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REZUMAT. Oamenii aleargă pentru diferite motive, unii pentru sănatate, alţii pentru condiţie fizică, pentru 
eliberarea de stres sau pentru competiţii sportive. În timpul alergării, picioarele sunt solicitate mecanic 
deoarece susţin şi deplasează greutatea corpului. Acestea, fiind solicitate puternic, se pot alege cu leziuni şi 
au nevoie de protecţie şi confort corespunzător în timpul desfăşurării activităţii sportive pentru a obţine 
performanţe [1]. Ciorapii sunt cei care oferă picioarelor protecţie şi un mediu confortabil, uscat şi bine aerisit 
în interiorul încălțămintei. Un studiu complex asupra picioarelor din punct de vedere al construcţiei anatomo-
morfologice şi biomecanice, care prezintă informații valoroase privind structura şi funcţiile piciorului, serveşte 
ca bază pentru optimizarea proiectării ciorapilor, în scopul asigurării confortului şi pentru a preveni apariţia 
leziunilor, îmbunătăţind performanţele atletului [1]. 

Cuvinte cheie: atleţi, tipologia piciorului, ciorapi personalizaţi, confort. 

ABSTRACT. The people run for different reasons, some for health, others for fitness, for stress release or sports 
competitions. During running, the legs are under stress as supporting and moving the body weight. That 
strongly requested can choose to injuries and need protection and comfort appropriate during any sports 
activity to get performance [1]. The socks are those who foot protection and a comfortable provide, dry and 
well ventilated inside the shoe. Following a comprehensive study of the foot in terms of anatomical-
morphological construction and biomechanical, it provides valuable information on the structure and function 
of the foot, which serve as a basis for optimization of socks to ensure comfort and to prevent injuries 
improving athletic performance [1]. 

Key words: athletes, typology foot, personalized socks, confort. 

1. INTRODUCERE 

În timpul alergării, picioarele sunt solicitate puter-
nic, deoarece susțin și deplasează greutatea corpului, 
iar acestea se pot alege cu leziuni și au nevoie de 
protecţie, şi confort în interiorul încălțămintei pentru a 
obţine atletul performanţe [1]. Ciorapii sunt cei care 
oferă picioarelor protecție și un mediu confortabil, 
uscat și bine aerisit în interiorul încălțămintei. În 
prezent ciorapii sport sunt adaptați la forma anatomică 
a picioarelor, iar datorită acestui fapt este necesar 
cunoașterea anatomo-morfologică a piciorului. [2] 

În urma unui studiu complex asupra picioarelor, 
din punct de vedere al construcției anatomo-morfo-
logică și biomecanică, prezintă informații valoroase 
privind structura și funcțiile piciorului, cARE servesc 
ca bază la optimizarea proiectării ciorapilor în sco-
pul asigurării confortului și pentru a preveni apariția 
leziunilor [1]. 

2. ASPECTE GENERALE PRIVIND 
ANATOMIA ŞI BIOMECANICA 
PICIORULUI 

Funcționarea normală a piciorului poate fi perturba-
tă din multiple cauze. Acestea sunt de naturi diferite, 

precum: de cauze exterioare și interioare [3]. Cele ce 
țin de cauze exterioare sunt legate de suprasolici-
tările ce acționează asupra piciorului, de solicitările 
specifice tipului de sport, precum și de încălțăminte; 
iar cele de natură interioară sunt legate deformarea 
piciorului, care pot duce la apariția unor patologii.  

Astfel, nu este de mirare că 80% din atleți sunt 
susceptibili de a avea diferite probleme la nivelul pi-
ciorului la un moment dat.  Printre problemele des 
întâlnite sunt: inflamația tendonului lui Achile, fasciita 
plantară, bătături, bășici, luxația gleznei, fracturi de 
oboseală, fungi, micoze, etc. [1] O parte din probleme 
constau în deformarea țesuturilor moi, precum: con-
tracții, entorse, tăieturi, vânătăi, tasarea nervilor etc. 

Greutatea corpului este distribuită prin talpă la 
nivelul solului, care se repartizează în mod egal pe 
ambele picioare. Presiunea determinată de greutatea 
corpului se distribuie neuniform la nivelul tălpii, 
deoarece talpa piciorului ia contact cu suprafața de 
sprijin prin calcaneu (osul călcâiului) și capetele 
oaselor metatarsiene, unde se înregistrează o con-
centrare a presiunii în aceste zone. 

