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Introducció
La preparació física és, juntament amb la prepara-

ció tècnico/tàctica, un dels pilars fonamentals de l’en-
trenament del jugador d’hoquei. La durada dels partits, 
la intensitat i repetició de les accions condicionen la ne-
cessitat d’un entrenament específic orientat a mantenir el 
ritme de la competició al màxim nivell. 

Segons Weineck (1988), la capacitat potencial d’en-
trenament expressa la capacitat d’un individu per adap-
tar-se a successives càrregues d’entrenament durant un 
cert nombre d’anys.  Les estructures complexes que la 
condicionen depenen d’un nombre determinat de factors 
específics (fig. 1). 

Per a Zimmermann (1985, citat per Grosser i col., 
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resum
Es va valorar la condició física de jugadors d’alt nivell mitjançant l’aplicació d’una bateria de condició física inespecífica (Euro-

fit) adaptada a l’hoquei sobre herba, amb objecte de determinar-ne l’aplicabilitat i contrastar la hipòtesi que el mètode de valoració 
esmentat permet de discriminar entre jugadors de diferent nivell competitiu. Hi van participar 31 jugadors de nivell nacional i in-
ternacional, de 18 a 28 anys, pertanyents a dues categories sèniors de l’hoquei espanyol: Divisió d’Honor (DH, n = 16) i Primera 
Divisió (PD, n = 15): 3 porters, 10 defenses, 9 mitjos i 9 davanters. Es van seleccionar dotze jugadors per formar part dels equips 
nacionals espanyols sèniors o sub-21 en competicions internacionals i 5 jugadors van participar, a més a més, als jocs Olímpics de 
Barcelona 1992 (5ena plaça) i a Atlanta 1996 (2a plaça). Es van utilitzar proves i mesuraments de la bateria Eurofit (Consell d’Europa 
1988), a les quals s’hi van afegir una prova de potència abdominal de 30 s i curses de velocitat de 30 i 50 m. Els jugadors d’elit (DH), 
una mica més grans i més musculosos, van mostrar nivells superiors de resistència aeròbica, força explosiva d’extremitats inferiors, 
força/resistència de la musculatura abdominal i velocitat de cursa (30 i 50 m), en comparació amb els jugadors de menor nivell (PD). 
La resistència aeròbica dels jugadors d’elit espanyols va ser comparable a la de l’equip nacional holandès de 1990 (Geijsel, 1991). 
En base a aquests resultats, concloem que la bateria de proves utilitzada és aplicable i que, tot i no ser específica de l’hoquei sobre 
herba, permet de diferenciar entre jugadors de diferent nivell competitiu i suposa un instrument útil per establir dades normatives de 
referència per a jugadors d’hoquei sobre herba d’alt nivell. 

Paraules clau
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abstract
This study evaluated several physical fitness characteristics in high-level field hockey players using an adapted, non-specific 

fitness test battery (Eurofit) in order to establish its feasibility and to test the hypothesis that such a method is able to discriminate 
between players of different competitive level. Thirty one competitive Spanish field hockey players of national and international 
calibre (age 18-28 years), who belonged to two senior competitive teams of different category (“Honor Division”, HD, n=16; and 
“First Division”, PD, n=15) participated in the study: 3 goalkeepers, 10 defenders, 9 halves, and 9 forwards. 12 players were also 
members of the National Spanish senior or under-21 teams, and 5 players were members of the Spanish Olympic team who competed 
in Barcelona 1992 (5th place), and  Atlanta 1996 (2rd place). Tests and measurements from the Eurofit fitness test battery (Council 
of Europe 1988) were used, as well as 30 and 50 m sprints were performed in addition. The elite players (DH) were older and more 
muscular, and showed higher levels of aerobic endurance, explosive strength, abdominal muscular strength, and running speed (30 
and 50 m sprints) as compared with the sub-elite players. From these results, we conclude that the test battery used is a feasible 
procedure and, even if not specific to field hockey, it has been able to differentiate elite from sub-elite players and may be useful in 
establishing baseline reference data for field hockey players.
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1989), la condició física, juntament amb la tècnica, les 
capacitats tacticocognitives, les capacitats psíquiques, 
les condicions bàsiques i les condicions externes, són els 
elements determinants del rendiment esportiu. Segons 
aquest mateix autor, la condició física es dividiria en:

