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Resum

Aquest tre ball d’in ves ti ga ció trac ta d’a na -

lit zar, mit jan çant una me to do lo gia ob ser -

va cio nal, l’es truc tu ra ció del joc d’a tac en

hand bol d’alt ni vell i la seva eficà cia en

fun ció del fet que es rea lit zi trans for ma ció

del sis te ma ofen siu o no. Per por tar a ter -

me aquest tre ball s’han pres com a mos tra 

tots els par tits que han en fron tat en tre ells 

els qua tre pri mers equips de la lli ga

ASOBAL; en to tal, han es tat ana lit zats

vint-i-qua tre par tits. 

Mit jan çant una anà li si es ta dís ti ca, s’ha

va lo rat la sig ni fi can ça dels re sul tats i la

seva apli ca ció a una po bla ció su pe rior. Fi -

nal ment, s’ex po sen al gu nes con si de ra -

cions per a l’en tre na ment en fun ció de les

da des tro ba des en l’es tu di. 

Intro duc ció 

Dis sen yar una es truc tu ra d’a tac amb la

qual l’e quip acon se guei xi una alta eficà cia 

és, ben se gur, una de les tas ques més

com ple xes amb què s’en fron ta l’en tre na -

dor en la cons truc ció del seu equip. L’es -

truc tu ra ció de l’a tac per met d’or ga nit zar

els ju ga dors per coor di nar-ne les ac cions

in di vi duals i col·lec ti ves en cer ca del prin -

ci pal ob jec tiu del joc ofen siu: acon se guir

el gol. 

Les pos si bi li tats en l’es truc tu ra ció del joc

d’a tac en equips d’alt ni vell han os cil·lat

enor me ment al llarg de la hist òria de

l’hand bol, en ca ra que ac tual ment s’as su -

meix que una es truc tu ra d’a tac efi caç per

a l’alt ni vell ha de ser fle xi ble i va ria da.

Con fir mant aques ta idea, l’es tu di de Czer -

wins ki (1994), on va ana lit zar 115 par tits 

d’e quips na cio nals de ni vell alt en el ci cle

olím pic comprès en tre 1988 i 1992, va

per me tre de des co brir que els equips més

efi ca ços eren els que acon se guien de de -

sen vo lu par for mes va ria des d’a tac, amb

les quals ge ne ra ven més in cer te sa en l’e -

quip de fen sor i, doncs, as so lien una ma jor 

eficà cia. Així, la va ria bi li tat en les ac cions

de l’a tac cons ti tuirà un dels parà me tres

es sen cials en l’or ga nit za ció del joc col·lec -

tiu ofen siu en els equips d’alt ni vell (Gar -

cía, 2000). 

Entre els di fe rents ele ments que els

equips d’alt ni vell po den uti lit zar per tro -

bar l’èxit ofen siu es tro ben les trans for -

ma cions del sis te ma d’a tac ini cial.

Aquest mitjà d’a tac ha es tat un dels re -

cur sos que apa reix de for ma re cu rrent en 

la gran ma jo ria dels equips d’e lit; el joc

amb trans for ma cions és un dels as pec -

tes que acos tu men a con fi gu rar l’es truc -

tu ra ció del joc d’a tac en la gran ma jo ria

dels equips. El tre ball d’Antón, Ávi la i

Gar cía (1990) so bre el Cam pio nat del

Món mas cu lí ce le brat a Txe cos lovà quia

l’any 1990, cons ta ta que el joc amb

trans for ma cions és un ele ment de joc

ha bi tual en els es que mes d’a tac dels

equips. En con cret, as sen ya la l’al ta fre -

qüèn cia d’a pa ri ció de les cir cu la cions en 

càrre ga com a for ma d’a tac en di fe rents

equips. Pel que sem bla, es dis sen yen

es truc tu res de trans for ma ció dels sis te -
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Abstract

The first aim of this re search work is to analy ze 

the of fen ce game struc tu re in high-level

hand ball and its ef fec ti ve ness re la ted the use

(or not) of un fol ding du ring the game in

of fen ce. Spe ci fic ob ser va tio nal met ho do logy

was de fi ned and used. First four Spa nish

teams were stu died, in all mat ches they

com pe ted against each ot her, and fi nally, the

to tal num ber of mat ches stu died was twenty

four (ASOBAL Spa nish Lea gue).

