

şi inima să arunce o privire la decizie. Este un prieten. 
7. Liderul planifică şi aranjează lucrurile în ordine. 
8. Este un om de acţiune, dar şi un om cu gândire profundă. 
9. Conducătorul are simţul umorului. Are un spirit modest şi poate râde chiar şi de el. 
10. Liderul poate fi condus. Nu este interesat în a avea propria cale, ci în a găsi cea mai 

bună soluţie. 
11. Conducătorul trebuie să fie întotdeauna deschis. 
12. Liderul vizează obiective înalte. El tinde uneori să facă şi eforturile oamenilor săi, pe 

lângă obligaţiile sale, şi să contribuie la îmbogăţirea personalităţii şi la înfăptuirea unei vieţi mai 
bune pentru toţi. 

Stil sau sistem de joc 

Există diferite sisteme bune de joc. Un lucru foarte important este să fi sigur că 

sistemele de atac şi apărare folosite sunt bazate pe logică, principii valide care ţin 

echilibrul jocului tot timpul. Sistemul de atac cere condiţii de continuă mişcare şi de 

ameninţare permanentă a coşului din diferite unghiuri. 

 

Antrenorul adept a/ contraatacului 

Dacă eşti unul din adepţii contraatacului, trebuie să lucrezi constant pentru aţi crea posibilitatea 
realizării acestuia. Majoritatea posibilităţilor sunt oferite în urma unor constante repetări de exerciţii. Te 
vei adapta la stilul ofensiv, dar la sfârşitul atacului, după un procentaj mare de aruncări ratate pe fondul 
rapidităţii, trebuie să realizezi trecerea rapidă dintr-o apărare în alta. 

Motive principale pentru încrederea mea în contraatac: 

1. Să mulţumeşti suporterii. Aceştia preferă şi merită să vadă atât de multă acţiune, compatibilă 
cu un joc bun. Suntem dependenţi de interesul manifestat de suporteri, fie că ne place, sau nu, să 
admitem acest lucru. Succesul în jocurile noastre este direct proporţional cu popularitatea în rândul 
fanilor, mai ales în zonele în care atmosfera şi celelate sporturi sunt într-o competiţie serioasă cu 
sportul nostru. 

2. Să mulţumeşti jucătorii. Am făcut odată o investigaţie pe cont propriu pentru a descoperi 
stilul de joc preferat de cei mai mulţi dintre sportivi. Rezultatele mi-au arătat că majoritatea preferă 
contraatacul în locul atacului rapid cu posibilitate de contraatac. 

3. Mai mulţi jucători au ocazia să joace. Ca o regulă generală, în jocul de contraatac, mai mulţi 
sportivi au ocazia să intre în teren. Acest amănunt conduce mai mulţi jucători la obţinerea unor 



satisfacţii personale. 

Cinci principii de bază 

Sunt foarte multe principii importante care trebuiesc luate în consideraţie când vrei să predai 
jocul de baschet unui grup de tineri sau tinere, pe care să-i dezvolţi într-o manieră elegantă. Am 
realizat o selecţie de cinci lucruri care constituie baza şi conţinutul Piramidei Succesului, o structură 
mitologică care a consolidat propria mea gândire. 

1. Seriozitatea 

Nu există substitut pentru muncă. Tu şi jucătorii tăi trebuie să munciţi din greu. Toate 
obiectivele de performanţă nu pot fi atinse decât printr-o planificare atentă şi cu un efort deosebit. 
Perfecţiunea nu poate fi atinsă, dar trebuie să existe un ţel şi care trebuie obţinut prin eforturi susţinute. 

2. Entuziasmul 

Antrenorul şi jucătorii trebuie să fie pasionaţi de jocul de baschet. 

3. Condiţionarea 

a) , mentală. 

b) . morală. 

c) . psihică. 

Condiţia morală şi mentală a jucătorilor este de o importanţă vitală pentru că va determina 
condiţia psihică a acestora, dacă sunt serioşi şi entuziaşti. Un jucător care nu este robust mental şi 
moral nu va fi în stare să devină bine pregătit, deoarece el dărâmă în loc să construiască. Exemplul 
moral şi mental oferit de antrenor poate să aibă o mare influenţă asupra elevilor săi pe care îî 
coordonează şi, o importanţă şi mai mare, asupra caracterului tinerilor şi tinerelor care mai târziu 
părăsesc îndrumările antrenorului şi ajung chiar ei să conducă. 

 

4. Baze fundamentele 

In timpul explicaţiilor antrenorului, jucătorii trebuie să asimileze un bogat bagaj de cunoştinţe şî 
să aibă abilitatea de a realiza în condiţii bune fundamentele jocului de baschet. Ei trebuie să 
reacţioneze adecvat, prompt, fără a opri sau a ezita, gândindu-se la ce urmează să facă. In baschet este 
fără-ndoială valabilă afirmaţia, "cine ezită, pierde!". Intregul secret al unui joc bun este executarea 
rapidă a lucrurilor fundamentale. 

5. Dezvoltarea spiritului de echipă 

Antrenorul trebuie să folosească toată psihologia şi toate metodele avute la dispoziţie în 
îndrumările sale, pentru a dezvolta un bun spirit de echipă în grupul condus de el. Lucrul în echipă şi 
lipsa de egoism trebuiesc încurajate de fiecare dată, iar jucătorul trebuie să fie dornic, nu doar să 
intenţioneze, să-şi sacrifice propria glorie pentru binele întregii echipe. 

Alte principii importante 

1. Baschetul este un joc al deprinderilor şi necesită timp şi răbdare pentru a dezvolta în bune 
condiţii reflexele şi "simţurile" şi să înlăture deprinderile defectuoase. Una dintre cele mai mari greşeli a 
tinerilor antrenori este nerăbdarea. 

2. Antrenorul şi jucătorii nu trebuie să fie nesatisfăcuţi, dar trebuie să lucreze constant pentru a 
se perfecţiona. A fi perfect este un ţel care nu poate fi atins. 

3. Ţine minte că nu este important ce faci ci cât de bine faci antrenamentul. Niciodată nu le da 
jucătorilor prea multe de învăţat 

4. Nu fi rigid, nu-i îngrădi prea mult, pentru a nu distruge iniţiativa lor. Ei trebuie să aibă ceva 
libertate de mişcare, dar trebuie să reacţioneze la iniţiativa colegului astfel încât să menţină ordinea şi 



echilibrul în joc. 
5. Incearcă să creezi un atac echilibrat care să permită înscrierea unui număr relativ egal de 

puncte pentru fiecare post în cursul unui număr de meciuri. 
6. Nu omite detaliile, pentru că micile lucruri sunt cele care fac diferenţa. 
7. Trebuie să te pregăteşti să câştigi pentru a fi un câştigător şi nu poţi să pregăteşti pe alţii 

dacă nu eşti pregătit tu însăţi. 
8. Convinge-i pe jucători că factorul determinant este condiţia, atunci când echipele sunt 

aranjate şi antrenate corespunzător. Oricum dacă echipa mai bine pregătită poate să profite de condiţia 
ei, trebuie să facă acest lucru chiar de la început pentru ca mai târziu, spre finalul meciului, să se facă 
diferenţierea. 

9. Exersaţi mereu atacul fără minge, cu apărător. 
10. Oferiţi mereu încredere generală coordonatorului de joc, cu apărător. 
11. Antrenorul trebuie să facă criticile, dar într-un mod constructiv. Nu trebuie să permită nici 

unui jucător să critice, necăjească sau ridiculizeze un coleg, indiferent de situaţie. 
12. Insistaţi ca cel care a marcat să recunoască meritul celui care a pasat decisiv sau meritul 

celorlalţi coechipieri care au jucat bine faza respectivă. 
13. Analizaţi-vă constant, la fel cum vă analizaţi jucătorii, care sunt guvernaţi de analizele 

competente ale dumneavoastră. 