În urma unui studiu asupra amprentelor plantare, 
obținute cu ajutorul unui echipament numit RScan, 
care sunt reprezentate sub forma unei hărti cromatice 
(fig. 1), se remarcă zonele cele mai solicitate de la 
nivelul tălpii, identificate prin culorile de roșu și 



Buletinul AG

portocaliu, în
talpa picior
călcăi, cape
se înregistr
factor de ris

3.CARAC
PICIOA

În urma
suprafața pla
la subiect la
piciorului ș
valoroase p
piciorului. 
forma după
schimbă fo
plantară a p
de la nivelu
fi: picioare n
și picioare s
scobite prez

Un picio
prin călcâi, 
care cores
(fig. 1a). Pi
oaselor, mu
aparat de su
nale, picioru
este depista
tivilor. Supr
poate agrav
de zi cu zi c

Piciorul 
caracterizat
plantare, as
sau parțial c

Piciorul 
este un dism
este foarte r
(fig. 1c) [5]

a 

Fig. 1. C
a – pici

PRO

GIR nr. 3/2014

înregistrându-
rului ia cont
etele oaselor 
rează presiu
sc și pot duce

CTERIZAR
ARELOR 

a analizei a
antară pe car
a subiect. D
și planul de 
privind defor
După cum 
ă deformarea
orma picior
piciorului est
l tălpii. După
normale (săn
scobite (arcui
zintă anomal
or normal nu
marginea lat

spunde cape
iciorul se  m
uşchilor gam
usţinere nu c
ul devine plat
area diagnost
rasolicitările 
va aceasta d
cât și perform

plat este o d
ă prin cobo
stfel încât ta
cu solul [5]. 

scobit fiind
morfism la 
ridicată, în f
.  

 

Clasificarea pici
ior normal; b – 

IECTAREA Ş

4 ● iulie-septe

-se presiuni m
tact cu planu
metatarsiene

uni ridicate 
e la apariția u

REA TIPOL

mprentelor 
re se sprijină 
istribuția pre
sprijin furn

rmarea tălpi
știm, picioa
a tălpii. Part
rului este b
te influențată
ă deformarea
nătose), picio
ite) (fig. 1). P
ii legate de d

u se sprijină 
terală-interme
etelor oasel
menţine dato

mbei și picior
corespunde c
t (fig. 1b). De
ticului platfu
apărute în ti
eficiență, af

manța atletulu
deformare a 
orârea sau p
alpa vine în 

d o abatere d
nivelul tălpi
faptul invers

 

 

b 
 

oarelor după de
picior plat; c –

ŞI REALIZA

embrie 

maxime. Deoa
ul de sprijin 
e și degetul m

ce prezintă
unor leziuni.

LOGIEI 

s-a constata
piciorul dife

esiunii între 
izează inform
i și funcțion

arele își schi
tea comună 
bolta. Supr
ă de această 
a tălpii aceste
are plate (pla
Picioarele pla
deformarea tă
pe toată talp

ediară şi regi
lor metatar

orită configu
rului. Când 
cerinţelor fun
e mare impor
us în rândul s
impul activită
fectând atât 
ui.  
piciorului u
prăbușirea b
contact com

de la normal 
ii. Bolta plan
ul piciorului

c 

eformarea tălpi:
– picior scobit. 

AREA CIORA

arece 
prin 

mare 
ă un 
  

at că 
eră de 
talpa 
mații 
narea 
imbă 
care 

rafața 
zonă 

ea pot 
aftus) 
ate și 
ălpii. 
pa, ci 
iunea 
rsiene 
uraţiei 

acest 
ncţio-
rtanță 
spor-
tăților 
viața 

uman, 
bolții 
mplet 

care 
ntară 
i plat 

: 