 Capacitats majoritàriament energètiques, com la 
força (màxima, explosiva, ràpida) i la resistència 
(de fonts energètiques aeròbiques/anaeròbiques). 
Constitueixen la base dels components de totes les 
altres qualitats. 
 Capacitats coordinatives, com la velocitat (veloci-
tat de reacció, de moviment i cíclica) i la flexibi-
litat articular (estàtica i dinàmica). Són el suport 
físic d’altres qualitats més complexes, com la 
 coordinació, l’habilitat o la destresa motriu, terme 
que engloba les dues primeres. 

les qualitats físiques 
dels jugadors d’hoquei 

Dal Monte (1983, 1987), en la seva classificació fi-
siològica/biomecànica de les activitats esportives, inclou 
l’hoquei sobre herba dintre de les activitats esportives 
de tipus aeròbic/anaeròbic altern. Segons Aggis (1985), 
l’hoquei utilitza tots els sistemes energètics de l’orga-

•

•

nisme amb curts i intensos esclats de velocitat, alternats 
amb cursa mantinguda, on el nivell de sol·licitació ener-
gètica aeròbica/anaeròbica seria del 70/30 %, respectiva-
ment. També Cibich (1991) sosté, basant se en els resul-
tats obtinguts en un estudi de camp mitjançant registre 
de la freqüència cardíaca (FC), que els jugadors en les 
quatre posicions requereixen un alt nivell de forma ae-
ròbica per a la competició. Aquest autor va descriure 
que el component de descans i recuperació és mínim, i 
constitueix menys del 20 % del total del temps de joc. 
Als nostres estudis de jugadors en situació competitiva 
(Silla, 1999; Silla i Rodríguez 2000, 2004), els jugadors 
es van mantenir al voltant d’un 50 % del temps amb una 
FC inferior a la del llindar aeròbic ventilatori, un 43 % 
del temps en la zona de transició aeròbica-anaeròbica o 
mixta i solament un 7,3 % per sobre del llindar anaerò-
bic. La seva FC mitjana durant la competició va ser de 
165 lat · min-1 i els valors de lacticèmia van oscil·lar en-
tre 1,2 i 10,8 mmol · L–1 (x– = 5,06, s = 1,5 mmol · L–1). 
La mitjana del consum d’oxigen estimat va ser de 48,5 
(4,5) mL · kg–1 · min–1, equivalent al 71 % del V

. 
O2màx. 

No es van observar diferències significatives entre les 
tres demarcacions tàctiques. Aquests resultats confirmen 
les elevades demandes fisiològiques durant la competi-
ció, caracteritzades per l’elevada contribució del meta-
bolisme aeròbic i una contribució global relativament 
discreta del metabolisme anaeròbic. 

Segons Silla (1984), en el camp d’hoquei es recor-
ren distàncies d’entre 10 i 20 metres. En aquest curt 
temps s’utilitzaria la major part de l’energia emmagat-
zemada d’ATP i fosfocreatina; on les distàncies recor-
regudes en un dels set partits disputats per un jugador 
de mig camp van ser majoritàriament sense la posses-
sió de la bola, els desplaçaments més llargs van ser 
de 30 metres, i van cobrir un total de 2,5 km (sense 
comptar els desplaçaments de faltes, serveis de córner, 
bandes, etc.).

La bateria Eurofit 
La bateria europea de proves de condició física Eu-

rofit (Consell d’Europa, 1983), basada en el principi 
d’esport per a tothom del Consell d’Europa, va ser dis-
senyada amb el propòsit principal de valorar la condició 
física de nens i joves, amb vista a la seva participació en 
programes d’activitat fisicoesportiva. No obstant això, i 
malgrat ser una bateria inespecífica, ha estat utilitzada 
en diversos estudis com a mètode de valoració de la con-

5 
Figura 1 
Esquema dels factors de rendiment esportiu segons la capacitat 
d’un individu (Weineck 1988).
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dició física general d’esportistes (Rodríguez 1989) en di-
versos estudis orientats a la detecció i selecció de talents 
(Solanellas 1995, Solanellas i Rodríguez 1996, Fernán-
dez Romero 2000, Fernández Romero et al. 2001, Vila 
Suárez 2002, Vila Suárez et al. 2002, Saavedra 2002, 
Saavedra i Rodríguez 2003). 