Ţin foarte mult la punctualitate şi ţinută corespunzătoare pentru antrenament, întâlniri şi toate 
ocaziile unde este implicat timpul specific activităţii noastre. Vreau ca jucătorii să participe la 
antrenamente cu maieul în pantaloni, ciorapii ridicaţi şi o ţinută îngrijită şi curată. Toate acestea îi va 
face pe jucători mai buni! Unii nu cred acest lucru, dar eu cred! 

Dacă îşi pot impune această disciplină, cu siguranţă vor face acelaşi lucru când vom ajunge la 
părţile fundamentale ale baschetului. 

Când opreşti antrenamentul ca să faci corecţii, insistă pe atenţie sporită. Când fluier la începutul 
antrenamentului vreau mingiile aranjate într-un anumit loc şi nimeni nu are voie să mai arunce sau să 
dribleze. Nu vreau să fiu nevoit să ţip la jucători. Vreau să fie pregătiţi întotdeauna să mă asculte cu 
atenţie. VREAU ATENŢIE MAXIMĂ. Dacă unii nu necesită corecţii la execuţie, corectez pe cineva care are 
nevoie. Aveţi răbdare. Lăudaţi la fel cum criticaţi. Nu am eşuat niciodată, a trebuit să critic un jucător, 
sfârşind prin a lăuda acelaşi jucător. Incurajaţi mereu lipsa de egoism şi modul de lucru din cadrul 
echipei. 

Planurile zilnice de antrenament sunt foarte importante. Vă pot prezenta ce am făcut la UCLA 
de-a lungul fiecărei zile de antrenament, din prima zi de când am venit aici. Pot să văd ce am făcut la 
fiecare şedinţă de antrenament şi de asemenea pot vedea observaţiile mele. Invăţ din aceste planuri; ca 
antrenor, trebuie să mă schimb şi să îmi cresc valoarea dacă vreau ca jucătorii mei să progreseze. Pot să 
fac acest lucru cu ajutorul planificării antrenamentului. 

Antrenorul trebuie să fie în sală înaintea jucătorilor. Suporterii nu trebuie să te întrerupă sau să-i 
întrerupă pe jucători în timpul antrenamentelor. Eşti acolo să-ţi înveţi jucătorii, chiar şî în timpul 
antrenamentului individual. 

Antrenamentul organizat, în general vorbind, trebuie să înceapă cu exerciţiile de încălzire. Avem 
exerciţii de alergare, uşor la început şi acelerat treptat, schimbări de direcţie, alunecări în apărare, relaţia 
unu la unu, sărituri, aruncări, viteză de reacţie şi deplasare, şi la finalul fiecărui antrenament 5 flotări. 

Termină antrenamentul numai cu exerciţii tactice. Variaţi exerciţiile de la zi la zi pentru a 
preîntâmpina monotonia. Pregătiţi şi organizaţi exerciţiile foarte atent ca număr de participanţi, pentru 
a obţine cele mai bune rezultate. Explicaţi scopul fiecărui exerciţiu, apoi ocupaţi-vă de cele mai mici 
detalii. Nu continuaţi prea mult un exerciţiu. Alternaţi mereu, pentru că interveni plictiseala. 

Prefer mai multe exerciţii de scurtă durată şi sunt foarte atent cum le plasez în antrenament. 
Alternez întotdeauna exerciţiile dificile (psihice sau mentale) cu cele uşoare, şi invers. Folosiţi sistemul 
concursului, mai ales la aruncările din săritură. 

Folosiţi condiţii de joc cât mai mult posibil. După ce jucătorii s-au încălzit, oferiţi-le material 
nou, pentru integrare în prima zi, şi continuaţi a doua zi. Nu lucraţi cu jucătorii chiar din prima zi, doar 
exemplificaţi-le. 

Chiar dacă un exerciţiu este specific bazelor baschetului, nu neglijaţi celelate fundamente. 
Exersaţi atacul şi apărarea în zile alternative, dar nu uitaţi că trebuie să lucraţi câte puţin din amândouă 
în fiecare zi. Atacul şi apărarea sunt la fel de importante, dar din cauza mingieî, atacul necesită mai mult 
timp. Aceasta nu înseamnă, totuşi, că atacul este mai important. 

Cred că trebuie să încheiaţi antrenamentul în fiecare zi într-o notă total optimistă. Nu pedepsiţi 
niciodată jucătorii la sfârşitul antrenamentului. Pot să fac alergare cu ei la sfârşitul antrenamentului, în 
extra-sezon, dar ei vor şti că o fac doar pentru consolidarea condiţiei fizice. Din moment ce nu vor 
alerga niciodată pe distanţe lungi în joc, vom pune accent pe alergările accelerate pe distanţe scurte 



(sprinturi). 
Vom alerga cât putem până la mijlocul terenului, apoi revenim ia linia de fund, ca mai apoi să 

repetăm de mai multe ori. 
Nu fiţi niciodată supăraţi pe jucători, nu îi ţineţi suplimentar, nu îi alergaţi ca o pedeapsă. Nu 

realizaţi nimic şi lăsaţi un gust amar şi pentru voi, dar mai ales pentru jucători. S-ar putea să aveţi un 
jucător care are nevoie de ajutor într-o anumită problemă, luaţi-l de-o parte şi vorbiţi părinteşte cu el. 
Nu îl pedepsiţi la sfârşitul antrenamentului pe cale psihică. 

Aşteptaţi şi cereţi cooperare din partea jucătorilor voştri. Trebuie educaţi astfel încât să aibă 
grijă de echipament. 

Controlaţi vestiarul în fiecare seară. Vreau să lăsăm vestiarul la fel de curat cum l-am găsit. Dacă 
echipa mea joacă la voi în sală, nu vreau să găsiţi dezordine sau murdărie în vestiarul pe care l-am 
folosit. Totul trebuie adunat şi antrenorii nu pot face chiar totul. O vor face însă dacă este imperios 
necesar. Jucătorii vor avea un exemplu pozitiv în acest sens. De asemenea aştept ca dulăpioarele lor să 
fie curate şi ordonate. 

Fundamente individuale 

Cunoaşterea solidă şi abilitatea de a executa corect variatele componente ale jocului de baschet 
sunt absolut necesare pentru un succes, luând în consideraţie corecta execuţie şi oboseala acumulată, 
dar şi controlul de sine şi spiritul de echipă. 

Echilibruf corpului 

Echilibrul este esenţial pentru ca un jucător să poată executa corect exerciţiile. 
1. Capul - rămâne proiectat pe mijlocul liniei dintre cele două picioare. 
2. Mâinile - ţinute deasupra şoldului cu degetele răsfirate şi relaxate. 
3. Articulaţiile - trebuie să fie uşor flexate şi relaxate, gata de mişcare. 
4. Greutatea - distribuită egal pe tălpile ambelor picioare. 
5. Picioarele - uşor depărtate, gata să se deplaseze rapid spre dreapta, spre stânga, înainte şi 

înapoi. 

Tehnica atacului 

1. Pasarea 

a) , pasaţi repede, dar nu sacrificaţi precizia. 
b) . uitaţi-vă înainte de a pasa, dar nu telegrafiaţi pasa. 
c) . identificaţi cum trebuie destinatarul pasei. 
d) . să fie precisă şi dreaptă. 
e) . transmite mingea colegului cât mai repede, având cea mai bună poziţie ofensivă şi nu 

uitaţi să folosiţi fenta de privire. 