D
re a 
tend
picio
tasa 
noze
glez

A
intel
cluz
spec
zare
zone
perf
relor
aleg
struc
ducâ
de 
spor

R
în t
picio
dar 
picio

4. R
A
T

C
și ar
med
călță
tamp
fieca
neas
rezis

O
și ut
cu c
cum
alerg
Dato
rapii
pent
tent 
înde
nind
solu
clud
ce p
acel
picio

A
ciora

APILOR PEN

Din cauza str
piciorului –

donului lui A
orului ridica

nervii sau 
e Achiliene, 
znei [1, 5]. 
Aceste inform
ligentă a păr

zând zone sp
cial tălpii pe
e dar și pentr
e de risc, îm
formanța spo
r protecție 

gerea și utili
cturilor, pent
ând la o star
apariție a o
rtivului 
Rolul acestor
timpul alerg
oarelor, să aj
în același t

oarelor în fun

REALIZAR
ALERGAR
TIPOLOGI

Ciorapul face
re ca scop s

diu confortab
ămintei. Tal
pon pentru p
are șoc put
scă cerințe 
stență la soli
O condiție e
tilizarea une

care atletul să
m s-ar deplas

gare sunt rea
orită posibili
i se tricoteaz
tru a oferi co

materii pri
epărta căldur
d apariția um
uții de a proi
d  zone specia
prezintă zone
ași timp să 
oarelor în fun
Astfel, s-a 
ap, cu fieca

NTRU ALERG

ructurii ortop
de exemplu 

Achile. În caz
t, sub presiu
pot apărea 
iar în timp să

mații servesc
rților compo
eciale coresp
ntru o mai b
ru a disemin
mbunătăţind 
rtivului [4]. 
sporită la fr
zarea materi
ru a preveni 

re de relaxare
oboselii îmb

r zone ale cio
ării, părțile 
jute la reduc
timp să susț
ncție de tipol

REA CIORA
RE DUPĂ I

EI PICIOA

e parte din e
să asigure pr
bil, uscat și 
pa ciorapulu

picioare, care
ternic. Ciora
privind con
citări.  
sențială pent

ei perechi de
ă se simtă co
a desculț. În

alizați într-o g
ităților tehno
ză cu zone d
onfort picioar
ime și struc
ra de la nive
midității. S-
iecta forma 

ale, pentru a r
e de risc în 
susțină și să
ncție de tipol
dezvoltat un

are detaliu c

GARE 

pedice necor
u platfus se p
azul persoane
unea încălțăm
patologii pr
ă apară artro

c ca bază la
onente ale ci
punzătoare p
bună susține
na presiunile
d confortul, 

Totodată ofe
frecare și pr
iilor prime p
apariția lezi

re și prelungi
bunătățind p

orapilor este 
cele mai s

cerea presiun
țină și să o
lgia acestora

APILOR P
IDENTIFIC
ARELOR  

echipamentu
protecție pici

aerisit în in
ui trebuie s

e să absoarbă
apii trebuie 
nfortul, purt

tru alergare 
e ciorapi cor
onfortabil și r
n prezent cio
gamă sortim
ologice a ma
de protecție ș
relor, utilizân
cturi special
elul piciorul
a încercat g
tălpii ciorap

reduce presiu
timpul aler

ă ofere confo
lgia acestora
n nou tip 
conceput pen

13

respunzătoa-
oate inflama
elor cu arcul
mintei se pot
recum tendi-
oza la nivelul

a proiectarea
iorapilor, in-
piciorului, în
ere și stabili-
e ce prezintă
siguranţa și

erind picioa-
resiune, prin
precum și a
iunilor, astfel
ind perioada
perfomanțele

să protejeze
solicitate ale
ilor plantare,

ofere confort
a. 

PENTRU 
CAREA 

ul sportivului
iorului și un
nteriorul în-
ă fie ca un
ă vibrațiile la

să îndepli-
tabilitatea și

este găsirea
respunzători,
relaxat, ca și
orapii pentru

mentală largă.
așinilor, cio-
și de aerisire
nd concomi-
le, pentru a
lui și preve-
găsirea unor
piilor, ce in-
unile plantare,
gării, dar în
ort fiziolofic
a.  
complet de
ntru a ajuta

 

3

-
a 
l 
t 
-
l 

a 
-
n 
-
ă 
i 
-
n 
a 
l 
a 
e 

e 
e 
, 
t 

i 
n 
-
n 
a 
-
i 

a 
, 
i 
u 
. 
-
e 
-
a 
-
r 
-
, 

n 
c 

e 
a 



14

piciorul spo
se confrunt
personalizaț
și picioare 
în timpul al

Ciorapii 
bumbac, po
Firul de po
elastomer, 
îndepărta ap

Ciorapii 
rioară a ma
Achile. Man
zona gambe
sunt realiza
vibrațiile și
în timpul al
lungul camb
transfera că
venind apar
gleznă în zo
o zonă speci
tricot mai s
partea supe
specială la 
frecarea și p

a 

a) picioare n

În zona d
o bandă tub
ciorapului d
sportive cior
tuia în inter
și disconfo
nivelul dege
realizat pri
deranjează l