Així, en el nostre estudi es va valorar un conjunt de 
qualitats físiques en jugadors d’hoquei sobre herba d’alt 
nivell, mitjançant l’aplicació d’una bateria de condició 
física inespecífica (Eurofit) adaptada a l’hoquei sobre 
herba, amb l’objectiu de determinar-ne l’aplicabilitat, 
contrastar la hipòtesi que aquest mètode de valoració 
permet de discriminar entre jugadors de diferent nivell 
competitiu, obtenir valors de referència per a jugadors 
d’alt nivell en diferents demarcacions tàctiques i compa-
rar aquests perfils amb els obtinguts per altres autors en 
mostres similars.

Material i mètode
Subjectes 

Hi van participar un total de 31 jugadors de nivell 
nacional i internacional, d’edats compreses entre els 18 
i els 28 anys. Els jugadors participants es trobaven en el 
període preparatori de la mateixa temporada esportiva. 
La majoria tenien experiència en aquest tipus de valora-

cions, i havien realitzat anteriorment diferents proves de 
camp similars o idèntiques. 

Tots els jugadors pertanyen al Club Egara d’hoquei 
sobre herba de Terrassa (Club Egara i Egara 1935) i 
van ser agrupats en categories, segons la seva parti-
cipació en competicions oficials durant la temporada 
esmentada: 

 Categoria sènior de Divisió d’Honor 
(DH, n = 16). 
 Categoria sènior de Primera Divisió 
(PD, n = 15). 

Del total de 31 jugadors, 3 eren porters, 10 defenses, 
9 mitjos i 9 davanters. Entre ells hi havia 12 jugadors 
(categoria DH) seleccionats per formar part de l’equip 
nacional espanyol sènior i sub-21 en competicions inter-
nacionals. Cinc jugadors van participar, a més a més, 
als Jocs Olímpics de Barcelona 1992 (classificats en 
5ena posició) i a Atlanta 1996 (2n lloc, medalla de plata 
Olímpica).

Material i mètode 
Per tal de valorar la condició física dels jugadors es 

va utilitzar com a instrument de mesura la bateria Eu-
rofit (Consell d’Europa, 1983) (taula 1), seleccionant 

•

•

5 
Taula 1 
Proves de la bateria Eurofit (Consell d’Europa, 1983).

Prova Medició Unitats

Pes Pes corporal kg

Alçada Alçada corporal cm

Flamingo Equilibri corporal total nombre de repeticions

Copejament de plaques* Velocitat segmentària de l’extremitat superior s

Flexió del tronc Flexibilitat del tronc cm

Velocitat 10 x 5 m Velocitat de desplaçament i agilitat s

Flexió de braços Força/resistència dels braços s

Salt horitzontal Potència de cames cm

Abdominals 30 s Força/resistència dels músculs abdominals nombre de repeticions

Estudi dinamomètric de la mà Força estàtica dels flexors dels dits de la mà kg

Salt vertical Potència dels músculs extensors de les cames cm

Esprint de 50 m Velocitat de desplaçament s

Course Navette 20 m Potència aeròbica màxima períodes (etapes) 

* En aquesta prova es van afegir els components d’assaig amb la mà no dominant per determinar les possibles diferències entre dominant i no dominant. 
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les proves considerades més adequades a l’hoquei per la 
seva major especificitat, validesa i fiabilitat. A les pro-
ves seleccionades s’hi van afegir una prova de potència 
abdominal de 30 s i curses de velocitat de 30 i 50 m. A 
la taula 2 es comparen les proves utilitzades en aquest 
treball amb les proposades a l’estudi Eurofit (1983) i 
l’estudi Eurofit en població catalana (Prat et al. 1985). 
Les proves es van realitzar al camp d’hoquei sobre herba 
del Club Egara de Terrassa. Per a l’administració es van 
utilitzar un conjunt d’instruments desenvolupats específi-
cament per a l’aplicació semiautomatitzada de la bateria 
Eurofit (General ASDE, València, Espanya). 