2. Primirea pasei 

a) , ţineţi privirea la minge mereu. 
b) . blocaţi mingea cu o singură mână şi apucaţi-o cu cealaltă. 
c) . obligaţi-vă adversarul să-şi întoarcă capul, apoi demarcaţi-vă. 
d) . când sunteţi apărat foarte bine, apropiaţi-vă de adversar şi pivotaţi. 

3. După primirea pasei 

a) , faţa la coş. 
b) . folosiţi piciorul opus ca pivot. 
c) . păstraţi picioarele în propriul cilindru. 
d) . pregătiţi-vă de aruncare sau dribling de depăşire. 
e) . simţiţi presiunea adversarului şi schimbaţi direcţia. 

4. Aruncarea 

a) . începe cu aruncare oferită - ţine mingea aproape de corp, sări, foloseşte panoul. 
b) . nu pierde mult timp cu aruncările de la distanţă. 
c) . aruncarea din săritură 
- trebuie să fi în stare să ajungi la un procentaj mare. 



- stabileşte zona de aruncare. 
- capul urmăreşte mâna în timpul aruncării. 
- degetul arătător trebuie să dea ultimul impuls mingiei. 
- fi rapid, nu grăbit. 
- cotul sub minge, fixezi coşul. 
- palma şi braţul rămân apropiate de cap, mingea este dusa în sus, nu în lateral sau în faţă. 

5. Driblingul 

a) , driblingul mâinii este rapid. 
b) . cotul în interior, în contact cu corpul. 
c) . dribling printre picioare, în apropierea corpului. 

            d).         driblingul cu schimbare de direcţie. 

6. Blocajul 

a) , nu bloca direct omul, blochează poziţia respectivă. 
b) . blocajul din spate - în nici un caz nu puteţi face obstrucţie. 
c) . omul cu minge trebuie să-şi dirijeze apărătorul în blocaj. 

7. Retragerea 

- când omul cu minge vine direct spre tine trebuie să te retragi, 
a) ,      cu minge. 
b) . fără minge. 

c) . dacă mingea se duce la jucătorui centru, uită-te la extremă. 

8. Recuperarea ofensivă 

a) , trebuie să-ţi câştigi poziţia prin păcălirea sau scoaterea în afară a apărătorului. 

b) . învaţă "să iei o bucată din minge". 
c) . dezvoltă calitativ. 
d) . dezvoltă sincronizarea. 

Tehnica apărării 

1. Cerinţe psihice 

a) , dorinţă şi determinare. 
b) . vigilenţă. 
c) . siguranţă. 
d) . iniţiativă şi agresivitate. 
e) . mândrie. 
f) . concentrare. 
g) . încredere. 
h) . raţionament. 

2. Apărare la omul fără minge 

a) , apăraţi omul astfel încât să nu primească mingea sau să câştige o poziţie cât mai bună 
pentru primirea ei. 

b) . apăraţi omul astfel încât să nu primească mingea în traversările pe sub panou şi spre 
panou. 

c) . apăraţi omul pe partea sa îndemânatică ţinând o mână pe direcţia mingii, iar mâna 
interioară într-o poziţie care să descurajeze pasa sau pătrunderea. 

d) . apărarea se face cu capul şi cu picioarele. 
e) . aveţi în vedere mingea tot timpul. 
f) . apăraţi din faţă jucătorul centru. 
g) . extremele, apăraţi tuşa, mâna în afară. 
h) . fundaşii, apăraţi partea mingiei, braţul sus. 
i) . nu vă relaxaţi niciodată în apărare. 



 

3. După ce adversarul a primit mingea 

a) , preveniţi o aruncare bună. 
b) . apăraţi tuşa. 
c) . fiţi pregătit să evitaţi blocajul. 
d) . apăraţi driblingul. 
e) . blocaţi aruncarea şi recuperaţi. 

4. Apărarea colectivă 

a) , trei oameni fac presing - doi închid şi ajută. 
b) . pressing la minge. 
c) . schimbaţi numai când este necesar şi schimbă înapoi cât mai curând posibil. 
d) . vorbiţi în apărare. 
e) . trebuie să fiţi în formă. 
f) . diferite tipuri de apărare: - om la om 

- zonă 
- pressing 

g) . recuperarea.



 

ATACUL CU JUCĂTOR CENTRU 
 
 

Diagrama 1 - Aliniamentul de bază 

Centrul se află de obicei pe aceeaşi parte cu fundaşul 
ofensiv. Folosim un fundaş ofensiv penetrant. Începem pe o 

parte şi apoi schimbăm partea. Extremele vor sta în 

prelungirea liniei de aruncări libere.  

Diagrama 2 

1 pasează spre 2 pentru începerea atacului. 5 urcă în 
căciulă şi primeşte pasa de la 2. Dacă apărarea este retrasă, 5 
se uită rapid la 4 sau la 3 care pătrund spre coş. Dacă 5 simte 

presiune din partea apărătorului său pe o parte, pivotează şi 
atacă coşul pe partea opusă.  

Diagrama 3 

1 pasează spre 2 pentru începerea atacului. 5 urcă în 
căciulă. 2 pasează spre 4 şi se deplasează pe aceeaşi parte pe 
linia semicercului, ieşind la 30 de grade faţă de inel. Este 
atent la minge în timpul deplasării. 4 are posibilitatea de a 
arunca la coş sau de a pasa fie spre 5, fie spre 2.  

1 

2 

3 



Diagrama 4 

4 pasează pe extrema lui 2 şi pleaca  pentru blocaj 
la 5. 2 pasează la 5 care pătrunde spre coş in urma 
blocajului primit de la 4. 

Diagrama 5 

4 pasează spre 5. 2 coboară pe extremă 
primind blocajul lui 4, care urcă in locul lui lăsat liber 
de 2. 3 coboară până sub panou, unde face schimbare 
de direcţie şi iese la minge. 5 pasează fie spre 2, fie 
spre 3, care este demarcat sub panou. 

Diagrama 6 

1 pasează la 2 pentru începerea atacului. 2 
coboară şi apare la jumătatea zonei extremei. 5 
coboară şi apare în mijlocul zonei de trei secunde.  

4 

5 
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Diagrama 7 

4 pasează spre 1 şi pleacă la blocaj împreună cu 5. 2 
se demarcă în urma dublului blocaj spre extremă. 1 pasează 

spre 2 care aruncă la coş. 

Diagrama 8 

Atac "back-door
1
'. 1 pasează spre 2 pentru 

începerea atacului. 3 avansează pe post de fundaş şi 

primeşte pasa de la 2. 1 pătrunde spre coş şi primeşte pasă 
de la 3.  

Diagrama 9 

1 pasează spre 2. 2 pasează Ia 4 şi se demarcă 
pentru a primi înapoi mingea. 3 şi 5 fac blocaj dublu sub 
panou. 2 pasează spre 1. 1 pasează spre 4 care iese din 
blocajul dublu.   
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Diagrama 10 

4 pasează fie spre 2 care urcă în căciulă în urma 
blocajului jucătorului 3, fie spre 3 care iese din blocajul 
făcut pentru 2. 

Diagrama 11 

Dacă 4 nu poate să arunce fa coş, 3 face blocaj 
pentru 2,  

Diagrama 12 

1 pasează spre 2. 2 pasează mai departe spre 
4 şi se deplasează prin exterior până la 30 de grade faţă 
de panou. 4 îi returnează pasa şi pătrunde spre panou. 
 
 

Diagrama 13 

5 face blocaj pentru 3 sub panou. 2 pasează fie lui 3, 
fie iui 4.  