Sta tis ti cal analy sis was used to mea su re

re sults’ sig ni fi can ce and the pos si bi lity to

im ple ment them on a big ger po pu la tion. Lastly

some trai ning con si de ra tions are pre sen ted,

re gar ding data ob tai ned in the pre sent study. 
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mes d’a tac per ge ne rar un de se qui li bri

en la de fen sa (bàsi ca ment errors en els

can vis d’o po nents), i a par tir d’a quí

apro fi tar les op cions de fi na lit za ció que

es pre sen tin. L’èmfa si en el joc mit jan -

çant trans for ma cions s’ha cen trat a be -

ne fi ciar-se d’a quest ins tant (3 o 4 se -

gons), en el qual els de fen sors han de

can viar d’o po nents. D’a ques ta for ma, la

cer ca ràpi da de fi na lit za ció, un cop con -

su ma da la trans for ma ció, apa reix com

una màxi ma en la con duc ta dels equips

que pre te nen d’a con se guir eficà cia amb

l’ac ció (Ro mán, 1992). 

D’al tra ban da, l’or ga nit za ció del joc

col·lec tiu ofen siu vindrà de ter mi na da pels 

sis te mes de fen sius uti lit zats. En hand bol,

es cons ta ta que els dos sis te mes de fen -

sius em prats ma jo rità ria ment pels equips

d’alt ni vell són el sis te ma de fen siu 6:0 i el

5:1; per aquest mo tiu, gran quan ti tat d’e -

quips dis sen yen es truc tu res d’a tac per

 superar aquests dos sis te mes. Al nos tre

tre ball, ana lit za rem les di ferè ncies es truc -

tu rals en els atacs de qua tre equips d’alt

ni vell con tra aquests dos sis te mes de fen -

sius. 

Mèto de 

Mos tra

Per por tar a ter me la in ves ti ga ció han

es tat se lec cio nats tots els par tits ju gats

en tre els 4 pri mers clas si fi cats de la lli ga 

ASOBAL la tem po ra da 2001/2002 (P.

San Anto nio, FC Bar ce lo na, Ade mar de

Lleó i BM Ciu dad Real). Cada equip ha

es tat ana lit zat en 6 par tits (els tres ju -

gats com a lo cal i els tres ju gats com a

vi si tant con tra els al tres tres equips se -

lec cio nats). El to tal de par tits ana lit zats

ha es tat de 24. 

Dis seny 

El dis seny uti lit zat en aques ta in ves ti ga ció 

és un dis seny preex pe ri men tal, amb es tu -

dis des crip tius de grup. 

Instru ments 

Els ins tru ments uti lit zats per rea lit zar l’ob -

ser va ció d’a quests par tits han estat:

n Mag ne tos co pi (ví deo) S-VHS, amb una

ve lo ci tat de re pro duc ció de 50 f/s i amb

comp ta dor per temps, gràcies al qual es 

cal cu la ven els parà me tres tem po rals de 

la nos tra in ves ti ga ció. 

n Soft wa re es pe cí fic per por tar a ter me

l’anà li si es ta dís ti ca (SPSS 10 I Mi cro -

soft Excel 2000). 

n Grae lla de re gis tre de la in for ma ció on

es re co llien les 9 va ria bles a ana lit zar

re la cio na des amb l’es truc tu ra ció del joc 

d’a tac amb trans for ma ció i sen se. Cada

va ria ble ha es tat com pos ta per una

sèrie de ca te go ries in de pen dents co di fi -

ca des numè ri ca ment, aquest nú me ro

és el que iden ti fi ca va la ca te go ria i el

que s’in tro du ïa en el pro gra ma es ta dís -

tic uti lit zat. Les 9 va ria bles es tu dia des

han es tat:

1. Par tit. 

2. Equip. 

3. Sis te ma de fen siu. 

4. Distància a què fi na lit za l’a tac. 

5. Du ra da de la trans for ma ció en va lor

     ab so lut. 

