
ANTRENAMENTUL INDIVIDUAL PRIVIND PREGĂTIREA TEHNICO – 

TACTICĂ  A PORTARULUI DE HANDBAL 

 

Prof ANDRONIC FLORIN PETRIȘOR 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 GALAȚI 

 

Pregătirea tehnică: 

Tehnica jocului portarului cuprinde totalitatea mişcărilor raţionale efectuate de acesta în 

scopul apărării porţii şi a declanşării atacului. Este vorba de o serie de deprinderi motrice sintetizate 

într-un ansamblul de procedee concrete, denumite “tehnice“ care însumează mişcări cristalizate şi 

sistematizate în timp din multitudinea mişcărilor şi a gesturilor pe care le face portarul pe parcursul 

jocurilor. 

Studiate şi analizate din punct de vedere biomecanic şi al eficacităţii, aceste procedee tehnice 

s-au raţionalizat şi şlefuit, căpătând un anumit profil şi o mare frecvenţă de repetare în decursul 

jocului. Ele au fost selecţionate în acelaşi timp dintre mişcările care dau un randament maxim în 

apărarea porţii. Procedeele tehnice, mişcările raţionale concrete ale portarului sunt grupate, mai 

mult din punct de vedere teoretic în funcţie de mecanismul lor de bază şi de sarcinile pe care le 

rezolvă, în elemente tehnice noţiune abstractă dar cuprinzătoare. 

După părerea mea acestea sunt de fapt elementele tehnice de bază ale portarului, frecvent şi 

stabil întâlnite în joc. Dar indiferent de aceste discuţii asupra sistematizării şi încadrării 

procedeelor tehnice, important este să se studieze toate mişcările tehnice ale portarului, dându-lise 

un pronunţat caracter raţional, economic şi eficace. 

Aceasta nu înseamnă că am neglijat măcar pentru o clipă faptul că portarul este primul care 

poate contribui la frumuseţea spectacolului sportiv şi ca atare opinăm pentru o tehnică eficace, cu 

linii simple dar elegante, caracterizată de supleţe şi îndemnare. 

 

Poziţia fundamentală: 

Mai mult decât oricare alt post şi poate în oricare joc sportiv, în  handbal poziţia 

fundamentală a portarului este decisivă. Acţiunile specifice explozive şi de foarte scurtă durată au 

toate ca punct de plecare această poziţie şi sunt determinate de ea. 

În esenţă a avea o bună poziţie fundamentală înseamnă a fi gata să reacţionezi în orice sens 

şi direcţie cu maximum de promtitudine şi viteză. Iată de ce în mare, imaginea portarului trebuie 

să ne sugereze o poziţie de   “ pândă “ , uşor încordată, cu toate articulaţiile flexate  gata de 

extindere. 

Văzut din faţă, un portar în poziţie fundamentală ne indică parcă sensul viitoarelor acţiuni. 

Remarcăm poziţia înaltă a braţelor, cea uşor depărtată a picioarelor, cu o distanţă egală cu a 

deschiderii mâinilor şi orientarea labei piciorului cu vârful puţin în afară. Privirea exprimă 

concentrare maximă şi hotărâre. 

Poziţia fundamentală a portarului suferă modificări în funcţie de aruncare. Astfel în poziţia 

fundamentală adoptată la aruncările de pe extreme, poziţia braţelor şi a picioarelor se modifică 

categoric. Se remarcă intenţia de acoperi preventiv cu braţele colţurile de sus ale porţii: cu mâna 

aproape de bară colţul scurt şi cu cealaltă colţul lung. Picioarele s-au apropiat mult, călcâiele fiind 

depărtate la doar câţiva centimetri. 

Greutatea corpului este repartizată mai mult pe piciorul de lângă bară, pentru a se putea 

interveni mai uşor cu celălalt la mingiile aruncate spre colţul lung. Învăţarea şi antrenarea poziţiei 

fundamentale este greu de realizat separat de restul elementelor tehnice, iar exerciţiile concepute 



ar fi artificiale şi plictisitoare. În schimb pe tot parcursul antrenamentelor trebuie să corectăm 

această poziţie cu o exigenţă deosebită. După apărarea fiecărei mingi revenirea la poziţia 

fundamentală şi corectarea ei sunt absolut obligatorii. Cu toate acestea, în etapele de iniţiere a 

portarilor începători se întrebuinţează unele exerciţii speciale pentru învăţarea şi exersarea acestei 

poziţii.  