Diagrama 14 

1 pasează spre 4 care apare în căciulă. 4 se 
întoarce cu faţa la coş, 2 şi 3 pătrund cu schimbare de 
direcţie spre coş. 5 apare sub panou. 4 pas sau sut 
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Diagrama 15 

4 urcă în căciulă. 1 pasează la 3 şi pătrunde folosind 
posibilul blocaj lui 4. 2 se deplasează spre poziţia lui 1 pentru 

echilibru defensiv. 3 pasează spre 1 care este în pătrundere 
spre coş sau pe extremă. 
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Atentie individuală 

PROGRAMUL ZILNIC DE ANTRENAMENT 

Partea întâi - APĂRAREA 

Unde există gelozie şi egoism, acolo apare răutatea şi dezordinea iar 
unde există lipsă de disciplină şi lipseşte respect faţă de autoritate, acolo va fi 
haos tot timpul 

orele 3.00 - 3.29 

 

Fundaşii şi jucătorul centru lucrează pentru 

apărarea posturilor (şi în afara posturilor). X1 foloseşte 

mâna stângă pentru blocarea paselor directe spre centru. 

X2 se îndepărtează, dar protejează cu mâna dreaptă 

împotriva paselor cu pământul. (DIAGRAMA 16) 

Când fundaşii îşi părăsesc posturile, apărătorii 

schimbă automat oamenii în apărare (DIAGRAMA 
17), adică X1 îl preia pe fundaşul 2 în vreme ce X2 îl preia 

pe fundaşul 1.   

16 
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Dacă un fundaş pătrunde şi celălalt se deplasează 

în centru, X1 va apăra în continuare la atacantul său, 

iar X2 se va deplasa cu 2, evitând 
un eventual blocaj. (DIAGRAMA 18) 

Dacă 1 şi 2 execută schimbări de direcţie şi apoi se 
demarcă spre exterior, X1 şi X2 trebuie să  
rămână cu oamenii lor. (DIAGRAMA 19) 

Extremele lucrează pentru a rămâne libere pe 
posturile laterale iar adversarii lor lucrează pentru a apăra 

aceste posturi. Dacă jucătorul extremă este apărat de 
aproape, el poate face 
piruetă. (DIAGRAMA 20) 

18 
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Orele 3.29-3.30 

Antrenorul fluieră încetarea exerciţiului iar jucătorii se 

grăbesc să ajungă la linia de fund a terenului pentru începerea exerciţillor cu 

elemente fundamentale 

Orele 3.30 - 3.50 - Exerciţii fundamentale (DIAGRAMA 21)
 

 

 

1. Stretching.                                          

2. Aruncări din săritură imaginare. 

3. Recuperări imaginare. 

4. Flotări (5 timpi). 

 

                          5. Schimbări de direcţie şi de ritm. 

 

            (DIAGRAMA 22)   
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6. 6.Opriri şi sarituri succesive(DIAGRAMA 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Relaţie din apărarea om la om, unu la unu. 

(DIAGRAMA 24)   
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8. Fentă de privire, plecare în dribling, 2 sau 3 dribling, 
oprire şi plecare din nou în 

dribling. (DIAGRAMA 25) Următoarea linie să fie gata de 

plecare. 

 

 

 

9. Dribling cu opriri şi plecări bruşte, schimbând mâna 
în timpul driblingului. 
(DIAGRAMA 26) 
 
 
 
 
 
 

10. Contraatac în patru cu aruncare din 

săritură. (DIAGRAMA 27) Antrenorul aruncă 

mingea şi 3 recuperează. 3 pasează lui 1 care se 

demarcă. 1 pasează lui 2 şi se deplasează prin spatele 

lui ajungând să alerge împreună cu 4 pe lângă linia de 

margine. 2 driblează pe mijlocul terenului şi pasează la 

3 pentru aruncarea din săritură. 
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Orele 3.50 - 4.00 - Apărarea împotriva circulaţiei balonului 
 

O parte dintre jucători care nu sunt in primii 7-8 vor face circulaţia 
balonului, Ia fel ca unele echipe adverse. Ii vom pune acum în situaţia de a se 
antrena Ia jocul de pase Ia un Ioc cu primii 7-8, care vor juca majoritatea 
timpului până ce meciul va fi câştigat sau pierdut. Aceasta este incă odată o 
mostră a psihologiei mele. Le-o spun jucătorilor mei când realizez selecţia şi, 
după aceea încă două săptămâni Ie-o repet în permanenţă. Dacă nu pot să 
accepte acest fapt, nu au ce căuta aici. Fiţi răbdători în selecţia primilor 7-8 
jucători. Nu vă hotărâţi prea repede, dar odată ce v-aţi decis, aveţi răbdare cu 
ei. Nu îi daţi afară Ia prima greşeală. Dacă vă sunt necesare două săptămâni, 
cinci sau oricâte, să vă decideţi cine va juca, să ştiţi că vă va lua mult mai mult 
timp să decideţi dacă v-aţi înşelat asupra valorii unuia dintre jucători. Daţi-Ie 
o şansă. Lucraţi cinci Ia cinci împotriva jocului de pase şi lucraţi Ia greşelile 
care apar, pentru a Ie îndrepta sau îndepărta. 

 
Orele 4.00 - 4.10 - Trei contra doi 

Poziţiile sunt cele indicate în diagrama 28. 
1 începe atacul recuperând mingea de la panou şi se deplasează în dribling 
rapid pe centrul terenului. Când 1 recuperează mingea, 4 se

deplasează şi ocupă poziţia de apărare sub panou, iar 
5 ocupă locul din poziţia din jumătatea exterioară a 
cercului de la fault. Când cei trei atacanţi au trecut 
jumătatea terenului, 6 se deplasează, atinge cu un 
picior centrul terenului şi apoi vine în ajutorul apărării. 
Scopul este ca cei trei atacanţi să poată arunca la coş 
înainte ca cel de-al treilea apărător să le pună 
probleme, sau înainte ca atacul să se execute în relaţia 
de trei la 
trei. (DIAGRAMELE 28,29) 

Orele 4.10 - 4.20 - Aruncări speciale 

împărţiţi echipa în trei grupuri. Ei vor executa 
următoarele tipuri de aruncări la coş: 

      28     29 



a) . aruncări din lateral, aproape de linia 

de fund; 

b) . cu panoul; 

c) . de la semicercul de trei puncte. 

Jucătorii vor executa acelaşi tip de aruncări la 
fiecare din cele trei panouri. Primul grup care înscrie 
15 aruncări este declarat câştigător. Primii doi jucători 
din fiecare grup au minge. Fiecare jucător recuperează 

mingea aruncată şi pasează rapid următorului din linie 
care nu are minge şi trece apoi în partea opusă. Ei 
schimbă panoul după fiecare joc de acest gen. 
(DIAGRAMELE 30,31,32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orele 4.20 - 4.30 - Apărarea cu un fundaş avansat 

Se execută apărarea împotriva atacului cu centru, Vei avea aceeaşi gândire 

pe care o ai în mod normai în atac, dar astăzi te concentrezi pe apărare, acolo unde 

te-ai concentrat ieri pe atac. 

Orele 4.30 - 4.40 - Apărarea pressing 

Mai devreme am tratat părţile pressingului. 

Să spunem că suntem în sistemul de pressing 2-2-1. 

Jucătorii vor ocupa poziţiile arătate în DIAGRAMA 
33. Acestea sunt doar poziţiile normale în care ne 

vom aşeza pentru pressing, dar vom porni prin a fi în 

sistemul de atac cu jucător centru şi vom ataca un 

segment particular din atac. Vom merge în faza 

ofensivă şi când am marcat, vom lua imediat poziţiile 

predestinate sistemului nostru de pressing 2-2-1. 