6. Du ra da de l’a tac en va lor ab so lut. 

7. Re sul tat par cial del par tit. 

8. Estruc tu ra de l’a tac (amb trans for-

     ma ció o sen se). 

9. Eficà cia o no de l’a tac. 

Pro ce di ment 

L’es truc tu ra ció de l’anà li si ha se guit les

pau tes que di fe rents au tors (Angue ra,

1997; Rie ra, 1995) acon se llen res pec -

tar per al de sen vo lu pa ment d’es tu dis si -

mi lars. S’ha fet ser vir una me to do lo gia

ob ser va cio nal on s’han es ta blert un se -

guit de ca te go ries per de fi nir les di fe -

rents si tua cions de joc (va ria bles) que es 

vo lien ana lit zar. Cada va ria ble ha es tat

for ma da per una sèrie de fi ni da de ca te -

go ries in de pen dents, amb l’ob jec tiu d’e -

vi tar errors en el pro cés de re co lli da de la 

in for ma ció. 

Se guint les apor ta cions d’Her nán dez i Mo -

li na (2002), abans d’i ni ciar l’es tu di es va

de fi nir la uni tat d’anà li si que es vo lia ob -

ser var per de li mi tar amb exac ti tud l’a bast

de l’ob ser va ció. Així, es va es ta blir la Uni -

tat Ofen si va (UO en en da vant) com a uni -

tat bàsi ca d’anà li si. Es va definir la UO

com a:

“El lap se tem po ral exis tent des que els ata -

cants i els de fen sors se si tuen en els llocs

es pe cí fics fins que hi ha una in te rrup ció en 

el joc o l’e quip ata cant perd la pi lo ta.” 

Així doncs, no s’han ana lit zat si tua cions

de joc en les quals els ata cants o els de -

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (53-58)

entrenament esportiu

54

Defensa
(47 %)

Altres
(21 %)

Defensa 5:1
(32 %)

n GRÀFIC 1.
Des glos sa ment per cen tual del temps d’a tac en
fun ció del sis te ma de fen siu a com ba tre.

Sense transformar
(72 %)

Transformat
(28 %)

n GRÀFIC 2.
Per cen tat ge d’a tacs amb trans for ma ció i sen se, 
con tra el sis te ma de fen siu 6:0.

Sense transformar
(58 %)

Transformat
(42 %)

n GRÀFIC 3.
Per cen tat ge d’a tacs amb trans for ma ció i sen se, 
con tra sis te ma de fen siu 5:1.



fen sors no es tro ba ven en els seus llocs

es pe cí fics (con traa tacs o tran si cions de -

fen sa-atac). 

L’anà li si dels par tits ha es tat de sen vo lu -

pa da per qua tre ob ser va dors que es van

sot me tre a 6 ses sions d’en tre na ment. El

ni vell de con fian ça en tre els ob ser va dors,

al fi nal del pe río de d’en tre na ment, va ser

del 97 % (sobre 200 registres). 

Re sul tats 

En els 24 par tits ana lit zats, s’han pro duït

un to tal de 1.778 Uni tats Ofen si ves. En

con ver tir aques tes Uni tats Ofen si ves en

temps ab so lut han do nat lloc a 14.013 se -

gons d’a tac en els llocs es pe cí fics. Com

s’ob ser va al gràfic 1, del to tal de temps

d’a tac ana lit zat, un 47 % (6.605 s) es va

rea lit zar da vant d’un sis te ma de fen siu 6:0, 

un 32 % (4.430 s) per tany a atac con tra

de fen sa 5:1 i la res ta de si tua cions ana lit -

za des, un 21 % (2.978 s), el for men si tua -

cions d’a tac en de si gual tat numè ri ca i con -

tra un al tre ti pus de de fen ses, com ara 4:2

o 3:2:1. 

