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Resum 
A l’ar ti cle es pre sen ta una in ves ti ga ció de

l’e fec te del fac tor va ria bi li tat en una tas ca

per cep ti va com ara el llan ça ment de

mòbils. Es va uti lit zar com a base teò ri ca,

“el mo del de camp” pro po sat per Roca

(1999). La tas ca con sis tia a llan çar di fe -

rents pi lo tes a una cis te lla amb un bot pre -

vi a te rra i la va ria bi li tat va ser ma ni pu la da

al te rant el rang de pres sió de les pi lo tes so -

bre una pres sió estàndard. Els sub jec tes es 

van di vi dir aleatò ria ment en 4 grups. A ca -

das cun li co rres po nia un rang di fe rent de

va ria bi li tat de la pres sió dels mòbils: 0 %,

+/-20 %, +/-40 % i +/-60 % so bre la

pres sió estàndard. Es van crear dues con -

di cions ex pe ri men tals. En la pri me ra

 condició, tots els sub jec tes rea lit za ven la

ma tei xa tas ca mo triu, sen se te nir l’o por tu -

ni tat de con èi xer la pres sió de les pi lo tes

abans de llan çar-les i en la se go na con di -

ció, la tas ca era la ma tei xa, però en aques -

ta oca sió els sub jec tes ha vien de bo tar la

pi lo ta a te rra abans de llan çar-la. Els re sul -

tats ob tin guts mos tren una dis mi nu ció en

el ren di ment com més gran és el grau de

va ria bi li tat en la si tua ció de des co nei xe -

ment de la pres sió de les pi lo tes abans de

rea lit zar el llan ça ment, però un ren di ment

sem blant en la se go na con di ció ex pe ri men -

tal. Aquests re sul tats per me ten d’ex pli car

les va ria cions en la pre ci sió que s’ob ser ven

en de ter mi na des si tua cions es por ti ves a

cau sa de la con duc ta err àti ca o va ria ble

d’e le ments fí sics (ma te rial, con di cions me -

teo rolò gi ques, etc.) i com es re sol aques ta

variabilitat. 

Introducció 

S’han rea lit zat múl ti ples in ves ti ga cions al

vol tant del con cep te va ria bi li tat en l’a pre -

nen tat ge i el ren di ment per cep ti vo mo triu,

amb pers pec ti ves teò ri ques clarament

diferenciades. 

Una de les orien ta cions que més aten ció

ha re but ha es tat la co ne gu da com la Teo -

ria de l’Esque ma (Schmidt, 1975). D’a -

ques ta teo ria sor geix “la hipò te si de la va -

ria bi li tat en prac ti car” (Mox ley, 1979) on

se su po sa que va riant les con di cions de

pràcti ca d’u na tas ca mo triu –com per

exem ple, va riar la distància en el llan ça -

ment, el pes dels mòbils, etc.– per met als

sub jec tes ad qui rir un se guit d’es que mes

mo tors i amb això, ac ce dir a mi llors ren di -

ments en con di cions d’e xe cu ció mo triu

nova (Schmidt, 1975, 1982, 1991). Sha -

pi ro i Schmidt (1982) van fer una anà li si

de les in ves ti ga cions rea lit za des so bre l’e -

fec te de la pràcti ca va ria ble i van con clou re 

que eren més els es tu dis que con fir ma ven

la hipò te si que els que la re but ja ven. Tan -

ma teix, re vi sions pos te riors com els de Van 

Ros sum (1990), Ruiz (1993) i Ba rrei ros

(1991) as sen ya len una  con si de ra ció més

cau te lo sa so bre els efec tes po si tius de la

pràcti ca va ria ble, tot in di cant que cal pa rar 

es ment a di fe rents as pec tes me to dolò gics

en les in ves ti ga cions, com ara la na tu ra le -

sa de la tasca utilitzada, l’interval en tre el

període de pràctica i el de transferència,

l’edat dels par tic i pants, etc. 