Când cei aflaţi în atac înscriu, antrenorul va oferi 

imediat o minge celui care repune, pentru a accentua 

importanţa unei aşezări cât mai rapide în sistemul 

apărare pressing. Să presupunem că mingea ajunge la 

un fundaş, 1 şi 2 se apără Ia omul care primeşte 

mingea iar 3,4,5 se retrag pentru acoperirea zonelor 

30 31 
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vulnerabile. 

DIAGRAMA 34: Când facem o "capcană" sau "priză", 

anulăm posibilitatea unei pase salvatoare prin jocul de intercepţie a 

jucătorilor 1 şi 2. (DIAGRAMA 35) O putem numi "capcană simplă" 

care nu este altceva decât o capcană 1-2-1-1. (DIAGRAMA 36) Vrem 

să le acordăm un sentiment de falsă securitate împotriva pressingului 

nostru pentru ca să nu fie pregătiţi când o să schimbăm sistemul (din 2-

2-1 în 1 -2-1-1). Odată ce mingea intră-n joc, poziţiile sunt practic 

aceleaşi. Jucătorul 5 dirijează apărarea, el este "responsabilul numărul 1".

Orele 4.40 - 4.45 - Aruncări specializate pe posturi 

Echipa va fi împărţită în grupuri, cu fundaşii 
într-o linie, extremele într-o alta iar 

 

pivoţii (centrii) în ultima. Fiecare grup va lucra la coşuri separate, lucrând pe posturi şi aruncând 
din poziţiile cele mai utilizate în joc. Trei la trei de la linia de fund. Fără pase lungi şi cu puţine 
driblinguri. Acest exerciţiu antrenează jocul de picioare, echilibrul şi ţinerea capului sus. Multe din 
aceste exerciţii înseamnă mai mult decât ar părea. Când am ajuns la centrul terenului cei din atac 
trec în apărare şi cei din apărare în atac, şi 
invers. (DIAGRAMA 37) 

Orele 4.45 - 5.00 - Contraatacul unei echipe împotriva apărării de 1-1-1 

(DIAGRAMA 38) 

Atacantul va fî pregătit în căciulă şi unul dintre 
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antrenori va arunca la coş. Recuperatorul va căuta să paseze 
spre un coechipier în timp ce apărătorul va fi acolo până ce 
mingea ajunge la centrul terenului. Acum apărătorul din mijloc 

va prelua sarcinile şi în final al treilea apărător se va apăra 
odată ce atacanţii au ajuns în poziţii de atacare a coşului. 
Acestea sunt valabile şi în cazul apărării 2-1-2.

Orele 5.00 - 5.15 

Folosiţi metoda Stanford pentru a opri atacul iar când aveţi posesia mingii 

contraatacaţi. Mai devreme am lucrat la apărarea împotriva jocului cu pase şi acum 

facem acelaşi lucru şi contraatacăm. 

Orele 5.15 - 5.25 

Folosiţi metoda California pentru a apăra atacul unu la unu şi contraatacaţi când 

intraţi în posesia balonului. Ştim că jocul celui mai bun adversar va fi bazat pe relaţia 

unu la unu şi de aceea vom lucra la apărarea acestui lucru. 

Orele 5.25 - 5.30 

Fiecare jucător execută consecutiv 5 aruncări libere, după care pleacă la vestiar 

pentru duş. 

Aceasta este ziua de antrenament în care se pune accentul pe jocul în apărare, 

respectiv cele mai multe componente ale acesteia. 

Fiind o zi dedicată apărării, în cea de a doua parte a antrenamentului noi folosim 

jocul în relaţia 5x5. 
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PROGRAMUL ZILNIC DE ANTRENAMENT PARTEA A Il-a - ATACUL 

Aspecte importante cu privire la antrenament: 
a) Să fii echipat, în sală şi pregătit pentru antrenament la timp şi la timp, în fiecare zi. 

Nu există substitut pentru hărnicie şi entuziasm. 
b) Incălzeşte-te şi apoi lucrează la punctele tale slabe şi execută câteva aruncări libere, 

apoi stai jos şi aşteaptă să înceapă antrenamentul organizat. 
c) Munceşte mult ca să te perfecţionezi, fară să fii forţat. Fii serios. Simte-te bine, fară a 

fi clovn.Te poţi dezvolta mult dacă faci tot ce poţi pentru aceasta. 
d) Nu claca, nu te plânge, nu critica, nu fi gelos, nu fi egoist, nu invidia, nu te scuza. 

Câştigă respectul tuturor. 
e) Când antrenorul fluieră, acordă-i toată atenţia şi răspunde imediat cu toată 

seriozitatea. 
f) Nu părăsi sala niciodată fară permisiune, 
g) Deplasează-te repede pentru a lua poziţia de start pentru un nou exerciţiu. 
h) Păstrează o imagine impecabilă, cu maieul în pantaloni, ciorapii ridicaţi, să fii tuns 

scurt, bărbierit şi cu unghiile tăiate. 
i) Tine-ţi echipamentul într-o condiţie excelentă şi vestiarul curat şi ordonat. 
j) Execută aşa cum ţi s-a spus şi nu trebuie să ţi se spună în fiecare zi aceasta. 

Deprinderile corecte se formează numai prin repetare continuă, după modelul 
perfect. 

k) Fii deştept, nu complicat. Jocul bun, inteligent, aduce laude în timp ce jocul complicat 
aduce după sine critica şi ridicolul. Când activitatea echipei este oprită pentru a corecta 

o greşeală individuală, fii atent pentru a nu fac e şi tu aceiaşi greşeală. 
1) Forma bună este consecinţa unei munci îndelungate la antrenamente şi a unei bune 

condiţii morale şi mentale. 

Programul de antrenament. 
a) Incepe antrenamentul cu încălzirea. 
b) Imbină antrenamentul individual cu exerciţiile de echipă. 
c) Schimbă exerciţiile în fiecare zi pentru a evita monotonia. 
d) Explică importanţa şi scopul fiecărui exerciţiu şi vei obţine un răspuns mai bun. 
e) Nu continua un exerciţiu prea mult timp. 
f) Predă în doze mici, dar frecvent. 
g) Alternează exerciţiile uşoare cu cele grele şi invers. 
h) Predă lucrurile noi la începutul antrenamentului când jucătorii sunt mai odihniţi 

mental şi fizic. 
i) Exersează aruncările în fiecare zi. 
j) Exersează elementele fundamentale în fiecare zi. 
k) Analizează fiecare antrenament cât este încă proaspăt în mintea ta. 
1) Antrenamentul de la începutul sezonului este progresiv ca intensitate şi se intensifică 

pe măsură ce se apropie jocurile oficiale. 
m) Foloseşte grupe de 3-5 jucători pentru învăţarea elementelor fundamentale. 
n) Să nu ai 4-5 jucători care să nu facă nimic, în timp ce 7-8 lucrează continuu. Trebuie 

să lucreze toţi, tot timpul. 
o) Exerciţiile pentru aruncări trebuie efectuate în condiţii apropiate de joc, de preferat în 

perechi, decât individual. 
p) Antrenaţi apărarea şi atacul în zile diferite, prin alternare, dar, totuşi, lucraţi pentru 

fiecare în fiecare zi.



q) Cred, şi am spus-o de multe ori, cele mai multe titluri de campion se obţin prin 
contribuţia determinantă a apărării. Câţi antrenori folosesc mai mult timp pentru apărare, 
decât pentru atac ? Atacul necesită mai mult timp din cauză că majoritatea execuţiilor se 
face cu mingea de baschet. 