Les comparacions estadístiques entre jugadors de di-
ferent categoria (DH i PD) es van realitzar mitjançant la 
prova t de Student-Fisher per a dades independents. Les 
comparacions entre diferents demarcacions tàctiques en 
el terreny de joc (porters, defenses, mitjos i davanters) 

es van portar a terme mitjançant la prova d’anàlisi de la 
variància d’una via (ANOVA) i tests post-hoc (Tukey), 
o mitjançant la prova no paramètrica de Kruskal-Wallis 
quan no es complien les condicions d’homogeneïtat de 
la variància o normalitat de la distribució. Es va con-
siderar que hi havia diferències significatives per a un 
grau de significació p < 0.05. Les anàlisis estadístiques 
es van realitzar mitjançant el paquet estadístic SPSS/PC 
6.0 (SPSS Inc. USA).

resultats
L’aplicabilitat de la bateria de proves Eurofit va re-

sultar satisfactòria en tots els subjectes estudiats, i va 
permetre la seva administració als 31 jugadors en perío-
de preparatori de la mateixa temporada esportiva. A la 

Concepte Factors Eurofit (1983) Catalunya (1985) Estudi present

1 Resistència 
cardiorespi-
ratòria 

Resistència 
cardiorespiratòria 

• PWC 170
• Cursa cont. 6’
•  Opcions proves en sala: 

cursa 480 m, 
“Course Navette” 20 m 

“Course Navette”  
20 m amb períodes 
d’1 min 

“Course Navette”  
20 m amb períodes 
d’1 min 

Força estàtica Tracció de braços 
Opció: Dinamometria manual 

Dinamometria manual –

2 Força Força dinàmica Salt de longitud sense impuls. 
Opció salt d’alçada peus 
junts 

Salt longitud 
peus junts 

Salt longitud 
peus junts 

3 Resistència 
muscular 

Força dinàmica 
funcional

Suspensió en barra Flexió mantinguda 
de braços 

–

Força dinàmica 
del tronc 

Flexions/extensions 
del tronc 30 s 

Abdominals 30 s Abdominals 30 s 
Abdominals 1 min

4 Flexibilitat Flexibilitat, amplitud, 
mobilitat articular 

Flexibilitat tronc 
assegut 

Flexibilitat tronc 
assegut 

Flexibilitat tronc 
assegut 

Velocitat 
dels membres 

Copejament de plaques Copejament 
de plaques 

Copejament de 
plaques 2 mans 

5 Velocitat Velocitat de cursa 
(agilitat) 

Cursa amb canvis 
de direcció 10 x 5 m 

Cursa amb canvis de 
direcció 10 x 5 m 

Cursa de 10 x 5 m, 
50 m i 30 m 

6 Equilibri Equilibri corporal total Flamingo sobre 
un peu 1 min 

– –

7 Altres Edat (anys, mesos, 
sexe, talla, pes) 

5 
Taula 2 
Taula resum de les proves Eurofit proposades pel Consell d’Europa (1983) i les utilitzades en un estudi de població a Catalunya (Prat et al., 
1985) i en aquest estudi. 

CONCEPTE 
FACTORS 
EUROFIT 
(1983) 
CATALUNYA (1985) 
ESTUDI PRESENT 
1 
“Course navette” 
20 m amb períodes d’1 min 

Estudi dinamomètric manual 
----- 
2 
 

Salt longitud peus junts 

Resistència 
Força dinàmica funcional 
----- 
3 
Abdominals 30 s Abdominals 1 min 
4 
 
Flexibilitat tronc assegut 

5 
 
6 
 
----- 
----- 
7 
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taula 3 es presenten els resultats obtinguts en les proves 
realitzades pels dos grups de jugadors participants en 
l’estudi. Els jugadors de Divisió d’Honor (DH), de més 
edat i amb un major percentatge de massa muscular, 
van obtenir un millor rendiment en les proves de resis-
tència aeròbica, força explosiva d’extremitats inferiors 
(salt horitzontal des de parat), velocitat (30 i 50 m) i de 
força/resistència i potència abdominal; s’hi van obser-
var diferències significatives. Els jugadors de Primera 
Divisió (PD), per la seva banda, van obtenir un millor 
rendiment mitjà en les proves de velocitat segmentària-
mà dreta. 