Un al tre dels mo dels teò rics que uti lit za

el con cep te de va ria bi li tat és el dels Sis te -

mes Dinà mics (Kel so, 1997; Ne well i

Cor cos, 1993). Aquest, pren el con cep te

de va ria bi li tat mo triu –“mo tor va ria bi -

lity”– com a sinò nim de va riàn cia o va ria -

ció mo triu –“mo tor va rian ce”– (Ri ley i

Tur vey, 2002). 

Es pren a l’or ga nis me com un sis te ma

dinà mic i la va ria bi li tat ob ser va da, en en -

re gis trar-se di fe rents ac cions mo trius en

un ma teix sub jec te, com ara llan çar un

mòbil o es criu re, és pro duc te de “so roll”

en el sis te ma sen so rio mo tor (Kel so,

1997). Se gons aquest mo del, la rea lit za -

ció d’al gun mo vi ment com plex com co pe -

jar una pi lo ta o es quiar, ac cions que des

d’un punt de vis ta bio mecà nic ad me ten

múl ti ples va ria cions o graus de lli ber tat,

va acom pan ya da per un in cre ment de la

va ria bi li tat en el mo vi ment. Aques ta va ria -

bi li tat en el mo vi ment, lluny de ser un

error o pro ble ma, és pro duc te d’un rea jus -

ta ment o reor ga nit za ció per adap tar-se a
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Abstract

This pa per re ports an in ves ti ga tion about the

ef fect of Va ria bi lity fac tor in a per cep tual task,

like thro wing a balls. Theo re ti cal mo del used

was “field mo del” pro po sed by Roca (1999).

The mo tor task con sis ted in thro wing the balls

into a bas ket with a boun ce on the floor, and

the va ria bi lity was ma ni pu la ted by al te ring the

ran ge of bas ket ball pres su res over a stan dard

pres su re. All sub jects were as sig ned ran domly

to one of four ex pe ri men tal groups. Each group

had a dif fe rent va ria tion rank of ball pres su res

– 0 %, +/–20 %, +/–40 % and +/–60% –.

Two ex pe ri men tal con di tion were crea ted. In

the first ex pe ri men tal con di tion the sub jects

didn’t have the op por tu nity of kno wing the

bas ket ball pres su re be fo re the thro wing. In the

se cond con di tion, the mo tor task was the same, 

but in this ex pe ri men tal con di tion all sub jects

du tied boun ce the balls on the floor be fo re

thro wing. The re sults show de crea se

per for man ce when va ria bi lity de gree in crea ses

in the first con di tion, but si mi lar per for ma ne

bet ween the groups was ob ser ved in the se cond 

one.  The se re sults can ex plain the va ria tions in 

pre ci sion that are ob ser ved in cer tain sport

cir cums tan ces owing to erra tic or va ria ble

con di tions of physics ele ments (ma te rial,

me teo ro logy, etc. ) and how this va ria bi lity is

de ter mi ned.
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les con di cions can viants de l’am bient (Da -

vids, Wi lliams, But ton  i Court, 2001). 