Trebuie să înveţi să arunci la coş, să pasezi, să driblezi, să protejezi mingea, să te 
opreşti şi să te întorci cu mingea. Aceste procedee nu trebuie să le execuţi în apărare. 
In concepţia mea, nu se pune problema, că antrenorii care folosesc mai mult timp 
pentru apărare, nu folosesc cum trebuie timpul. 
Toate sunt importante, dar trebuie folosit mai mult timp pentru atac decât pentru 

apărare. Aceasta din cauza obiectului folosit, mingea, s) în zilele în care se pune accentul 
pe atac, primii 7-8 jucători vor fi în apărare, iar linia a doua va fi în atac.Multe lucruri pe 
care le-am prezentat aici sunt valabile şi pentru atac şi pentru apărare. 
t) Când jucătorii vin la sală, trebuie informaţi asupra lucrurilor asupra cărora va fi pus 

accentul. La început ei aruncă un număr de aruncări libere pentru a imprima un ritm 
şi un stil individual. Mai târziu vor executa mai multe aruncări, de obicei în relaţia 1 
x 1, sau câte 5-10 aruncări executate succesiv. 

Am selectat un antrenament şi m-am întors la un antrenament 

din ultimul  meu an de antrenorat. 
Acesta a avut loc MARiI,IANUARIE,14,1975 

Orele 3.00 - 3.29 Lucru individual şi aruncări libere (DIAGRAMA 39) 

W - Washington C - Antrenor D - Droiiinger  

Drolfinger şi Washington lucrează pe post de pivot, venind din ambele părţi (zece 
aruncări de pe fiecare parte), după primirea balonului. 

Washington - Opţiunea 1 

Pleacă pe partea opusă pressingului 
apărătorului pentru aruncare oferită, cârlig sau slam-
dunk. 

Opţiunea 2 

După primirea pasei, Washington este liber şi aruncă din săritură de la semidistanţă. în acelaşi timp mai 
lucrează şi McCarter şi Trgovich care aruncă din apropierea liniei de trei puncte. 
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(DIAGRAMA 40) 

T - Trgovich Mc - McCarter  

Fiecare ia câte un coş, driblează în viteză, se opreşte controlat şi aruncă din 
săritură echilibrat (câte 20 de aruncări de acest gen). In această zi, atenţia este 
focalizată pe coordonatori şi centrii; ziua următoare va sosi rândul extremei ori se 
va diferenţia de la zi la zi cu diferite individualizări. Orele 3.29 - 3.30 

Antrenorul fluieră şi jucătorii aleargă spre linia de fund pentru exerciţiile 
fundamentale. 

(DIAGRAMA 41) 

Orele 3.30 - 3.35 

Insistaţi pentru executarea corectă a următoarelor exerciţii 
fundamentale: 

a) . Stretching - întinderea şi încălzirea tuturor muşchilor corpului. 

b) . Aruncări din săritură simulate. 

c) . Simularea aruncării din săritură precedată de dribling. 

d) . Simularea recuperării. 

e) . Simularea recuperării urmate de pasa pe contraatac. 

f) . Sărituri imaginare după o minge aflată în aer. 
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Orele 3.35 - 3.40 - Exerciţiu cu schimb de locuri 

(DIAGRAMA 42) 

1 aruncă mingea pe panou deasupra 
coşului astfel încât să ajungă pe partea opusă, apoi se 
deplasează spre poziţia ocupată de 2. 2 se 
poziţionează pentru recuperarea balonului din punctul 
maxim al săriturii sale şi voleibolează mingea in panou 
spre 3, care s-a deplasat şi a ocupat poziţia ocupată 
iniţial de 1. Insistaţi ca fiecare recuperator să se 

deplaseze cât mai rapid spre poziţia opusă. Când s-au 
executat 30 de recuperări, jucătorii se vor deplasa spre 
linia de aruncări libere, execută câte o singură 
aruncare şi apoi se întorc la exerciţiul iniţial, numai că 
acum se va face cu o singură mână (mâna dreaptă pe 
partea dreaptă, mână stângă pe partea stângă). 

 

 

 

 

 

Recuperare, urmată de pasă în lateral 

(DIAGRAMELE 43,44)
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Fentă de pătrundere şi demarcare pentru primirea 
pasei de la 1. 1 execută apoi schimbare de direcţie şi 
pătrunde frontal pe coş primind mingea de la 2. 1 
aruncă mingea pe panou, recuperează şi pasează 
lateral spre 2. 2 pasează la 4, care s-a demarcat în 
urma unei schimbări de direcţie. Acelaşi exerciţiu se 
va efectua apoi pe partea opusă, cu pivoţii pe partea 
unde urmează să pasaţi.
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Varianta 1 

Orele 3.40 (DIAGRAMA 45) 

Incepe cu 1 aruncând mingea pe panou, recuperează şi 

pasează spre lateral 1 pasează la 
2 care s-a demarcat. 2 pasează la 3 care s-a demarcat în 
urma unei schimbări de direcţie şi a apărut în centru. 3 

pasează la 1 care pleacă în dribling pe centru având ca 
vârfuri de contraatac pe 2 şî 3 care aleargă pe culoarele 
laterale ale terenului. 2 şi 3 nu trebuie să 

fie pe aceeaşi linie pentru ca 1 să 
vadă dacă primul vârf este liber şi apoi să se uite Ia 
celălalt coechipier. Jucătorul lateral ar trebui să arunce 

mingea cu panoul dintr-un unghi de aproximativ 18 
grade. 

Varianta 2 (DIAGRAMA 46) 

La fel ca la varianta 1 numai că aici 3 execută o 
fentă de pasă spre 1 şi pasează Ia 2 care pleacă în dribling 
pe centru. 1 şi 3 aleargă pe culoarele laterale.   
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Varianta 3 (DIAGRAMA 47)  

Aici 3 se uită la 1 şi 2, dar niciunul nu este liber. 3 
pleacă în dribling pe centru. 

3.50 - 4.00 - Atacul poziţional 

Repliere "back-door" (când celălalt fundaş este 

apărat strâns). 3 se demarcă pe centru pentru a primi 

mingea de la 2. 1 care era apărat strâns, pătrunde frontal 

pe coş, în timp ce 2 pasează spre 3 care se uită la 1 care 

s-a demarcat prin spate. Dacă 1 nu este liber, 3 caută să 

paseze spre 2 care se demarcă (DIAGRAMA 48). 3 se 

uită acum la 1 care se demarcă în urma dublului blocaj 

primit de la 4 şi 5. 

Dacă 1 nu este liber, 5 execută blocaj pentru 4 şi 

3, fie pasează la 4 demarcat în urma blocajului, fie spre 5 
care iese din blocaj. 

(DIAGRAMA 49). 
Blocaj, ieşire din blocaj, între extremă şi-fundaş 

Extrema îşi începe acţiunea venind la blocaj la 
fundaşul 2, după care iese după ce 2 a primit mingea de 
la 1. 2 are posibilitatea de a arunca sau de a dribla după 
blocaj sau de a pasa spre 4 care pătrunde frontal spre coş. 

(DIAGRAMA 50) 

Dacă nu este liber pentru a arunca sau nu poate 
pasa spre 4, fundaşul 2 pasează spre 1 care pasează mai 
departe la 4, care traversează pe sub panou, primind 
blocajul dublu de la 5 şi 3. 