A la taula 4 es presenten els valors obtinguts pels 
jugadors segons la seva demarcació tàctica (posició en 
el terreny de joc), i no s’hi observen diferències esta-
dísticament significatives (P > 0,05), excepte en els va-
lors obtinguts en la prova de velocitat segmentària, on 
es presenten diferències significatives a la mà dreta entre 

les diferents posicions tàctiques, i són els defenses els 
que tenen més velocitat d’execució amb la mà dreta, car 
aconsegueixen una mitjana de 8,64 s, seguits pels mitjos 
amb 8,92 s. No trobem diferències estadísticament sig-
nificatives en la mà esquerra, segons la posició tàctica. 

A l’anàlisi de les diferències en velocitat segmentària 
de totes dues mans, cal considerar, en primer lloc, que 
tots els jugadors de la mostra d’aquest estudi (n = 30), 
empunyen l’estic segons l’orientació de la seva part pla-
na: mà esquerra a la part superior i mà dreta a la part 
del mig. Per aquesta raó, els resultats obtinguts no estan 
influïts per aprenentatges específics diferents del joc o 
per possibles formes d’empunyar i manejar l’estic. 

Finalment, cal ressaltar que es van observar diferèn-
cies significatives (p = 0,029) en la valoració dels valors 
mitjans en cada una de les demarcacions, en comparar la 
velocitat segmentària de la mà dreta amb la mà esquer-
ra, i és la mà dreta la que obté el millor resultat. 

Factor Mesures, unitats 
Divisió d’Honor 

(n = 16)
Primera Divisió 

(n= 15)
Diferències 

(p)*

Antropometria Edat, anys  22.7  (2.9)  19.8  (2.2) 0.009

Alçada, cm 175.0  (6.8) 176.2  (6.0) ns

Pes, kg  74.3  (6.3)  70.3  (10.2) ns

Percentatge gras, (%Pc)   8.4  (1.3)   8.7  (1.8) ns

Percentatge muscular, (%Pc)  51.6  (2.4)  49.3  (1.3) 0.03

Velocitat 30-m, s   4.27 (0.25)   4.59 (0.29) 0.004 

50-m, s   6.59 (0.21)   7.09 (0.24) 0.0001 

10 x 5 m agilitat, s  16.21 (1.20)  16.17 (0.32) ns

Resistència aeròbica Cursa anada i tornada 20 m x 1min  12.31 (1.28)  10.93 (1.13) 0.002 

Força explosiva Salt horitzontal aturat, m   2.44 (0.13)   2.33 (0.09) 0.019 

Velocitat segmentària Mà dreta, s   9.49 (1.30)   8.93 0.70) ns

Mà esquerra, s  10.28 (1.17)  11.12 (1.70) ns

Resistència abdominal 1 min, n  62.81 (6.79)  44.47 (4.94) 0.0001 

30 s, n  34.31 (3.46)  28.33 (4.58) 0.0001

Flexibilitat assegut, cm  24.25 (6.86)  18.64 (7.29) ns

*ns = diferències no significatives (p > 0.05) 

5 
Taula 3 
Resultats de les proves de condició física i antropomètriques en jugadors de Divisió d’Honor (n = 16) i Primera Divisió (n = 15). S’indica la 
significació (p) de les diferències entre tots dos grups. 
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Discussió 
Encara que l’hoquei ha format part dels programes 

d’educació física a Europa i a Amèrica del Nord des 
de començament de segle, s’ha prestat poca atenció al 
disseny de proves de valoració específiques. Reilly y 
Bretherton (1986), van dissenyar dues proves de camp 
per avaluar jugadors d’elit. Aquestes proves consistei-
xen a realitzar el màxim de vegades un circuit en forma 
de ‘T’, durant 2 minuts. D’acord amb Åstrand i Rodahl 
(1986), els esports en  què es necessita utilitzar grans 
masses musculars en un minut o més, poden mesurar el 
V
. 
O2màx; per tant, aquestes proves impliquen un alt ni-

vell aeròbic. Alguns autors, en contra de l’opinió predo-
minant entre els jugadors, creuen convenient eliminar els 
elements d’habilitat en les proves de camp per avaluar 
l’estat de forma física, i consideren més recomanable, 
per exemple, els esprints de 50 m i les curses d’anada i 
tornada de 20 m per predir el V

. 
O2màx. 