Com s’hi pot ob ser var, gai re bé un 80 % de 

les si tua cions ana lit za des co rres po nen a

atacs con tra de fen ses 6:0 o 5:1. A cau sa

de l’alt per cen tat ge que re pre sen ten

aques tes dues de fen ses, cen tra rem els

nos tres re sul tats en les ac cions con tra

aquests dos sis te mes de fen sius. Això, por -

tat a va lors ab so luts, im pli ca que s’han

ana lit zat 836 uni tats ofen si ves da vant de

6:0 i 547 unitats ofensives davant de 5:1.

Trans for ma cions

del sis te ma d’a tac

en fun ció del sis te ma de fen siu

En pri mer lloc, com s’a pre cia als gràfics

2 i 3, el per cen tat ge de trans for ma cions

en l’es truc tu ra de l’a tac que es rea lit zen

en fun ció del ti pus de de fen sa, és sig ni fi -

ca ti va ment su pe rior con tra el sis te ma

de fen siu 5:1 (p < 0,01), atès que del to -

tal d’a tacs en llocs es pe cí fics da vant

d’a ques ta de fen sa, en el 42 % es va fer

al gun ti pus de trans for ma ció, men tre

que con tra el sis te ma de fen siu 6:0 so la -

ment es va trans for mar en el 28 % de les 

oca sions. 

Si ana lit zem aques tes da des per temps

ab so lut de joc (gràfics 4 i 5), ob ser va -

rem que dels 6.605 se gons d’a tac en

llocs es pe cí fics con tra 6:0, 1.143 se -

gons trans co rren amb l’a tac en trans for -

ma ció, cosa que su po sa un 17 % del

temps to tal. Men tre que quan s’a ta ca al

sis te ma de fen siu 5:1, dels 4.430 se -

gons d’a tac en llocs es pe cí fics que hem

re gis trat, en 926 se gons s’ha ju gat amb

trans for ma ció ofen si va, cosa que equi -

val dria al 21 %. 

Com s’a pre cia en aquests gràfics, cri da

l’a ten ció que en ca ra que la fre qüèn cia del

nom bre de trans for ma cions de l’a tac és

molt su pe rior da vant la de fen sa 5:1 res -

pec te de la de fen sa 6:0 (gràfics 2 i 3), en

ana lit zar aques tes da des en el temps ab -

so lut que dura la trans for ma ció (gràfics 4

i 5), els re sul tats s’i gua len, i es tro ben no -

més 4 punts per cen tuals de de si gual tat a

favor de l’atac contra defensa 5:1. 

Se gons aquests re sul tats, en ca ra que da -

vant el sis te ma de fen siu 5:1 es pro dueix

un nom bre su pe rior de trans for ma cions,

la du ra da d’a ques tes és me nor en les

trans for ma cions que es rea lit zen da vant la 

de fen sa 6:0. Per con fir mar-ho, s’ha rea lit -

zat una com pa ra ció de mit ja nes en tre la

du ra da de les trans for ma cions res pec te

dels dos sis te mes de fen sius. En rea lit zar

la Pro va T de Stu dents, ob ser vem que

exis tei xen di ferè ncies sig ni fi ca ti ves (p <

0,01) fa vo ra bles a la du ra da de la trans -

for ma ció con tra el sis te ma de fen siu 6:0, i

que la mit ja na de du ra da de les trans for -

ma cions és qua si un se gon més gran da -

vant la defensa 6:0 que contra el siste -

ma defensiu 5:1 (4,9 segons en 6:0 i

4 segons en 5:1). 

Eficà cia

amb trans for ma ció

del sis te ma d’a tac

en fun ció del sis te ma de fen siu

Com in di quen els re sul tats pre ce dents, el 

per cen tat ge d’a tacs en què es trans for -

ma, així com el temps to tal que es ro man

trans for mat és in fe rior a la uti lit za ció del

joc sen se trans for ma ció (si tua ció més ha -

bi tual en el joc de l’hand bol). Tan ma teix,

si ob ser vem el gràfic 6, que re flec teix el
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Sense transformar
(79 %)

Transformat
(21 %)

n GRÀFIC 5.
Per cen tat ge de temps d’a tac amb trans for ma -
ció i sen se, da vant de sis te ma 5:1.

