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Resum
L’objectiu de l’estudi va ser determinar les diferències de rendiment dels llançaments 
dels equips guanyadors i perdedors d’handbol platja femení en l’alt rendiment. Es 
va utilitzar la metodologia observacional. Es va elaborar un instrument ad hoc per 
a l’obtenció de dades. La mostra la van formar 2160 llançaments de 38 partits del 
Mundial Sènior Femení d’Handbol Platja de Kazan 2018. Els resultats obtinguts van 
mostrar diferències significatives entre guanyadores i perdedores en el nombre de 
gols, aturades de la portera i blocatges (p < 0,01). Es va destacar la utilització de 
llançaments espectaculars sobre els llançaments simples. El gir va ser el recurs més 
utilitzat tant en guanyadores com en perdedores, encara que es van trobar diferèn-
cies significatives en el rendiment a favor de les guanyadores (p < 0,01). Els equips 
guanyadors van realitzar un major nombre de llançaments en vol (p < 0,01), més efi-
caços i amb una major importància en la seva manera d’obtenció de punts (p < 0,01).
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Introducció
Des dels seus inicis a finals del segle XX fins avui dia, 
l’handbol platja es considera un esport en creixement 
tant a nivell regional com mundial (Morillo et al., 
2015; Zapardiel, 2018a; Zapardiel, 2018b). Aquesta 
modalitat presenta diferències notables amb l’handbol 
pista, i es considera que és un nou esport (Crispim et 
al., 2010; Gomes da Silva et al., 2017; Morillo et al., 
2015). Morillo (2009, pàg. 34) afirma que “per aques-
tes i altres consideracions, tant la tàctica ofensiva com 
defensiva de l’handbol platja són significativament di-
ferents a les de l’handbol pista. Handbol platja no és 
handbol a la platja”.

A l’handbol platja s’observa una gran varietat de 
llançaments, alguns utilitzats a handbol pista, i altres 
exclusius d’aquesta modalitat. A partir del reglament 
d’handbol platja (2014) de la Federació Internacional 
d’Handbol (IHF) s’atorga, segons la regla 9:2, valor 
doble als gols aconseguits mitjançant els denominats 
llançaments espectaculars i en els que es distingeixen 
els llançaments amb gir i els llançaments en vol. El pri-
mer “és propi de l’handbol platja, ja que no té sentit la 
seva realització a la pista per no obtenir un valor superi-
or al tradicional en la seva realització” (Morillo, 2009, 
p.45). La seva execució consta d’un gir longitudinal a 
l’aire amb posterior llançament a la porteria. “L’únic 
requisit és que el gir sigui complet i que peus i malucs 
estiguin dirigits cap el centre de la porteria al moment 
del llançament” (Reial Federació Espanyola d’Handbol, 
RFEB, 2014a, p.1). D’altra banda, el vol és aquell llan-
çament on “una jugadora llança la pilota a l’aire perquè 
la seva companya, que salta quan la pilota ja és a l’aire, 
l’atrapi i la llanci abans que caigui a terra” (RFEB, 
2014b, p.1). Aquest tipus de llançament és similar a 
l’utilitzat en l’handbol de pista.

Una altra de les particularitats tècniques i reglamen-
tàries de l’handbol platja i que diferencia la forma de 
joc amb l’handbol pista és la contínua situació de supe-
rioritat numèrica de l’equip que ataca. A la fase d’atac 
la portera és substituïda per una quarta jugadora ano-
menada “especialista” a qui el reglament atorga també 

valor doble als seus goles (Crispim et al., 2010; Gomes 
da Silva et al., 2017; Morillo et al., 2015).

Les finalitzacions de les jugades d’atac als es-
ports col·lectius, i en especial en handbol platja, són 
situacions determinants dels partits, ja que defineixen 
l’èxit o el fracàs, influint en la posició final de cada 
equip als tornejos. Per aquesta raó l’eficàcia del llança-
ment és una variable fonamental per al rendiment. Es 
considera com eficàcia el nombre d’encerts i errors en 
funció dels objectius parcials de cada partit (Lozano et 
al., 2016; Pascual et al., 2010). Els estudis en l’eficàcia 
d’atac i específicament dels llançaments en l’handbol 
han sigut molt prolífics. En canvi, el nombre de recer-
ques dedicades a l’anàlisi d’eficàcia en l’handbol platja 
és escàs, especialment en la modalitat femenina (Lara 
i Sánchez, 2018; Morillo et al., 2015; Morillo et al., 
2016; Zapardiel a i b, 2018).