Segons Geijsel i col. (1991), les proves rutinàries 
de consum d’oxigen s’utilitzen sovint per determinar 
la potència aeròbica màxima dels jugadors. Tanmateix, 
cal tenir en consideració que el consum màxim d’oxigen 
d’un jugador pot mesurar-se amb un error aproximat del 
3-5 %, cosa que equival als canvis esperats durant una 
temporada d’entrenament en jugadors d’alt nivell. D’al-
tra banda, l’hoquei sobre herba és un esport clarament 
acíclic i intermitent. A les proves convencionals de po-
tència aeròbica acostumen a realitzar-se moviments de 
cursa cíclics. Els autors citats van seleccionar, d’acord 

amb els sistemes fisiològics energètics, tres proves de 
cursa amb canvis de direcció per a la preparació i el 
control de l’equip nacional holandès, en el període previ 
a la Copa del Món celebrada al Pakistan el 1990: 

 “Sprint power”: 10 x 5 metres esprint d’anada i 
tornada; 
 “Pace power”: de 10 metres fins a 50 metres 
d’anada i tornada, en intervals progressius, fins a 
un total de 300 m;
 “Endurance power”: 20 metres anada i torna-
da, per estimar la potència aeròbica (“Course 
 Navette”). La validació de la prova es va realitzar 
mesurant la concentració de lactat en sang, la fre-
qüència cardíaca i el consum d’oxigen. 

Totes les proves van ser realitzades en un camp d’her-
ba artificial, i es van obtenir els resultats de la taula 5. 

Segons els resultats a la prova de cursa d’anada i 
tornada obtinguts per l’equip de DH (x– = 12,3 etapes; 
s = 1,3), els seus nivells de potència aeròbica màxima 
van ser similars als de la selecció holandesa el 1990 (Geij-
sel 1991), i van resultar superiors als aconseguits pels 
jugadors de primera divisió (x– = 10,9 etapes; s = 1,1). 

A la prova d’agilitat de 10 x 5 metres els dos equips 
de la mostra van obtenir valors mitjans inferiors als de la 
selecció nacional d’Holanda (Geijsel i col. 1991). Tanma-
teix, tenint en compte que la superfície utilitzada per rea-
litzar la prova és determinant en la valoració final a causa 

•

•

•

Proves físiques Davanters Mitjos Defenses Porters Global

Velocitat 30 m (s)  4,33 (0,20)  4,54 (0,28)  4,39 (0,37)  4,35 (0,06)  4,42  (0,31)

Velocitat 50 m (s)  6,73 (0,42)  6,94 (0,36)  6,83 (0,27)  6,77 (0,09)  6,83  (0,34)

Agilitat 10x5 m (s) 15,89 (1,02) 16,05 (0,70) 16,68 ( 0,85) 16,13 (1,12) 16,20  (0,89)

Salt horitzontal amb peus junts (m)  2,38 (0,09)  2,39 (0,16)  2,36 (0,11)  2,43 (0,15)  2,39  (0,12)

Cursa anada i tornada  Etapes de (1¢) 11,7  (1,4) 12,01 (1,6) 11,7  (0,9) 10,3  (1,9) 11,6   (1,4)

Potència abdominal (3¢¢) 31,1  (4,3) 29,8  (7,2) 32,9  (3,6) 32,3  (3,2) 31,4   (5,0)

Resistència abdominal (1¢) 50,5  (10,5) 53,9  (12,7) 56,4  (10,7) 56,0  (11,1) 53,9   (11,0)

Flexibilitat assegut (cm) 32,3  (20,7) 23,0  (4,3) 20,5  (7,1) 29,0  (9,2) 21,6   (7,5)

Velocitat segmentària mà dreta (s) 10,1* (1,4)  8,9* (0,7)  8,6* (0,7)  9,8* (0,5)  9,2*  (1,1)

Velocitat segmentària mà esquerra (s) 10,2  (1,1) 10,7  (1,1) 10,8  (2,1) 11,2  (1,3) 10,7** (1,5)

Els resultats són: x–, (s).  * Diferències significatives (p = 0,038). ** Diferència significativa (p = 0,029).

5 
Taula 4 
Resultats comparatius obtinguts en les proves de condició física segons demarcació (davanters, defenses, mitjos i porters).
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de la importància de la frenada i l’arrencada, les diferèn-
cies esmentades podrien explicar-se pel terreny en què es 
van realitzar totes dues valoracions. Així, els equips del 
nostre estudi van realitzar la prova d’agilitat sobre una su-
perfície d’herba artificial amb sorra (x– = 16,2 s), mentre 
que la selecció nacional holandesa va realitzar la prova 
en un camp d’herba artificial sense sorra (x– = 13,5 s). 