Sense transformar
(83 %)

Transformat
(17 %)

n GRÀFIC 4.
Per cen tat ge de temps d’a tac amb trans for ma -
ció i sen se, da vant de sis te ma 6:0.
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n GRÀFIC 6.
Per cen tat ge d’e ficà cia en atac amb trans for ma ció i sen se, en fun ció del ti pus de sis te ma de fen siu. 
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per cen tat ge d’e ficà cia mit ja na, di fe ren -

ciant en tre atacs amb trans for ma ció i

sen se, po drem com pro var que, tant en el

sis te ma de fen siu 6:0 com en el 5:1, l’e -

ficà cia és més gran quan es pro duei xen

trans for ma cions en l’es truc tu ra de l’a tac. 

Des prés de la pro va T de Stu dents, hem

com pro vat que aques tes di ferè ncies són

sig ni fi ca ti ves per als dos sis te mes de fen -

sius (p = 0,02 en 6:0 i p < 0,01 en 5:1).

Din tre de l’e ficà cia amb trans for ma ció i

sen se, cal des ta car que en rea lit zar la

com pa ra ció de mit ja nes en tre tots dos sis -

te mes de fen sius, vam ob te nir que la di -

ferè ncia d’e ficà cia en tre l’a tac sen se

trans for ma ció a la de fen sa 5:1 (24,84 %)

i a la de fen sa 6:0 (33,33 %), era sig ni fi -

ca ti va (p < 0,01). Tan ma teix, en com pa -

rar l’e ficà cia amb trans for ma ció en tre tots

dos sis te mes de fen sius, el re sul tat no va

ser sig ni fi ca tiu, car les dades són similars

(38,86 % i 41,63 %). 

Distància de fi na lit za ció

i eficà cia de cada sis te ma de fen siu,

amb trans for ma ció

del sis te ma d’a tac i sen se 

Al gràfic 7, ob ser vem l’e ficà cia ob tin gu -

da amb trans for ma ció i sen se, da vant

dels dos sis te mes de fen sius, en fun ció

de la distància de fi na lit za ció. Com es

pot com pro var, una de les da des que

més cri da l’a ten ció és que quan exis teix

trans for ma ció, tant da vant la de fen sa

6:0 com da vant la 5:1, l’e ficà cia aug -

men ta con si de ra ble ment a la distància

de més de 9 me tres. Així ma teix, es pot

ob ser var que con tra el sis te ma de fen siu

5:1, tam bé aug men ta l’e ficà cia en tre 7 i

9 me tres quan es trans for ma, i dis -

minueix con si de ra ble ment a menys de

7 me tres. 

En fer la com pa ra ció de mit ja nes, es van 

ob te nir re sul tats sig ni fi ca tius quan con -

fron tem l’e ficà cia de la de fen sa 5:1 amb

trans for ma ció i sen se, en les distàncies

de més de 9 me tres i en tre 7 i 9 me tres

(p < 0,01). Tam bé va ser sig ni fi ca ti va la 

com pa ra ció de l’a tac a la de fen sa 6:0

amb trans for ma ció i sen se, res pec te de

la distància de més de 9 me tres

(p < 0,01).
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6 m menos de 7m entre 7 y 9m más
de 9m

6:0 sin transformación

6:0 con transformación

5:1 sin transformación

5:1 con transformación

n GRÀFIC 7.
Eficà cia amb trans for ma ció i sen se, de tots dos sis te mes de fen sius, en fun ció de la distància de fi na lit -
za ció. 
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n GRÀFIC 8.
Per cen tat ge de trans for ma cions rea lit za des da vant tots dos sis te mes de fen sius en fun ció del re sul tat.
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n GRÀFIC 9.
Per cen tat ge d’e ficà cia en fun ció del re sul tat del par tit.
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Fre qüèn cia de trans for ma cions