Com a al ter na ti va a aques tes orien ta -

cions, Roca (1999) pro po sa que per en -

ten dre la con duc ta hu ma na cal pa rar

 esment a les di fe rents fun cio na li tats en

l’ac tua ció hu ma na, com ara les fun cio na -

li tats fí si ca, fi siolò gi ca, psi colò gi ca i so -

ciolò gi ca i que ca das cu na d’a ques tes for -

mes d’a ni ma ció de la na tu ra le sa hu ma na

com por ta fac tors de di fe rent or dre que po -

den ex pli car la va ria ció ge ne ral d’a que lla

con duc ta. Una il·lus tra ció d’a quest fet es

tro ba en l’es tu di de la me su ra del Temps

de Reac ció (TR). En una re vi sió feta per

Roca (1997), es plan te ja l’e xistència de

tres grups de fac tors di fe ren ciats se gons si 

per tan yen a la dinà mi ca fí si ca, fi siolò gi ca

o psi colò gi ca. Està de mos trat ex pe ri men -

tal ment que el TR va ria, en pri mer lloc

pels fac tors fí sics, com ara la distància i el 

mitjà de trans mis sió d’un es tí mul. En se -

gon lloc, tam bé va ria se gons els fac tors re -

la tius a la reac ció sen so rial, com ara

 intensitat, du ra da, àrea d’es ti mu la ció i si -

mul ta neï tat, po si ció de l’es tí mul res pec te

de l’òrgan sen so rial es ti mu lat, etc. Al

 costat d’a ques ta va ria ció ex pli ca da fí si ca -

ment i biolò gi ca ment, la va ria ció ex pli ca -

da psi colò gi ca ment es basa en la ma ni pu -

la ció de les ca rac te rís ti ques re la cio nals

dels es tí muls. A aquest ni vell fun cio nal,

les va ria bles o fac tors de camp (Roca,

1997, 1999) que ex pli quen la va ria ció en

el TR són els se güents: du ra da de l’in ter -

val en tre un es tí mul d’a ler ta i l’es tí mul eli -

ci ta dor, pràcti ca en la si tua ció de re la ció

d’a quells es tí muls, pro ba bi li tat que si es

pre sen ta l’un hi apa re gui l’al tre, etc. 

Un dels fac tors re lle vants que ex pli ca la va -

ria ció en el TR però que, al ho ra, es pre sen -

ta com a fac tor per a qual se vol com por ta -

ment de ti pus psi colò gic és la va ria bi li tat.

Se gons Roca (1999), el fac tor va ria bi li tat

for ma part dels fac tors hist òrics ex pli ca tius 

de la va ria ció en la for ça d’u na as so cia ció i

es de fi neix com a “grau de con sistència d’u -

na as so cia ció” (pàg. 165). Estu dis com el

de Klem mer (1956), en el qual es ma ni pu -

la va la in cer te sa tem po ral de pre sen ta ció

de l’es tí mul eli ci ta dor, o el d’Adams i Baul -

ter (1964) en què es ma ni pu la va la con -

sistència re la cio nal en tre el sen yal d’a ler ta

i l’es tí mul eli ci ta dor i es crea ven di fe rents

graus d’in cer te sa tem po ral i es pa cial, arri -

ben als mateixos re sultats: un menor ajust

perceptiu com més gran és la variabilitat. 

La nos tra in ves ti ga ció pren com a base teò -

ri ca el mo del de camp pro po sat per Roca

(1999) i és con ti nua ció d’al tres tre balls,

com els de Ven tu ra i Roca (1998), on es

con cre ta va la idea de va ria bi li tat ma ni pu -

lant l’os cil·la ció d’un in ter val tem po ral en -

tre la pre sen ta ció d’un sen yal d’a ler ta i un

es tí mul eli ci ta dor. En aquest es tu di es pre -

tén d’a na lit zar el pa per del fac tor va ria bi li -

tat en una tas ca per cep ti vo mo triu com ho

és el llan ça ment d’un mòbil a una cis te lla,

amb l’ob jec tiu d’a na lit zar l’e fec te de l’a pli -

ca ció de di fe rents graus de va ria bi li tat en la 

pres sió dels mòbils so bre el ren di ment

d’en cis te lla da i es tu diar, alhora, de quina

manera és pos si ble solucionar el problema

de la variabilitat. 

Metodologia

Mos tra 

La mos tra la com po nen 136 alum nes de

pri mer curs de l’INEFC-Bar ce lo na, 91 ho -

mes i 45 do nes, amb una mit ja na d’e dat de

19,85 anys (DT = 0,23 i de 18,84 anys

(DT = 0,23) res pec ti va ment. 

Dis seny ex pe ri men tal 

Per a la in ves ti ga ció es va uti lit zar un dis -

seny fac to rial mixt, amb una va ria ble in -

de pen dent in tra grups –amb dos ni vells– i

una va ria ble in de pen dent in ter grups

–amb qua tre ni vells– (Arnau, 1978; Gar -

cía, 1992). 

