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Sportul aerobic nu este numai o formă de antrenament fizic, începând cu anii 80, dar şi 

un sport competitiv de nivel superior. Este o disciplină nouă a gimnasticii cu caracter 

spectacular, folosind elemente atât din gimnastica artistică, ritmică, acrobatică, dans sportiv 

cât şi cei 7 paşi de bază: knee, kick, jachs, lunge, march, jog, skipal modern.  

Sportul aerobic implică abilitatea de a executa mişcări complexe, de intensitate mare, în mod 

continuu şi urmăreşte: 

•perfecţionarea, până la nivel de măiestrie, a conţinutului motric; 

•atingerea măiestriei sportive prin obţinerea de performanţe înalte pe plan naţional şi 

internaţional; 

•dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor motrice specifice practicării sportului aerobic  

(forţă statică şi dinamică, mobilitate articulară,coordonare, orientare în spaţiu, echilibru, 

viteză de reacţie, execuţie, de deplasare); 



•formarea unei ţinute corporale armonioase, estetice; 

•dezvoltarea capacităţilor cognitive, afective, motivaţionale; 

•crearea dispoziţiei pentru obţinerea performanţelor (disponibilitate pentru efort, ambiţie, 

perseverenţă, toleranţă la frustrare); 

• prevenirea sau compensarea deficienţelor fizice datorate efortului specific; 

•favorizarea integrării sociale. 

Toate aceste obiective conduc atât la performanţă, cât şi la dezvoltarea personalităţii şi 

simţului artistic al practicanţilor. 

 Mijloacele gimnasticii aerobice 

Aceste mijloace pot fi sistematizate astfel: 

 Mijloace specifice care cuprind:  paşii aerobici de bază cu variantele lor şi mişcările de braţe. 

Pasii de baza din gimnastica aerobică  cuprind o gamă variata și sunt specifici sportului 

aerobic: 

   -  march – mers 

   -    jogging – alergare 

   -   skip – săritura pe un picior cu îndoirea și întinderea celuilalt picior înainte sau lateral 

   - kick – săritura pe un picior cu ridicarea celuilalt picior întins înainte sau lateral 

   - lunge – săritură cu fandare înainte 

   - knee – săritură pe un picior cu ridicarea celuilalt picior cu genunchiul la piept 

    -jumping-jack – săritura în depărtat cu genunchii ușor flexați și revenire 

Variante ale pașilor de bază 

    - step-touch – pas lateral cu apropierea celuilalt picior așezat pe pingea 

    - grap-vine – pas încrucișat înapoi 

    - jazz square 

    -    mambo 

    -     pas cu întoarcere 180s; 360s; 

    - elmentele (tehnice) de dificultate ce aparţin celor 4 grupe.  

ELEMENTE DE DIFICULTATE  

GRUPA A  

Această grupă cuprinde următoarele subgrupe de familii:  

-1. Familia: PUSH- UPS; WENSON; A-FRAME & CUTS 

-2. DYNAMIC STRENGHT – forţă dinamică 

Familia: LEG CIRCLE; FLAIR şi ELICOPTER  



-3. Familia: CAPOEIRA Toate elementele din această grupă se găsesc în Codul de punctaj 

valabilîn perioada 2005-2008, www.fig-gymnastics.com 

GRUPA B 

 STATIC STRENGTH - Forţă statică 

Această grupă cuprinde: 

-1. Familia: SUPPORT Toate elementele din această grupă se găsesc în Codul de punctaj 

valabilîn perioada 2005-2008, www.fig-gymnastics.com 

GRUPA C 

 JUMPS and LEAPS - Sărituri 

Această grupă cuprinde sărituri cu desprindere de pe loc şi din deplasare.Toate elementele din 

această grupă se găsesc în Codul de punctaj valabil în perioada 2005-2008, www.fig-

gymnastics.com 

GRUPA D  

BALANCE & FLEXIBILITY - Echilibru şi mobilitate 

Toate elementele din această grupă se găsesc în Codul de punctaj valabil în perioada 2005-

2018, www.fig-gymnastics.com 

Mijloace nespecifice 

care cuprind: -elemente tehnice din gimnastica artistică şi ritmică adaptate; 

-elemente tehnice din baletul clasic şi modern care stau la baza formării ţinutei artistice şi a 

expresivităţii în mişcare; 

-exerciţii din gimnastica de bază care stau la baza formării şi dezvoltării suportului fizic. 