en fun ció del re sul tat par cial

del par tit 

A con ti nua ció es pre sen ten les da des ob -

tin gu des del joc amb trans for ma ció re la -

cio na des amb el re sul tat del par tit. Al

gràfic 8, s’ex po sa la fre qüèn cia amb què

es trans for ma l’a tac en fun ció del re sul tat 

par cial. Com es re flec teix al gràfic, les

trans for ma cions da vant la de fen sa 6:0

sem pre són in fe riors a les rea lit za des

con tra el sis te ma de fen siu 5:1, com ja

hem dit en els pri mers re sul tats; tan ma -

teix, po dem com pro var que els atacs a

to tes dues es truc tu res de fen si ves, se -

guei xen un pa tró sem blant pel que fa al

per cen tat ge del nom bre de trans for ma -

cions. Quan l’e quip que ata ca perd per

més de 3 gols, és quan menys nom bre de

trans for ma cions rea lit za. Al con tra ri,

quan guan ya per més de 3 gols és quan

rea lit za un ma jor per cen tat ge d’a tacs

amb trans for ma ció. Aques tes di ferè ncies

són sig ni fi ca ti ves en tots dos sis te mes

de fen sius (p < 0,01). És a dir, es trans -

for ma més l’es truc tu ra de l’a tac com més 

a fa vor és el mar ca dor del par tit. 

Eficà cia amb trans for ma ció

i sen se, en fun ció del re sul tat

par cial del par tit

Al gràfic 9 s’ex po sa l’e ficà cia de l’a tac

amb trans for ma ció i sen se, en fun ció del

re sul tat par cial del par tit. Com es pot ob -

ser var, l’e ficà cia quan es guan ya o es

perd per més de 3 gols, és si mi lar, tant

quan es fa trans for ma ció com quan no

s’hi fa. Tan ma teix, quan el re sul tat par -

cial del par tit es tro ba igua lat, es pro -

dueix més eficà cia si es trans for ma l’es -

truc tu ra de l’a tac que no pas quan no es

trans for ma. Aques ta di ferè ncia d’e ficà cia 

és sig ni fi ca ti va (p < 0,01) quan el par tit

es tro ba em pa tat, o es perd o guan ya d’1

a 3 gols. 

Dis cus sió 

En pri mer lloc, cal des ta car la im portància 

de la trans for ma ció de l’es truc tu ra de l’a -

tac en l’hand bol d’alt ni vell, qües tió que

coin ci deix amb allò que ha es tat ex po sat

en tre balls an te riors (Antón, Ávi la i Gar -

cía, 1990; Czer wins ki, 1994). Entre un

20 % i un 40 % del to tal dels atacs ana lit -

zats han uti lit zat aquest mitjà per in ten tar

d’a con se guir èxit ofen siu. Igual ment, prop 

del 20 % del temps to tal d’a tac en llocs

es pe cí fics s’ha de sen vo lu pat amb trans -

for ma ció del sis te ma d’a tac. Tot ple gat,

dóna una idea de l’e nor me uti li tat que té

aquest mitjà tàctic en l’handbol d’alt

nivell actual i la confirma. 

Els re sul tats per me ten de cons ta tar que

da vant el sis te ma de fen siu 5:1 hi ha via

un ma jor nom bre de trans for ma cions.