La valoració de la potència de cames en salt horit-
zontal és un exponent del treball per a l’arrencada i la 
frenada en el desenvolupament de la competició (Scott, 
1991). Aquest autor va registrar valors mitjans inferiors 
en jugadors d’elit de clubs sud-africans (x– = 2,30 m, 
s = 0,2), en comparació amb els obtinguts per l’equip 
de DH (x– = 2,44 m; s = 0,13) i similars a l’equip de PD 
(x– = 2,33 m; s = 0,09) en el nostre estudi. Considerem 
la potència muscular de les extremitats inferiors dels 
jugadors d’hoquei sobre herba com un factor que afa-
voreix el moviment ràpid, perquè les principals accions 
en hoquei sobre herba requereixen explosibilitat, encara 
que no la considerem com un factor limitador. 

En la prova de velocitat segmentària es van observar 
diferències significatives entre totes dues mans; la tota-
litat dels jugadors van ser més ràpids amb la mà dreta 
(p = 0,03). Els defenses van obtenir els millors enregis-
traments en l’execució de la prova (p = 0,04). 

Fent una valoració general dels resultats obtinguts 
per tots dos equips en les proves físiques de camp, atri-
buïm les diferències significatives existents al major ni-
vell d’exigència física de l’equip de DH, i considerem 
les diferències significatives més importants les relatives 
a la velocitat, la potència aeròbica, la potència de cames, 
la resistència i la potència muscular abdominal. 

L’absència de diferències significatives en el nivell 
de rendiment físic dels jugadors, segons la seva demar-
cació tàctica (davanters, defenses, mitjos i porters) re-
vela un alt grau d’homogeneïtat en el seu nivell de ren-

diment físic i, per tant, interpretem que les demandes 
condicionals en l’hoquei sobre herba modern no varien 
en funció de la demarcació al terreny de joc.

Conclusions 
Dels resultats del nostre estudi de valoració de la 

condició física en jugadors d’hoquei sobre herba d’alt 
nivell extraiem les conclusions següents: 

 En comparar els resultats de tots dos equips (DH 
i PD), es van observar diferències molt significa-
tives a favor dels jugadors de l’equip de més alt 
nivell (DH), en les proves següents: 
– potència aeròbica; 
– velocitat en 30 i 50 m; 
– resistència i potència muscular abdominal; i 
– potència de cames. 
 Considerem de gran interès l’ús per part d’entrena-
dors i preparadors físics dels protocols de valoració 
utilitzats com a instruments de control sistemàtic i 
longitudinal de l’entrenament esportiu en jugadors 
d’hoquei sobre herba, igual com de detecció i se-
lecció de futurs talents. 
 L’homogeneïtat en els resultats obtinguts en les 
diferents posicions tàctiques ens indueix a propo-
sar sistemes homogenis d’entrenament físic, tot 
cercant així la polivalència física en la majoria del 
grup per al rendiment en la competició. 
 En base a aquests resultats, concloem que la bate-
ria de proves utilitzada és aplicable i que, tot i no 
ser específica de l’hoquei sobre herba, permet de 
diferenciar entre jugadors de diferent nivell com-
petitiu (elit i subelit) i suposa un instrument útil 
per establir dades normatives de referència per a 
jugadors d’hoquei sobre herba d’alt nivell. 

•

•

•

•

Nivell
Agilitat

10 x 5 m
(s)

Potència anaeròbica
10-20-30-40-50 m

(s)

Potència aeròbica
“Course Navette” (1 min)

(min:s)

Alt <12¢¢69 <57¢¢64 >13¢51

Bo 12¢¢70 - 13¢¢14 57¢¢65 - 58¢¢54 13¢00 - 13¢50

Mitjà 13¢¢15 - 13¢¢50 58¢¢85 - 59¢¢90 12¢50 - 13¢00

Regular 13¢¢51 - 13¢¢90 59¢¢91 - 61¢¢10 12¢00 - 12¢50

Baix >13¢¢91 >61¢¢11 <12¢00

5 
Taula 5 
Paràmetres de la condició física de la selecció holandesa en la preparació de la Copa del Món del Pakistan 1990 (Geijsel i col., 1991). 
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