MIŞCĂRI DE BRAŢE 

Toate mişcările braţelor trebuie executate controlat, fără nici o mişcare de rupere în articulaţia 

cotului sau a umărului. Mişcările pot fi executate sistematic schimbându-se: 

- planul de execuţie: frontal, sagital, orizontal, pe direcţiile înainte,înapoi,lateral stânga, lateral 

dreapta; 

-forma de mişcare: în arc, cerc, opt, forfecări; 

-simetria, asimetria mişcării, lungimea pârghiilor, varietatea articulaţiilor; 

-mişcările pot fi executate cu braţele îndoite sau întinse, succesiv,alternativ; 

- poziţii utilizate: mâini pe şold, la piept, pe umeri, la ceafă, pe creştet,încrucişate la piept, 

deasupra capului; 

-bătăi din palme 

 

  



CONSTRUCŢII 

Construcţiile din proba de trio şi grup constituie puncte forte în aprecierea exerciţiilor, dacă 

sunt originale şi respectă cerinţele regulamentare. 

O construcţie este definită atunci când unul sau mai mulţi concurenţi sunt ridicaţi, ţinuţi şi/sau 

căraţi deasupra solului, poate include orice combinaţie între sportivi şi poate fi realizată din 

diferite forme şi formaţii, dar executate în acelaşi timp. 

Sunt permise doar 3 construcţii în care sunt incluse începutul şi finalul exerciţiului. Ca 

amplasament trebuie să fie vizibile atât de arbitri cât şi de spectatori, realizate rapid, în forţă, 

dar menţinute, desfacerea construcţiei să se facă fluent, dinamic, cu treceri naturale la alte 

mişcări. În cazul unei construcţii în picioare (piramidă), adică o persoană ridică 2 persoane, 

ridicarea nu poate fi mai înaltă de 2 persoane, una deasupra celeilalte. 

  TRANZIŢII ŞI PARTENERIAT 

Tranziţiile trebuie să fie dinamice, curgătoare, fluente, variate, legând cele 3 nivele (la sol, în 

picioare, în aer).Pentru  trio şi grup, concurenţii trebuie să demonstreze că sunt o unitate şi că 

există o funcţionalitate între membri 

Costume 

Respectarea Codul de punctaj FIG (costum şi şosete).Încălţămintea opţională (pantof sport, 

tenişi, papuci gimnastică).Fără machiaj.  

Penalizări la dificultate 

1 punct penalizare 

- pentru fiecare element cu valoare mai mare de 0,4; 

- pentru fiecare element interzis; 

- repetarea unui element; 

- lipsa unui element impus; 

- lipsa unui element opţional; 

- mai mult de 4 elemente la sol; 

- fiecare grupă de elemente lipsă (dar maximum de penalizare 2 puncte). 

Penalizări artistica 

Pentru lipsa unei secvenţe de paşi, la secţiunea„Combinaţiile de mişcări specifice 

aerobicului(paşi / braţe )” 

punctajul pleacă din 1,8;Pentru lipsa celor două secvenţe de paşi, la secţiunea „conţinut 

specific” punctajul pleacă din 1,6. 

DICŢIONAR TEHNIC UZUAL 



-Arm, = braţ; 

-Airborne = învârtire 360°în aer paralel cu solul 

-Air tour = săritură cu întoarcere; 

-Back = înapoi; 

-Balance = echilibru; 

-Circle = cerc; 

-Cossack jump = săritură în echer cu un picior îndoit; 

-Cut = tăietură; 

-Dynamic strenght = forţă dinamică; 

-Double = dublu; 

-Fan kick = rotarea în plan frontal a unui picior; 

-Flexibility = mobilitate;  
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