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Rulari

Ruldrile sunt rostogoliri incomplete Tn care segmrentele corpului vin in
contpct cu solul in mod succesiv. Ele pot fi elemente ar:robatice dinamir:e de
siner stdtdtoare, in formi de elan sau pot fi pirli componente ale unor
elernente acrobatice.
RulSrile se pot executa pe spate, pr

L
2.

Din sprijin ghemuit, rulare inapoi in st6nd pe omoplali, mai int6i cu
sprijinul m6inilor, apoi fird sprijinul mAinilor pe gold
La fel ca exerciliul anterior cu aplecarea capului spre st6nga sau

dreapta
3. Rulare inapoi din agezat ?n stand pe omoplali cu indoirea unui bra!
gi ducerea m6inii 16ngi cap deasupra umiruluri
culcat facial, bralele indoite cu m6inile sprijinite pe sol langi piept
- rulSri inainte gi inapoi
5. Din stdnd depirtat, cu corpul aplecat, a$ezarea m6inilor per sol,
impingere din picioare gi trecere in sprijiin plutitor, indoirea
bralelor gi rulare pe piept gi abdomen
6.
7,

Stind pe m6ini cu ajutor, indoirea bralelor gi rulare pe piept

Gre;;$li care apar in formarea deprinderii:
Lipsa de amortizare la rularea inapoi
indoirea picioarelor in |impul rulirii
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abdomen
Executarea cilindrului inapoi din agezat cu indoirea truncl"riului
inainte cu ajutor.
Executarea cilindrului fdri ajutor

Lipsa de aplecare a capului spre st6nga sau dreapta
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Combinarea aplecdrii capului cu risucirea lui
Rularea peste cap ti nu peste umdr
Lipsa de rulare progresivi pe piept, abdomen, coapsi,
genunchi, v6rf
Lipsa de amortizare cu bralele
Pribupirea corpului in loc de rulare in partea a doua a migcirii

sti in dreptul

umerilor gi apucdnd piciorul executantului ajuti
a corpului ?n momentul verticalei, iar prin fr6narea coborSrii rapide a
lor asiguri continuitatea rulSrii pe piept.
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n& Rostogolirea

inaintetn ghemuit
Din stdnd cu bralele sus, indoirea trunchiului inainte gi dezechili6rare
i in aSezat' MAinile se ageazi pe sol la nivelul gambellor pentru a amortiza
a. lmediat ce gezuta atinge solul, bralele se indoaie, palmele se a;;eazd
pe
l6ngi cap (cu coatele apropiate), iar corpul continui rularea inapoi. in
timp I rulSriiinapoi, corpul se deschide progresiv din articulalia coxo-femurali.
od
cu a$ezarea m6inilor pe sol deschiderea din gold se accelereazd simultan
cu
nderea rapidi gi energici a bralelor, urmati de frdnarea bruscd a
prcl
or pe verticald. Corpul trebuie si fie incordat, privirea este orierrtati
mai t6i la picioare, apoi se ridicd ugor gi se oprepte ca la pozilia st6nd pe
matn

Trepte metodice in invSfare:
Din st6nd pe omoplali cu m6inile la umeri , inchidere gi deschiderr: din
9old.
La fel cu ridicare in stdnd pe mAini cu doui ajuto,are (ajutoarele ridici
executantul de la nivelul gambeiin st6nd pe m6ini).
Din agezat, rulare inapoi in stdnd pe omoplali gi exersarea indreptirlii din

articulalia goldului (coordonarea deschiderii din gold cu extensia
bralelor).
4. Din agezat, indoire inainte gi rulare inapoiin st6nd pe m6ini cu ajutor,
5. Rulare inapoi din st6nd gi trecere in stdnd pe m6ini cu ajutor

inapoiin st6nd pe m6ini fdri ajutor.
i care apar in formarea deprinderii:

6. Rulare
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Agezarea intArziati a mAinilor lSngd cap
Extinderea prematuri a poldului

Extinderea int6rziatd a goldului
Lipsi de impingere din brale in momentul extinderii soldului