Deplasarea în poartă 

Pentru un plasament optim, portarul utilizează paşi adăugaţi lateral, înainte şi înapoi, oblic 

înainte – înapoi, precum şi diferite combinaţii de paşi în funcţie de situaţiile concrete ivite în joc. 

Din punct de vedere  tehnic, deplasarea cu paşi adăugaţi a portarului este asemănătoare cu 

mişcarea în teren apărătorului. Această deplasare se realizează pe pingea iar corpul este flectat din 

toate articulaţiile, poziţia fiind ca şi la poziţia de aşteptare, această deplasare înlesnind o reacţie 

optimă pentru respingerea mingiilor. 

Prinderea mingii 

În general în jocul de handbal şi în special pentru postul de portar,   elementul tehnic de bază 

este prinderea mingiei. Deşi respingerile pot fi uneori mai frecvente datorită forţei şi vitezei cu 

care sunt aruncate mingiile spre poartă, elementul de bază rămâne prinderea. 

Aceasta impune ca în special prinderea clasică cu două mâini să fie perfecţionată la 

maximum şi antrenată permanent. Avantajul prinderii în palme este hotărâtor pentru viteza cu care 

echipa va fi pusă în poziţie de atac, condiţionând în mod deosebit lansarea promptă a 

contraatacului. 

Prinderea mingiei asigură în acelaşi timp un plus de siguranţă, care are o influenţă 

psihologică asupra coechipierilor, cât şi asupra adversarilor. 

Portarul care prinde mingea cu uşurinţă inspiră încredere partenerilor în ceea ce priveşte 

apărarea porţii eliberându-I de încordare atât în fazele de apărare cât şi în cele de atac. Jucătorii şi 

chiar spectatorii observă înainte de toate abilitatea în prinderea mingiei sau, cum se spune ,, priza 

la balon “ , apreciind de multe ori în funcţie de aceasta valoarea portarului. 

Prinderea mingiei cu două mâini.  

Prinderea corectă a mingiei cu două mâini presupune un moment de întâmpinare şi unul de 

amortizare, legate armonios într-o singură mişcare. Poziţia degetelor şi a palmelor caută să 

completeze această amortizare de la vârful degetelor spre baza lor. 

Foarte mulţi portari comit greşeala de a socoti uşoare mingiile care vin încet spre poartă la 

nivelul pământului. Surprizele neplăcute sunt însă numeroase căci mingea, primind efecte curioase 

se strecoară printre mâinile sau picioarele relaxate. 

Învăţarea prinderii mingii cu două mâini presupune sute, poate mii de prinderi în zeci şi zeci 

de poziţii. Pentru acest motiv a-şi recomanda ca portarii să ia parte alături de jucătorii de câmp la 

exerciţiile de perfecţionare a paselor. 

Respingerea mingii 

Idealul ar fi ca portarul să prindă în palme toate mingiile ce se aruncă la poartă sau măcar 

majoritatea lor. Acest lucru este imposibil, dată fiind în primul rând forţa cu care mingiile vin spre 

poartă, poziţiile diferite în care portarul nevoit să apere mingea şi în fine elementele viteză şi 

surpriză. De aceea în practica jocului procedeele de respingere a mingii sunt des folosite. 

În folosirea tuturor procedeelor de respingere portarul se va conduce după necesitatea de a o 

îndrepta către interiorul semicercului propriu sau către laturile de fund ale terenului. 

Respingerea mingiilor înalte 

Uneori, dată fiind forţa de aruncare se resping chiar mingiile venite deasupra portarului. 