La proie
seama de ti
variate, ce p

 

ortivului să f
tă în orice 
ți pentru: pic
scobite care 
ergării (fig. 2
sunt tricota

olipropilenă c
olipropilenă 
iar ionii de 
pariția infecț

sunt realiza
anșetei, cu ro
nșeta asigură
ei. La nivelu
ate zone de 
i șocurille la
lergării. Zone
brurii și în z
ăldura de la 
riția umidităț
ona de încovo
ială din fir de
subțire pentru
erioară a căl
fel din fir d

posibilitatea ră

 

   

Fig. 3. Ciorapi
normale (sănăto

de mijloc a c
bulară elastic
de picior, de
rapii alunecă

riorul încălțm
rt ducâmd l
etelor. Înche
in cusatura 
la nivelel deg
ectarea form
ipologia pici
rezintă grosim

Fig. 5. Structu

EDUCAŢ

facă faţă pro
clipă, obțin

cioare norma
să ofere sus

2). 
ați din comb
cu ioni de arg
cu ioni de a
argint au p

iilor la nivelu
ați cu clapetă
olul de a pro
ă o fixare bun
ul degetelor, 

protecție, c
a fiecare pas 
e de aerisire 
zona tălpii, c
nivelul picio
ții de la nive
oiere a picior
e poliamidă, c
u a evita apa
câiului este 
e poliamidă,
ănirire de cătr

 

 

   b 
 

i personalizați p
oase); b) picioar
scobite 

 
cambrurii și tă
că pentru fix
eoarece în tim
ă și duce la în
mintei, care c
la apariția u

eierea la vârf 
ket, care e

getelor. 
mei tălpii cio
iorului, folos
mi diferite ale

ura glat vanisat.

ŢIE, CERCET

vocărilor cu 
nându-se cio
ale, picioare 
sținere și co

bitații de fire
gint și poliam
argint este u
proprietatea 
ul piciorului
ă în partea s
oteja tendonu
nă a ciorapul
la talpă și c

care amortiz
puternic rea
se întâlnesc 

care au rolul 
orului, astfel 
lul piciorulu

rului este real
care reprezin
ariției cutelo
realizată o 

, pentru a re
re încălțămin

c 

pentru:  
re plate; c) picio

ălpii este real
xarea mai bu
mpul activită
ngrămădirea 
creează neplă
unor afecțiun
f a ciorapului
este plată ș

orapilor s-a 
sindu-se stru
e tricotului  [6

         

. Fig. 6.

TARE, PROG

u care 
orapi 
plate 

onfort  

e din 
midă. 
un fir 
de a 

i. 
supe-
ul lui 
lui în 
călcâi 
zează 
alizat 
de-a 
de a 

l pre-
ui. La 
lizată 

ntă un 
or. În 
zonă 

educe 
nte.  

 

oare 

lizată 
ună a 
ăților 
aces-
ăcere 
ni la 
i este 
și nu 

ținut 
ucturi 
6].  

A
form
pent
aeris
încă

A
părte
a ev
de in
form

5. T
L

E
lizat
ales 
ciora
logii
picio

T
ca d
nece
tehn
fi re
reali
prop
trico
conf
este 
rolu
pora
pot 
polip
de b

L
trico
se re
de t
struc
(fig.
amb
faptu
al d
term
pezi
un tr

 

 
. Strucură glat c

GRES TEHN

Bulet

Acești ciorap
ma anatomic
tru piciorul 
sire, care cre
ălțăminte [7].
Aceștia trebu
eze umiditat

vita apariția 
nstalare a ob

manței sportiv

TEHNOLO
LA REALIZ

Este foarte im
te la realizare
poziționarea

apului, ceea 
i cu ajutorul 
oarelor. 
Tehnologia u
dublu sau tr
esar picioare
nologii multi
ealizată cu aju
izată dintr-un
prietăți difer
ot dublu stra
fort este în c
de a absorb

ul de a elimin
are. Ciorapii
avea  stratu
propilenă cu

bumbac. 
La fel este 
otul pluș. M
ealizează în 
tricot oferă p
ctura pluș in
. 3b), unde 
bele suprafeț
ul că, stratul

doilea elimin
mică, împiedi
ii spre stratu
ricot imperm

cu fir de pluș in

NOLOGIC 

tinul AGIR nr

pi sunt proiec
ă, atât pentr
drept, cu z

eează un me
 

uie să protej
ea, să optimi
unor afecțiu

boselii, ducâ
vului. 