Com a va ria ble in de pen dent in ter grups es

va ma ni pu lar el grau de va ria bi li tat en la

pres sió de les pi lo tes so bre una pres sió

estàndard de 7 psi (uni tats de lliu res per

pol za da). Es van ma ni pu lar 4 ni vells: va -

ria bi li tat 0 % (to tes les pi lo tes pre sen ta ven

la ma tei xa pres sió), va ria bi li tat 20 % (les

pi lo tes va ria ven un +/–20 % de la pres sió

estàndard), va ria bi li tat 40 % (el rang de

va ria ció de la pres sió era d’un +/–40 %) i

va ria bi li tat 60 % (+/–60 % de variació en

la pressió de les pilotes). 

La va ria ble in de pen dent in tra grups va ser

la pos si bi li tat o no de con èi xer la pres sió de 

les pi lo tes abans de rea lit zar el llan ça ment

a cis te lla. Per això el tre ball es va rea lit zar

en dues fa ses. En la pri me ra, s’es tu dia va el 

fac tor va ria bi li tat sen se do nar la pos si bi li -

tat als sub jec tes de dis po sar d’in di cis per -

cep tius re lle vants, com ho és, en aquest

cas, la pres sió de les pi lo tes; i en la se go na, 

s’a na lit za va l’e fec te del fac tor va ria bi li tat

amb la pos si bi li tat de con èi xer-la. 

La va ria ble de pen dent va ser la pre ci sió en

el llan ça ment, me su rat de la for ma se -

güent: 3 punts si la pi lo ta en tra va sen se to -

car el cèrcol, 2 punts si en tra va, però

 tocant el cèrcol, 1 punt si to ca va el cèrcol i

0 punts si no to ca va el cèrcol. 

Instru ments 

n Una cis te lla de fe rro cons truï da ex pres -

sa ment per a la in ves ti ga ció, que pre -

sen ta va una base qua dra da de 50 cen tí -

me tres, un cèrcol de 44,5 cen tí me tres

de dià me tre, ele vat 65 cen tí me tres de

la base qua dra da sub jec ta mit jan çant

tres fe rros ver ti cals dis tri buïts unifor -

mement. 

n Cinc pi lo tes de bàsquet dis tri buï des per

la casa co mer cial Spal ding: Spal ding of -

fi cial size and weight NBA in door/out -

door de cuir i de co lor ta ron ja. 

n Una cin ta ad he si va que es col·lo ca va a

te rra per de li mi tar la zona de llan ça ment

del sub jec te, de 5 cen tí me tres d’am ple i

1,5 me tres de lon gi tud. La distància en -

tre la cin ta i la base de la cis te lla era de

2,5 me tres. 

n Un barò me tre per mo di fi car i va lo rar les

va ria cions de la pres sió de les pi lo tes. El

barò me tre era de la mar ca Lee Wang

Gan ge, i per me tia de va lo rar pres sions

de 0 a 15 psi amb rangs de 0,1 psi.

n Un full on s’en re gis tra ven les da des per -

so nals dels sub jec tes (nom, sexe, edat,

es port prac ti cat, anys de pràcti ca es por -

ti va) i les pun tua cions ob tin gu des en

cada as saig. 

Pro ce di ment

La in ves ti ga ció es va de sen vo lu par al La -

bo ra to ri de Psi co lo gia de l’INEFC de Bar -

ce lo na. 

Cada sub jec te es pre sen ta va in di vi dual -

ment al la bo ra to ri dues ve ga des per rea lit -

zar l’ex pe ri ment. En la pri me ra oca sió per

es tu diar l’e fec te del fac tor va ria bi li tat sen -

se pos si bi li tat d’ob te nir in di cis de la pres -

sió de les pi lo tes, i una se go na ve ga da en la 

qual sí que es do na va la pos si bi li tat d’ob te -
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nir in di cis de la pres sió de les pilotes abans 

de realitzar el llançament. 

Els sub jec tes van ser dis tri buïts aleatò ria -

ment en qua tre grups: 

n Al grup 1r (va ria bi li tat 0 %) to tes les pi -

lo tes te nien la ma tei xa pres sió (7 psi). 

n Al grup 2n (va ria bi li tat 20 %) les pi lo tes

po dien va riar aleatò ria ment un +/-20 %

com a màxim de la pres sió estàndard,

que era de 7 psi (5,6, 6,3, 7, 7,7 i

8,4 psi). 

n Al grup 3r (va ria bi li tat 40 %) les pi lo tes

va ria ven aleatò ria ment un +/-40 % com

a màxim (4’2, 5’6, 7, 8’4 i 9’8 psi). 

n Fi nal ment, al grup 4t (va ria bi li tat 60 %)

els mòbils va ria ven aleatò ria ment un

+/–60 % com a màxim (2,8, 4,0, 7, 9,1 

i 11,2 psi). 