Pentru mai multă siguranţă se acţionează cu două mâini. Viteza cu care vin mingiile şi elementul 



surpriză împiedică cel mai adesea acţionarea clasică cu două mâini şi ca atare marea majoritate a 

mingiilor aruncate sus sunt respinse cu o mână. În acest scop din poziţie fundamentală portarul 

ridică rapid braţul din partea din care vine mingea prin lateral. Întinzându-se împreună cu tot corpul 

spre colţul de sus al porţii. Mişcarea este ajutată de o împingere energică în piciorul de partea 

săriturii. Dacă mingea vine mai lateral spre colţ se efectuează în prealabil o păşire cu piciorul 

respectiv. 

Respingerea mingiilor la nivel mediu  

Mingiile care vin la nivel mediu sunt respinse cu două mâini atunci când sosesc de departe 

sau sunt aruncate cava mai încet. Dacă mingea vine surprinzător şi cu mare viteză se intervine cu 

o singură mână cu o participare mai activă a picioarelor. 

Mingiile care vin la nivelul pământului destul de aproape de portar sunt apărate cu o jumătate 

de fandare, în principal cu laba piciorului opusă cu latura interioară. 

Nu lipsite de pericol şi capabile de surprize neplăcute sunt şi mingiile care vin puternic jos, 

chiar pe mijlocul porţii. Acestea se blochează cu două picioare şi cu ajutorul braţelor care dublează. 

Respingerea mingiilor joase  

 

Când mingiile sunt aruncate puternic spre colţul de jos al porţii plonjonul în jumătate sfoară 

este de obicei inevitabil. Procedeul îl folosesc frecvent portarii echipelor feminine dar şi ceilalţi  

Piciorul din partea aruncării întins aproape complet caută să pună laba în calea mingii. 

Trunchiul se apleacă pe picior cu mâna lăsată de-a lungul lui, încercând să atingă cu vârful 

degetelor vârful piciorului. 

Acest procedeu este folosit de portarii cu multă mobilitate. Portarii înalţi cu segmente lungi 

încearcă să rezolve aceste situaţii respingând cu piciorul sau cu braţul de partea respectivă, dintr-

o poziţie foarte joasă. 

 

Respingerea mingiilor aruncate din unghiuri laterale 

În general în cazul apărării aruncărilor de acest gen procedeele folosite sunt cele descrise 

mai sus în funcţie de înălţimea şi viteza mingiilor. Există totuşi anumite particularităţi determinate 

de însăşi poziţia fundamentală specifică extremei şi de anumite caracteristici ale aruncării de pe 

acest post. 

O mingie aruncată în colţul scurt sus se blochează cu  amândouă mâinile alăturate. Pentru 

apărarea mingiilor aruncate jos lângă portar este suficientă uneori o îndoire a genunchilor pentru 

a acoperi mingea. 

La poziţia fundamentală greutatea este repartizată mai mult pe piciorul de lângă bară. Acest 

amănunt indică faptul că piciorul descărcat va acţiona cu prioritate asupra mingiei. 

 

Plonjonul 

Procedeul se foloseşte mai puţin frecvent şi cu precădere de portarii mici de statură, care 

caută să suplinească acest dezavantaj prin plonjare, mărindu-şi astfel raza de acţiune. 

Hotărârea de a plonja este determinată de un calcul rapid care se stabileşte imposibilitatea 

de a ajunge la mingie în timp util după efectuarea mişcărilor clasice de deplasarea şi apărarea. Sunt 

situaţii în care unica soluţie este plonjonul şi anume când portarul este surprins pe “picior greşit” 

sau cu un plasament defectuos. 

Plonjonul pentru mingiile venite la semiînălţime  

Tehnica mişcării braţelor şi a trunchiului este în general inedită cu cea descrisă la prinderea 

şi respingerea mingiei. 



Plonjonul la mingiile înalte  

Se remarcă poziţia capului între braţe şi mişcarea de arcuire dublă a trunchiului. Plonjonul 

este un element tehnic dificil. Învăţarea procedeelor de bază trebuie să se desfăşoare metodic, cu 

multă grijă, pentru a evita traumatismele şi pentru a înlătura de la început frica de cădere. 

 

 
 