GII APLIC
ZAREA CI

mportată natu
ea ciorapilor
a strategică 
ce conduce
căruia se asi

unui tricot m
riplu strat, p
lor în încălță
strat la prod
utorul structu
n fir de fond 
rite, care de
at. Astfel, pr
contact direc
bi transpirați
na umiditatea
i realizați pr
ul interior rea

ioni de argin

interpretat c
ajoritatea cio
această struc

protecție  pic
nversat asigu
firul de pluș
țe. Acest tric

de lângă pie
nă și al treile
icând pătrund

urile interioar
miabil (fig. 3c

          

nversat. Fig. 

r. 3/2014 ● iul

ctați cu talpa
tru piciorul 
zone de pro
ediu optim p

jeze picioare
izeze temper
uni, prelungi
ând la îmbun

CATE  
ORAPILO

ura materiilo
r pentru spor
a acestora î

e la apariția 
igură confort

multistrat est
pentru a ofe
ăminte. Utiliz
ducerea ciora
urii glat vani

d respectiv de
etermină obț
rimul strat c
ct cu pielea, 
ia, iar al doi
a spre exteri
rin sistemul

ealizat din fi
nt, iar cel ex

ca tricot du
orapiilor pen

uctură, deoare
cioarelor [8]
ură un tricot
ș apare în p
cot este inte
ele absoarbe 
ea strat asig
derea vântul
re protectoar
c).  

6. Sistem triplu

lie-septembrie

a adaptată la
stâng cât și

otecție și de
icioarelor în

ele, să înde-
ratura pentru
ind perioada

nătățirea per-

OR  

or prime uti-
rtivi, dar mai
n ansamblul
unor tehno-

tul la nivelul

te interpretat
eri confortul
zarea acestei
apilor, poate
isat (fig. 3a),
e vanisare cu
ținerea unui
onsiderat de
iar rolul lui

ilea strat are
ior prin eva-

dublu strat
r sintetic de

xterior din fir

ublu strat și
ntru sportivi
ece acest tip
]. În schimb
t triplu strat

prim plan pe
erpretat prin
transpirația,

gură reglarea
lui, ploii, ză-
re, rezultând

 

ustrat. 

 

e 

a 
i 
e 
n 

-
u 
a 
-

-
i 
l 
-
l 

t 
l 
i 
e 
, 

u 
i 
e 
i 
e 
-
t 
e 
r 

i 
i 
p 
b 
t 
e 
n 
, 
a 
-
d 



PROIECTAREA ŞI REALIZAREA CIORAPILOR PENTRU ALERGARE 

 

Buletinul AGIR nr. 3/2014 ● iulie-septembrie 15

Straturile interacționează pentru a îndepărta umi-
ditatea de la nivelul pielii, lăsând piciorul uscat, 
reducând iritația pielii sau apariția unor probleme de 
sănătate. Aceste tehnologii se utilizează pentru a oferi 
ciorapului zone de protecție și de aerisire, creând 
picioarelor un mediu confortabil în timpul alergării. 

6. CONCLUZIE 

În etapa de proiectare a ciorapilor destinaţi aler-
gătorilor se cumulează cerinţele privind necesitatea 
asigurării confortului fiziologic la purtare, cu cele 
impuse privind asigurarea biomecanicii piciorului, 
precum şi cu cele de ordin estetic [8]. 

La realizarea ciorapilor s-a ținut seama de condițiile 
climaterice de utilizare a ciorapilor, de caracteristi-
cile specifice a activității sportive, de mărime și 
design, ceea ce asigură mare confort, siguranță și 
chiar performanță atletului.   

Realizarea acestor ciorapi personalizați cu pro-
iectare specială pentru fiecare tip de picior sunt 
realizați în scopul asigurării condițiilor de confort și 
funcționalitatea normală a piciorului. 

Industria ciorapilor pentru sportivi presupune 
cercetări interdisciplinare, iar producătorii de aceștea 
trebuie să țină seama de toate cerințele pentru a 
realiza ciorapi optimi, care să asigure confort picioa-
relor și obțină atletul performanțe.  
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