Con di ció Expe ri men tal A 

Tots els sub jec tes pas sa ven per la si tua -

ció ex pe ri men tal on se’ls ex pli ca va breu -

ment el pro ce di ment: “Has de col·lo -

car-te da vant de la cis te lla, da rre re la lí -

nia i en el mo ment que es ti guis pre pa -

rat/da aga fa una pi lo ta de la cap sa i llan -

ça-la a te rra amb les dues mans, de la

ma ne ra que vul guis –amb un bot a

 terra–, per què des prés de bo tar en tri a la 

cis te lla sen se to car el cèrcol. Està pro -

hibit fer bo tar la pi lo ta abans de

 llançar-la, pres sio nar-la amb les mans,

pas sar-la d’u na mà a l’al tra; sim ple -

ment, tan bon punt es ti guis pre pa rat

aga fa la pi lo ta i llan ça-la”. 

Con di ció Expe ri men tal B 

Tots els sub jec tes re bien les ma tei xes ins -

truc cions: “El pro ce di ment és el ma teix

que la pri me ra ve ga da, però en aques ta

oca sió abans de llan çar la pi lo ta hauràs de 

fer-la bo tar 3 ve ga des”. 

Els par ti ci pants rea lit za ven 40 as saigs en

cada una de les con di cions ex pe ri men tals.

Des prés de llan çar 5 pi lo tes (to tes les dis -

po ni bles), l’ex pe ri men ta dor les re co llia i les 

tor na va a col·lo car a la cap sa per con ti nuar 

amb l’ex pe ri ment. Cada 15 llan ça ments es 

feia una pausa de 3 minuts. 

Re sul tats

Esta dís ti ca des crip ti va

Es van ana lit zar els es ta dís tics de

tendència cen tral i de dis per sió (mit ja na i

des via ció tí pi ca) de les pun tua cions ob tin -

gu des per cada un dels grups ex pe ri men -

tals i en cada con di ció dels úl tims 10 as -

saigs (ve geu tau la 1 i fi gu ra 1).

Tal com es pot ob ser var, hi ha una dis mi -

nu ció en el ren di ment, a me su ra que el

rang de va ria bi li tat és més gran, en la con -

di ció A, i un ren di ment més equi li brat en tre 

els grups en la con di ció B. Alho ra, es re gis -

tra una mi llo ra en la pre ci sió en els grups

amb un rang de va ria bi li tat més alt en la

con di ció B respecte de la condició A. 

Esta dís ti ca in fe ren cial

Per a l’anà li si es ta dís ti ca in fe ren cial es va

apli car el Mo del Ge ne ral per a Me su res

Re pe ti des (4 grups ex pe ri men tals x 2 con -

di cions ex pe ri men tals) de les mit ja nes de

les pun tua cions ob tin gu des en els úl tims

10 as saigs. Els re sul tats ob tin guts mos -

tren unes di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig -

ni fi ca ti ves en la in te rac ció grups i con di -

cions ex pe ri men tals (F(3,132) = 2,998

p < 0.05). Al cap da vall, els va lors que

pre nen els di fe rents grups, són de pen dents 

de la con di ció ex pe ri men tal par ti cu lar. 

Per com pro var els efec tes sim ples de cada

con di ció ex pe ri men tal i els efec tes sim ples

de cada grup en ca das cu na de les con di -

cions ex pe ri men tals, es van efec tuar dues

MANOVA. 