Aques ta qües tió con fir ma que da vant

d’a ques ta de fen sa les trans for ma cions

re sul ten una de les prin ci pals ei nes de

l’a tac, per què, com sug ge rei xen di ver sos

au tors (Antón, 2000a, 2000b; Ro mán,

1992, 1996, 1999; Su ter, Späte i Ro -

mán, 1996), les trans for ma cions ofen si -

ves són un bon mitjà per de se qui li brar

aquest sis te ma de fen siu, i per tant, és

nor mal que s’u ti lit zin so vint. Tan ma teix,

una dada que cri da l’a ten ció és que la du -

ra da mit ja na de les trans for ma cions és

sig ni fi ca ti va ment més gran si s’a ta ca la

de fen sa 6:0 que si s’a ta ca la de fen sa

5:1. D’a ques ta for ma, les trans for ma -

cions del sis te ma ofen siu du ren més

quan es rea lit zen da vant la de fen sa 6:0

que no pas da vant la 5:1. Aques ta dada

pot ser con fir mi la idea ex pres sa da per

Gar cía (2002), en la qual sug ge reix que

la trans for ma ció del sis te ma d’a tac con -

tra la de fen sa 5:1 re met a una si tua ció de 

fal ta de su ports en pri me ra lí nia (so bre tot 

quan és un la te ral o el cen tral qui trans -

for ma), qües tió que im pli ca ria una di fi -

cul tat en la cir cu la ció de la pi lo ta per a

l’e quip ata cant i per tant, una du ra da de

la trans for ma ció no gai re gran. 

Una al tra dada que per met de con èi xer

com s’està de sen vo lu pant la con duc ta

col·lec ti va ofen si va en hand bol, és la

ma jor eficà cia da vant tots dos sis te mes

de fen sius quan exis teix trans for ma ció.

Se gons aquests re sul tats, en rea lit zar

trans for ma cions del sis te ma ofen siu es

tin drien més pos si bi li tats d’a con se guir

èxit que si no es trans for ma l’a tac (tant

da vant la de fen sa 5:1 com de la 6:0).

Aques tes da des in di quen que, tal ve ga -

da, el joc amb trans for ma cions no s’està 

ex plo tant al màxim en els equips d’alt

ni vell, atès que mal grat acon se guir una

no ta ble eficà cia amb aques ta es truc tu ra

d’a tac, la fre qüèn cia amb què es fa ser -

vir no és gai re ele va da. D’al tra ban da,

aquests re sul tats no són con tras tats

amb els ob tin guts en l’es tu di de Gar cía,

Gar cía i Ina re jos (2002), en el qual l’e -

quip ana lit zat (Se lec ció Na cio nal Mas -

cu li na a l’Eu ro peu de Fran ça del 2001)

acon se gueix di ferè ncies sig ni fi ca ti ves

fa vo ra bles al joc sen se trans for ma ció

da vant del joc trans for mant el sis te ma

ofen siu. Con si de rem que aques ta dis pa -

ri tat de re sul tats pot ser de gu da a la ca -

rac te rís ti ca de la mos tra, per tal com en

el nos tre tre ball es trac ta d’u na mos tra

amb equips de la lli ga ASOBAL, men tre

que en l’es tu di de Gar cía, Gar cía i Ina re -

jos (2002), la mos tra es ta va com pos ta

per una se lec ció na cio nal (amb un

temps de pre pa ra ció més curt que no

pas un equip d’un club). 

Pel que fa als re sul tats ob tin guts res pec -

te a la distància de fi na lit za ció, des ta ca

prin ci pal ment l’aug ment d’e ficà cia en

dis tàncies de més de 9 me tres, quan es

pro dueix trans for ma ció en l’es truc tu ra

de l’a tac. Aquest fet es veu més ac cen -

tuat da vant del sis te ma de fen siu 5:1, en 

el qual s’ob ser va cla ra ment com mi llo ra

l’e ficà cia de l’a tac a distàncies mit ja nes

i llar gues quan s’ha pro duït una trans for -

ma ció; la di ferè ncia d’e ficà cia en aques -

tes distàn cies, amb trans for ma ció i sen -

se, és sig ni fi ca ti va. En fun ció d’a quests

re sul tats, po dem afir mar que les trans -

for ma cions com plei xen un dels ob jec tius 

que hom li pres su po sa, que no és al tre

que la ca pa ci tat d’“en fon sar” la de fen sa, 

evi tant la pro fun di tat de fen si va, tot pro -

pi ciant així els llan ça ments de mit ja na i

llar ga distància d’u na for ma més còmo -

da i efec ti va. 

Pel que fa a les da des de ri va des de qui -

na era la si tua ció par cial del re sul tat del

par tit, ens agra da ria des ta car l’aug ment

del per cen tat ge d’a tacs en què es rea lit -

za trans for ma ció, a me su ra que el re sul -

tat és més fa vo ra ble a l’e quip que ata ca.