(DIAGRAMA 51) 

Traversarea jucătorului extremă (fundaşul 
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driblează spre extrema care este jucată mai mult) 

3 face fentă de primire a balonului şi face 

schimbare de direcţie, pe piciorul din exterior. Se 

deplasează rapid frontal spre coş, apoi face o piruetă spre 

exterior, pentru a fi mereu cu faţa la minge când 1 începe 

să dribleze spre ei. 1 pasează spre 3 imediat dacă este 

liber. Dacă nu este liber imediat, 3 se deplasează spre linia 

de aruncări libere şi aşteaptă pasa. (DIAGRAMA 52) 

Dacă 3 nu primeşte mingea, traversează căciula şi 
apare pe extrema dreaptă primind dublul blocaj de la 4 şi 
5, după care aşteaptă de 
la 2, căruia îi pasase deja 1. (DIAGRAMA 53)   

Atacul zonei (1-3-1) 

Acest atac poate fi folosit şi la atacul de om la 
om. Atacul este iniţiat de 2, care pasează spre 1, care 
pasează Ia 4 în căciulă la nivelul liniei de fault. Când 4 
primeşte mingea, 5, 3, 1 şi 2 se deplasează spre margine. 
4 se uită la 5 pe postul de pivot-centru, apoi spre 3 pe 
extremă iar în final, dacă primii nu sunt liberi, îi caută pe 1 
sau 2 
pe centru sau extremă, (DIAGRAMA 54) 

Orele 4.00 - 4.05 Contraatacul cu dribling 

pe centru 3 la 3 

X1 recuperează şi pasează spre 1 care s-a 
demarcat. 1 pasează spre 2 care a făcut fentă de plecare, 
apoi s-a întors să primească mingea. 2 driblează rapid pe 
centru avându-i pe X1 şi X3 pe extreme. Trei jucători se 
află la coşul opus apărându-se împotriva contraatacului. 
(DIAGRAMA 55)  
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Oreie 4.05 - 4.15 - Exerciţii pentru aruncări de pe poziţii specifice 

Echipa va fi împărţită în grupuri, cu fundaşii într-o serie, extremele într-alta şi pivoţi (centrii) în ultima. 

Fiecare grup va lucra la câte un coş de pe poziţiile pe care le ocupă în joc. 

Orele 4.15 - 4.25 - Trei la trei de la 

centrul terenului (DIAGRAMA 56)  

Regulile de apărare: 

1. Nu permiteţi nimănui să dribleze în faţa 

dumneavoastră. 

2. Nu permiteţi niciunui jucător să dribleze în 

jurul vostru (în afară). 

3. Când apărarea intră în posesia mingii 
trebuie să o facă aproape de centrul terenului, fără 
pase lungi şi cu foarte puţin dribling.  

Orele 4.25 - 4.35 - Trei la trei cu apărare 

agresivă pe o parte (exerciţiu utilizat în fiecare zi 

pentru atacul cu jucător centru) (DIAGRAMA 

57) 

Reguii fundamentale: 

1. Fundaşul poate angaja centrul, apoi poate 
face blocaj la oricare jucător. 

2. Fundaşul defensiv este numai pasator. 

3. Alternaţi atacul cu apărarea. 

4. Din apărare se trece automat în atac, la 
capătul şirului. 

5. Lucraţi pe ambele părţi ale terenului, dar 
nu în acelaşi timp.  
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Oreie 4.35 - 4.45 - Exerciţiu pentru relaţia 

3 contra 2 (DIAGRAMA 58) 

Aliniamentul este cel prezentat în diagramă. 1 
porneşte acţiunea prin recuperarea rapidă a balonului de 
pe panou şi pleacă in dribling rapid pe centru. Când 1 
recuperează mingea, 4 se deplasează şi ocupă o poziţie în 
apropierea coşului advers. 5 se deplasează şi ocupă 
poziţia din faţa Iui 4. Când cei trei atacanţi au trecut de 
linia de centru, 6 se deplasează şi atinge linia cu un picior, 
venind apoi în sprijinul celor doi apărători. Acest lucru 
obligă cei trei atacanţi să atace repede contra celor doi 
apărători şi să realizeze o aruncare bună înainte ca cel 
de-al treilea apărător să apară, iar relaţia să devină de trei 
Ia trei. 

Când ofensiva înscrie sau pierde mingea în orice 
fel, ei părăsesc terenul şi se deplasează Ia capătul şirului 
de pe acea parte. Cei trei apărători 

4, 5 şi 6 devin atacanţi şi atacă spre coşul opus în timp 
ce 9 şi 10 se deplasează pentru a-l apăra, iar 
11, ca al treilea apărător, ajunge un pic mai 
târziu. (DIAGRAMA 59)

  

Orele 4.45 - 5.00 

Se organizează perechile pentru aruncări din săritură, două sau trei perechi la fiecare coş. 
Fiecare îşi recuperează mingea şi mai aruncă de două ori rapid, de sub panou. De asemenea se poate 
folosi fenta de aruncare (de privire), înainte de aruncarea propriu-zisă. 

Orele 5.00 - 5.10 - Relaţia 5 la 5 

Atacul se va realiza împotriva apărării de zonă 1-2-2 sau 2-3. După ce se înscrie un coş, cei care 
s-au aflat în atac execută pressing. 

Orele 5.10 - 5.25 - Relaţia 5 la 5 

Atacul lucrează împotriva apărării om Ia om cu pressing agresiv după coş marcat. 

Orele 5.25 - 5.30 

Antrenamentul se încheie într-o atmosferă destinsă, cu un contraatac în cinci, finalizat cu o 

aruncare din săritură. Când s-au executat două contraatacuri corecte succesiv, fiecare jucător marcând 
de două ori de pe poziţia sa, antrenamentul e complet şi se poate încheia.
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JOHN WOODEN 

PIRAMIDA SUCCESULUI 

I. INTRODUCERE. 
Istoric : Am încercat să trăiesc după propria-mi Piramidă a Succesului dar vă rog să înţelegeţi, am 
spus ”am încercat``.Originea acestuia începe când am absolvit Universitatea Purdue în anul 
1932. Am devenit deziluzionat de presiunea pusă pe elevii mei la clasele de engleză. Părea că 
părinţii lor păreau interesaţi numai de ceea ce fii şi fiicele lor fac, nicidecum nu păreau interesaţi 
de ceea ce au acumulat sau învăţat. Această situaţie nu mi se părea corectă şi mă deranja. Aveam 
tineri care primeau C dar despre care eu consideram că au rezolvat foarte bine şi tineri care 
primeau A, despre care consideram că nu au făcut bine. Aşa că am început căutările. Am apelat la 
dicţionar pentru a vedea cum, d-1. Webster defineşte succesul = ”acumularea de bunuri 
materiale sau realizarea unei poziţii de putere sau prestigiu (faimă)”. Eu nu cred că aceste 
lucruri înseamnă neapărat succes. Aşa că am venit cu propria-mi definiţie despre succes, ca fiind 
= ”pace a minţii, care poate fi atinsă prin satisfacţia de sine ştiind că faci efortul de a deveni 
cel mai bun din cât eşti capabil să devii”. Nu poţi mai mult de atât; nimeni nu poate mai mult de 
atât. 

Succesul este ceea ce eşti tu, nu ceea ce cred alţii că eşti. Ideea de piramidă mi-a venit după ce 
am văzut ”Scara realizărilor”. Am dezvoltat această piramidă pe o perioadă de timp între mijlocul 
anilor 1930 până în 1946, pentru a mă ajuta să devin un profesor mai bun. 