No es van ob te nir di ferè ncies es ta dís ti ca -

ment sig ni fi ca ti ves en tre les dues con di cions

en el grup Va ria bi li tat 0 % (F(1,132) = 0,81 

p > 0.05) ni en el grup Va ria bi li tat 20 %

(F(1,132) = 3,35 p > 0.05). Tan ma teix, sí

que es van ob ser var di ferè ncies en els dos úl -

tims grups: Va ria bi li tat 40 % (F(1,132) =

8,25 p < 0.005) i Va ria bi li tat 60 %

(F(1,132) = 6,45 p < 0.05). 

Pel que fa a l’anà li si in ter grups, es van ob -

te nir di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca -

ti ves en to tes dues con di cions: A

(F(3,132) = 11,22 p < 0.000 B

(F(3,132) = 3,70 p < 0.05). Com que la

va ria ble in ter grups (ni vell de va ria bi li tat)

té 4 ni vells, es van rea lit zar con tras tos

par ti cu lars per ob ser var les di ferè ncies en -

tre els grups en cada con di ció ex pe ri men -

tal con cre ta. Per fer-ho, es va uti lit zar com 

a es ta dís tic de con tras tos múl ti ples a pos -

te rio ri el Tu key. Per a la con di ció A, s’ob -

ser ven di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi -

ca ti ves en tre el grup Va ria bi li tat 0 % i els
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Condición A Condición B

n FIGURA 1.
Re pre sen ta ció gràfi ca de les mit ja nes de les pun tua cions acon se gui des per cada grup i en cada con di ció 
ex pe ri men tal.

GRUP MITJANA D.T.

Va ria bi li tat 0 % 1,6971 0,3784

Va ria bi li tat 20 % 1,5412 0,3534

Va ria bi li tat 40 % 1,3818 0,2555

Va ria bi li tat 60 % 1,2647 0,3161

Va ria bi li tat 0 % 1,6343 0,3677

Va ria bi li tat 20 % 1,6706 0,2540

Va ria bi li tat 40 % 1,5879 0,2880

Va ria bi li tat 60 % 1,4441 0,2819

n TAULA 1.
Mit ja nes i des via cions tí pi ques de les pun tua -
cions ob tin gu des per cada grup i en cada con di -
ció ex pe ri men tal.

A 
ÓI

CI
D

N
O

C
B 

ÓI
CI

D
N

O
CVa ria bi li tat 0 % Va ria bi li tat 20 % Va ria bi li tat 40 % Va ria bi li tat 60 %

Con di ció A Con di ció B

)
s

n
oi

 c
a

u t
n

u
p( 

a
 n

a jti
M



grups Va ria bi li tat 40 % i 60 %. Alho -

ra, s’ob ser ven di ferè ncies es ta dís ti ca ment 

sig ni fi ca ti ves en tre el grup Va ria bi li tat

20 % i Va ria bi li tat 60 %. Per a la con di ció

B, úni ca ment s’ob ser ven di ferè ncies sig ni -

fi ca ti ves en tre el grup Va ria bi li tat 0 % i el

grup Va ria bi li tat 60 % i el grup Va ria bi li tat 

20 % i el grup Va ria bi li tat 60 %. 

Tam bé es va ana lit zar la tendència de les

mit ja nes dels grups en cada con di ció A y B. 

En amb dues con di cions, les mit ja nes s’a -

jus ten a una rec ta: con di ció A F(1,132) =

38,285 p < 0.000; con di ció B F(1,132)

=  8,065 p < 0.005). 

Con clu sió i dis cus sió 

L’ob jec tiu prin ci pal de la in ves ti ga ció se

cen tra va en l’anà li si del fac tor va ria bi li tat,

ma ni pu lant la va ria ció de la pres sió de pi -

lo tes en una tas ca per cep ti vo mo triu, com

ara el llan ça ment, en dues con di cions ex -

pe ri men tals: quan no hi ha pos si bi li tat de

con èi xer la pres sió de les pi lo tes abans

de rea lit zar el llan ça ment i quan sí que

existeix aquesta possibilitat. 