Agezarea depdrtati a parmeror fald
de cap gi orientarea degetelor spre

interior

utoru! se dd din laterat, apuc6nd executantul
de gambd, apoi fixind
ul pe miini, corectdnd intinderea unghiurilor
din umeri
9i 9ord.
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Din stdnd, executantul poate porni in executarea
rostogoririi inaproi in
modalitSfi. Prin ?ndoirea picioareror gi incrinarea
corpuruiinapoi
.lj:l?^.j11r]]::'ir.: dezechitibrare inapoi si trecere in aeezat cusau prin
c,rrpul
' lmediat ce corpul ajunge in agezat prin ridicarea energeticd 9i rapidi a
t^Tj
rutare energeticd inapoi de ta bazin spre ceafd. Bralete
oaie :i"]:j:::_:
din articulalia coatelor (pdstrdndu-se coatele aproape), palmele
se
i pe sol la l5fimea umerilor gi preiau greutatea corpului. Urmeazi
o
re din brale, iar picioarele imediat ce au luat contactul
cu solul preste
indoaie, gi corpul ajunge in sprijin ghemuit, apoi prin
intinderea
relor pi ridicarea bralelor prin inainte, corpul ajunge
in pozilia finali de
cu bralele sus.
Trepte metodice in invigare:
Din agezat ghemuit rulare inapoi gi agezarea m6inilor
pe sol cu sprijin pe
palme la l5limea umerilor
La fel cu picioarele intinse in timpul rulirii
Rostogolire inapoi pe plan inclinat
i care apar in formarea deprinderii:

Extensia capului

rotunjit

in timpur ruririi inapoi nu permite rurarea cu spatere

nt6rzierea agezdrii m6inilor la umeri

rea mdinilor la umeri cu coatele depirtate

face imposibilS
prngerea energeticd din brale
icioanele se ridicd rent giimpiedicd rularea rapidd
spre inapoi.
Rostogol i reo ino poi in depd

rtat

)ozilia inilialS din care
se efectueazd mi;carea poate fi diferiti: sprijin
ghem it, st6nd depdrtat, stdnd cu bralere
sus, etc. Dacd se pornepte din spnijin
ghem it, corpul se dezechilibreazi ugor inapoi
gi se ageazd gezuta p" ,ot.
Bralel se indoaie gi se duc cu mdinire in dreptur
urmerilor, parmere pe sor,
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Itan cu ridicprea energici a picioareror intinse peste
cap. corpur continui
ea pe spatQ, picioarere se depdrteazd, ciutdnd
si atingi sorur c6t mai
pe de linia m6iniror. Acliunea energici
de ?mpingere a braleror asigurd
'ga ."n,arullri,
greutatp dincoro
CentfUlUi d:
de greutate
r.linnnln r.ta
cnriii^
.r ajungand
de sprijin, cor-pur
-:.-.--^
in siano
:r1
rlat cu bratple lateral (sau in aftd pozifie). Dacd se pleaci
din st6nd cu
tY::..t" irfcepe migcarea printr-o indoire inainte a trunchiutui
sim,ultan
't
ezechllibrarQa
corpurui inapoi. M6inire agezate pe sor ?naintea gerzutei
amortizaiea cSderii inapoi. in continuare acliunile sunt
identir:e cur
:a rostogolirliiinapoi din sprijin ghemuit.
Trepte metodice in invilare:
L. Rul;ri inapoi cu ducerea energici a m6inilor in dreptul capului pe
sol cq coatele apropiate gi atingerea solului cu vdrful picioarelor
pi
reverlire.
2. RulSriinapoiin depirtat pe plan inclinat
3. RostQgolirea inapoi pe o suprafali ridicatd
4. RostQgolire inapoi din sprijin ghemuit
5. RostQgolire inapoiin depdrtat din st6nd depirtat
6. RostQgolire inapoiin depdrtat din st6nd
care apar in formarea deprinderii:

ri

. indoirea picioarelonin timpul rulirii pe spate
. C9atele depdrtate la agezarea mdinilor pe sol
o Li$sa de impingere din brale
o Atingerea solului cu picioarere prea departe de linia m6inilor
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