Aquest fet pot ser de gut a la re la ti va

tran quil·li tat que dóna el fet d’a nar per

da vant en el mar ca dor, i que pot ser per -

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (53-58)

entrenament esportiu

57



met de de sen vo lu par més op cions en el

joc d’a tac (en tre elles la trans for ma ció

del sis te ma). Tam bé es pot ob ser var que 

la uti lit za ció de trans for ma cions en l’es -

truc tu ra de l’a tac té més eficà cia en re la -

ció amb l’a tac sen se trans for ma ció,

quan el re sul tat del par tit té un ín dex

d’in cer te sa més gran. És a dir, quan els

equips van igua lats en el mar ca dor, o la

di ferè ncia de gols és me nor de 3, l’e ficà -

cia de l’a tac amb trans for ma ció és molt

su pe rior a la de l’a tac sen se trans for ma -

ció, i aques ta di ferè ncia és sig ni fi ca ti va.

Aques ta dada con fir ma que el joc amb

trans for ma cions, lluny de ser un as pec te 

anecd òtic en l’es truc tu ra de l’a tac dels

equips d’alt ni vell, pot ser un ele ment

clau en el de sen vo lu pa ment del joc, atès 

que en les si tua cions d’i gual tat és on es

cop sa una ma jor eficà cia del can vi de

sis te ma ofen siu. 

Con clu sions
i orien ta cions
per a l’en tre na ment 

Com a re sum, ofe rim les con clu sions

i orien ta cions per a l’en tre na ment se -

güents: 

n La fre qüèn cia de trans for ma cions con -

tra la de fen sa 5:1 és més gran que no

pas con tra la de fen sa 6:0, tot i que la

du ra da mit ja na de la trans for ma ció és

més gran con tra la de fen sa 6:0 que no

pas con tra la de fen sa 5:1. Aques ta pri -

me ra con clu sió sug ge reix que pot ser en

l’en tre na ment de les trans for ma cions

pu gui di fe ren ciar-se l’a tac con tra un sis -

te ma de fen siu o l’al tre, con si de rant que

trans for mar con tra 6:0 per metrà més

con ti nuï tat de l’a tac i per tant, més pos -

si bi li tats en el pro cés com bi na tiu en tre

els ata cants. 

n S’a pre cia una di ferè ncia sig ni fi ca ti va en 

l’e ficà cia de l’a tac amb trans for ma ció

res pec te del joc sen se trans for ma ció en

els dos sis te mes de fen sius. És pos si ble

que aug men tar el temps d’a tac amb

des ple ga ment per me ti d’a con se guir un

ma jor ni vell d’e ficà cia, en ca ra que

creiem que sem pre hi haurà d’ha ver un

equi li bri en els equips en tre el joc amb

trans for ma ció i sen se. 

n L’en tre na ment del joc amb trans for ma -

cions en l’alt ni vell ha de per se guir,

igual ment, com a es pais es sen cials de

fi na lit za ció, la lí nia de 6 m i al da rre re

de la lí nia de 9 m. Sens dub te, la mi llor 

op ció per la seva ma jor eficà cia és la

pri me ra, però com sem bla evi dent, els

de fen sors no per me tran que es fi na lit zi

en aquests es pais amb fa ci li tat, per

tant, l’en tre na ment del joc amb trans -

for ma ció ha d’in sis tir prin ci pal ment a

bus car la fi na lit za ció des de més de

9 m. Aques ta és una de les con se qüèn -

cies que més cla ra ment s’in ter pre ten

dels re sul tats ob tin guts, atès que en el

joc sen se trans for ma ció l’e ficà cia des

d’a quests es pais és sig ni fi ca ti va ment

més pe ti ta que quan s’ex plo ten des -

prés de la trans for ma ció del sis te ma

d’a tac (molt pro ba ble ment per la

pèrdua de pro fun di tat de fen si va).

Aquest fet s’es de vé da vant tots dos sis -

te mes de fen sius.
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