Els re sul tats mos tren que els va lors de ren -

di ment en tre els di fe rents grups es tro ben

re la cio nats amb el ti pus de con di ció ex pe ri -

men tal. En la pri me ra con di ció, s’ob ser va

una dis mi nu ció pro gres si va en la pre ci sió

com més gran és el grau de va ria bi li tat o

erra tis me. En la se go na con di ció, la pre ci -

sió ob tin gu da pels di fe rents grups és més

sem blant, úni ca ment s’ob ser va una mi llo ra 

sig ni fi ca ti va res pec te de la con di ció ex pe ri -

men tal an te rior, sobretot en els grups que

tenen el nivell de variabilitat superior. 

D’a ques ta for ma es pre te nia d’ex pli car si -

tua cions que es do nen en l’àmbit es por tiu i

de qui na ma ne ra es re so len. En efec te, hi

ha si tua cions es por ti ves en les quals la

con duc ta d’un mòbil es tor na err àti ca. Per

exem ple, en tir al plat, hi ha la pos si bi li tat

que el vent al te ri la tra ject òria del plat,

cosa que afa vo reix que la con duc ta d’a -

quest es de vin gui im pre vi si ble. En aquest

cas, la va ria bi li tat del mòbil exi geix dels ti -

ra dors que, a ban da d’ob ser var la ve lo ci tat

i la di rec ció del plat –in di cis im pres cin di -

bles per an ti ci par la po si ció fu tu ra de l’ob -

jec te (Roca, 1997, 1999)–, tin guin en

con si de ra ció els can vis de for ça i di rec ció

del vent, per po der ajus tar el tret. En golf,

en rea lit zar un cop, cal pa rar es ment a les

ca rac te rís ti ques con cre tes del camp –es tat

de la ges pa (mu lla da o ei xu ta)–, a les ca -

rac te rís ti ques me teo rolò gi ques –can vis

en la in ten si tat i di rec ció del vent–, a la

 conducta de la pi lo ta –pèrdua de la con -

sistència a cau sa del des gast– etc., per

acon se guir d’e xe cu tar un cop amb les

màxi mes opor tu ni tats d’èxit. Quan els es -

por tis tes no co nei xen  aquests ele ments re -

lle vants i que són de ter mi nants de la va ria -

bi li tat o no hi pa ren aten ció, la pre ci sió en

l’e xe cu ció es veurà no ta ble ment afec ta da;

com més gran si gui el ni vell de va ria bi li tat,

pit jor serà el ren di ment. Ara bé, una de les

ca rac te rís ti ques de l’alt ren di ment es por -

tiu, i es pe cial ment en les es pe cia li tats que

re que rei xen la rea lit za ció d’ac cions per cep -

ti ves en si tua cions can viants cons tant -

ment, com per exem ple les ac ti vi tats es -

por ti ves que es rea lit zen en el medi na tu ral

–pi ra güis me, surf, etc.–, con sis teix pre ci sa -

ment en l’an ti ci pa ció que fan els es por tis tes

res pec te als can vis en la for ça i di rec ció del

vent, en la for ça del co rrent marí, etc. (Rie -

ra, 2001). Hi ha oca sions, però, en què les 

con di cions fan im pos si ble qual se vol mena

de pràcti ca es por ti va, com ara quan la di -

rec ció del vent, en la pràcti ca de la vela, és

tan err àti ca que fa im pos si ble ma ne jar els

ve lers, quan un te rreny de fut bol és tan

irre gu lar que fa im pos si ble un joc amb el

mí nim de pre ci sió o quan es pre tén de ju -

gar al bàdmin ton amb co rrents d’ai re. 

En re sum, cal as su mir, en pri mer lloc, que

en l’es port exis teix va ria bi li tat a cau sa d’u -

na con duc ta err àti ca de fac tors fí sics (con -

di cions de la su per fí cie de joc, me teo rolò gi -

ques, dels ins tru ments), i que el ren di ment

ob tin gut es tro ba re la cio nat ín ti ma ment

amb el grau de va ria bi li tat. En se gon lloc,

que aques ta va ria bi li tat que darà neu tra lit -

za da en sen yant els es por tis tes a de tec tar

els in di cis re lle vants. I en ter cer lloc, plan -

te gem que po den exis tir, i de fet exis tei xen, 

si tua cions d’e rra tis me ex trem, de di fí cil

con fi gu ra ció. 
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