II. PIETRELE DE TEMELIE ALE PIRAMIDEI. 
A. Hărnicia : 

1. Nu există nici un înlocuitor pentru muncă; 
2. Esenţială pentru dezvoltarea adevărată; 
3. Munca grea se plăteşte. 

B. Entuziasmul: 

1. Trebuie să-ţi placă ceea ce faci; 
2. Trebuie să fii în stare să-i stimulezi şi pe alţii; 
3. Entuziasmul rămâne la cei cu care ajungi în contact. 

III. ÎNTRE PIETRELE DE TEMELIE (Fundaţia : asta include toate celelalte) 
A. Prietenia 

1. Trebuie să lucrezi la ea; 
2. Nu trebuie acordată de la sine; 
3. Trebuie să fie reciprocă : trebuie să dai ca să primeşti. 

B. Loialitatea 

1. Ca să scoatem ce-i mai bun di noi, trebuie să avem pe cineva loial; 
C. Cooperarea 

1. Suntem dependenţi de alţii în atât de multe moduri. 

IV. AL DOILEA NIVEL - 4 BLOCURI 
A. Auto controlul 

1. Trebuie lucrat la el (ca antrenor, părinte etc.); 
2. Disciplina - trebuie făcută cu un motiv nu cu o emoţie. Instrumentul de disciplină este 

banca de rezerve şi interzicerea dreptului de a juca. 
a) fii ferm; 
b) înţelege că toţi avem acelaşi scop comun; 

3. Eesenţial pentru productivitate. 
B. Vigilenţa 



1. Niciodată să nu pierzi vremea cu o persoană de la care nu ai nimic de învăţat - Abraham 
Lincoln. 

2. Invaţă din împrejurări; 
3. Fii receptiv. 

C. Iniţiativa 

1. Acordă jucătorilor posibilitatea de a avea succes, fară teama de eşec; 
2. Proprie iniţiativă - învaţă din greşelile şi eşecurile tale. 

D. Concentrarea. 

1. Obiectivele sunt importante. 
a) fa-le realiste dar greu de atins; 
b) fii conştient de adversari (competitori), adaptează-te dar fară să renunţi; 

K AL TREILEA NIVEL - INIMA STRUCTURII. 
A. Condiţia (psihică, mentală, morală, spirituală); 

1. Sportivi - condiţia fizică nu poate fi atinsă fară alte tipuri de condiţionări; 
2. Condiţionarea trebuie să fie pre-înlăturată prin acceptarea responsabilităţilor din punctul 

de vedere al antrenorului cât şi al sportivului. Este responsabilitatea antrenorului să 
antreneze din greu echipa în practică. 

B. Competenţele. 

1. Capacitatea de a executa rapid fundamentele. 
2. Antrenorul trebuie să se pregătească în prealabil, dar niciodată nu-1 ia acasă cu el  
3. Trebuie să aveţi rapiditatea sub control. Trebuie să aveţi echilibru pentru a fi sub control. 

Fiecare întâlnire trebuie să fie relaxantă. 

C. Spiritul de echipă. 

1. Respect pentru ceilalţi. 
2. Sportivii: 

a) nu ar trebui să înscrie un coş fară a mulţumi pe cineva care a făcut înscrierea posibilă; 
b) ar trebui să complimenteze, nu să critice; 

3. învaţă/repetă un lucru până acesta devine un obicei; 
4. Spiritul de echipă ar trebui să primeze, mai degrabă decât atitudinea individuală. 

VI. AL PATRULEA NIVEL. 
A. Calmul, echilibrul. 

1. Fii tu însuţi; 
2. TU eşti doar ceea ce numai TU eşti. 
3. Acest lucru este mai mult ca un auto-control. 

B. încrederea. 

1. Ar trebui să fii cinstit şi serios. 
2. Coerenţă la nivelul lor de competenţă. 
3. Lucrurile mărunte sunt esenţiale pentru încredere. 

VIL MĂREŢIA COMPETIŢIEI. 
A. Să-ţi placă atunci când devine dificil (satisfacţia). 
B. Am făcut tot ce am putut eu mai bine. Nu spune niciodată că ar fi trebuit să fi câştigat un 
meci. Ii iei bucuria celeilalte echipe care a făcut o treabă mai bună. Uneori ai putea spune: ”ai fi 
putut câştiga” 

VIII. ÎNCREDERE ŞI RĂBDARE 
A. Increderea - Trebuie să crezi că lucrurile vor evolua aşa cum trebuie ~ nu neapărat aşa cum 
vrem noi; 
B. Răbdarea - Lucrurile bune cer timp - aşa şi trebuie. 



SUCCES 
Succesul este ”pacea minţii, care este rezultatul direct al 

auto- satisfacţiei în a şti că ai făcut totul pentru a deveni 

cel mai bun din cât eşti capabil să devii”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĂRNICIA 
Nu există înlocuitor pentru 

muncă. Lucrurile valoroase 

provin din muncă grea şi dintr-o 

planificare atentă. 

PRIETENIA 
Provine din stimă reciprocă, respect şi 

devotament. 0 simpatie sinceră pentru toţi 

LOIALITATEA 
Pentru tine şi pentru toţi cei care depind de 

tine. Păstrează-ţi respectul de sine. 

COLABORAREA 
Cu toate nivelurile colegilor dumneavoastră. Ajută-i pe 

ceilalţi ca să poţi vedea mai departe. 

ENTUZIASMUL Pune-

ţi inima în munca ta. 

Stimulează-i şi pe<v 

ceilalţi. V 

RĂBDARE 

Lucrurile bune cer 

timp. 

ÎNCREDERE 
Prin rugăciune 

AUTOCONTROL 

Ţine-ţi emoţiile sub control. Ajustează 

delicat mintea cu trupul. 

Păstrează judecata şi bunul simţ. 

INIŢIATIVA 

Cultivă abilitatea de a lua 

decizii şi de a gândi singur. 

Doreşte-ţi să execelezi. 

AMBIŢIA 

(concentrată 

în mod 

corespunzăt

or) 

SINCERITATEA 
(crează prietenii) 

ADAPTABILITATE 
(La orice situaţie) 

CONDIŢIE 
Mentală-Morală-Fizică Odihna, exersarea 

şi dieta trebuie aplicate cu moderaţie. 

Dezorganizarea trebuie eliminată. 

PRICEPERE 
Cunoaşterea şi abilitatea de a executa 

chestii fundamentale. Fii pregătit să 

acoperi toate detaliile 

SPIRITUL DE ECHIPĂ 
Dorinţa de a sacrifica interesele 

personale sau de glorie pentru 

bunăstarea tuturor. 

MODESTIA 
(sub toate formele) 

 VIGILENŢA 

Observă în mod constant. Fii 

rapid pentru a identifica o 

slăbiciune şi corecteaz-o sau 

foloseşte-o după caz ca o 

CONCENTRARE 

Abilitatea de a rezista tentaţiilor 

şi de a nu te abate de la drumul 

tău. Concentrează-te pe 

obiectivul 

 
LUPTA 
(efort şi 

rapiditate) 

MĂREŢIA COMPETIŢIEI 
Atunci când lucrurile merg greu, du greul mai departe. 

Fi cel mai bun atunci când este nevoie de tine. 

Adevărata dragoste se obţine prin luptă. 

ÎNCREDERE 
(ceilalţi se bazează 

pe tine) 

 

INVENTIVITATE 
(hotărâri adecvate) 

ECHILIBRU 
Doar fii tu însuţi. 

Fii în largul tău în orice situaţie. Nu te 

lupta niciodată cu tine însuţi. 

ÎNCREDERE 
Respect fără teamă, încrezător, nu obraznic. 

Poate veni de la credinţa în tine, ştiind că eşti 

pregătit. 

INTEGRITATE 
(vorbeşte de la sine) 

 