Per aquesta raó, per al present estudi es va plante-
jar l’objectiu de determinar les diferències de rendiment 
dels llançaments dels equips guanyadors i perdedors 
d’handbol platja femení en l’alt rendiment.

Metodologia
La mostra la van formar 2160 llançaments corres-
ponents a 38 partits del Mundial Sènior Femení 
d’Handbol Platja de Kazan 2018 (Hernández et al., 
2014). Es va analitzar tots els llançaments efectuats 
en les trobades on es van enfrontar directament equips 
classificats en la Main Round: Brasil, Xina Taipei, Di-
namarca, Espanya, Grècia, Noruega, Paraguai, Polò-
nia, Rússia, Tailàndia, Uruguai i Vietnam.

Es va utilitzar la metodologia observacional, amb un 
disseny ideogràfic, puntual i multidimensional (Anguera 
i Hernández-Mendo, 2013). Per a l’obtenció de dades 
es va dissenyar un instrument d’observació ad hoc cre-
at amb una combinació de formats de camps i sistema 
de categories dissenyat específicament per a aquesta re-
cerca (Taula 1). L’estudi compte amb l’aprovació del 
Comitè d’Ètica de l’Instituto Universitario Asociación 
Cristiana de Jóvenes (CEIUACJ).

Taula 1 
Sistemes de categories en l’instrument d’observació per a l'estudi del llançament d’handbol platja.

Criteris Categories
Partit Cada un dels partits seleccionats a la mostra.
Equip Equips seleccionats per a aquest estudi (GRE, NOR, BRA, ESP, TPE, THA, PAR, POL, VIE, RUS, DEN, URU).
Tipus de llançament Vol (VOL), gir (GIR), salt en profunditat (SAP), salt en suspensió (SAS) i en suport (EAP).
Valor de llançament Un punt (1), dos punts (2) o zero punts (0).
Eficàcia Gol (GOL), aturada de la portera (PAR), llançament desviat (DES) i blocatge (BLO).
Resultat final Guanyador (GUA) i perdedor (PER).
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Com a instrument de registre es va utilitzar el pro-
gramari Lince (Gabín et al., 2012). Les dades obtin-
gudes van ser exportades als programes informàtics 
Microsoft Excel i SPSS 25 mitjançant els quals es va 
procedir a l’anàlisi estadística. Per garantir la qualitat 
de la dada es va confirmar la concordança interobser-
vador i intraobservador amb la prova Kappa de Cohen, 
obtenint resultats superiors a 0,80 en tots els criteris. 

Pel tractament dels resultats es van utilitzar proves 
estadístiques de tendència central, a més de la prova khi 
quadrat d’associació entre variables i valors de residus 
corregits. Per a l’estudi de la normalitat es van emprar 
les proves de Shapiro-Wilk i prova U de Mann-Whitney.

Resultats 
En l’eficàcia dels llançaments van aparèixer diferències 
significatives entre els equips guanyadors i perdedors (p 
< 0,01). Els equips guanyadors van obtenir un major 
nombre de gols i menors valors de finalització dels seus 
llançaments en parades de les porteres i blocatges (p < 
0,01) (Taula 2).

Els llançaments espectaculars (gir i vol) van suposar 
el 67,4 % del total. El llançament en gir va ser clarament 
el més utilitzat tant per equips guanyadors com perde-
dors (Figura 1). Es va observar associació significativa 
entre les variables resultat final i tipus de llançament ( 
p< 0,01). Concretament, les guanyadores van utilitzar el 

Taula 2 
Diferències entre guanyadores i perdedores en l’eficàcia dels llançaments. Diferències significatives (*) (p < 0,05) i (**) ( p< 0,01).

Resultat final Gol Blocatge Aturada  
de la portera Fora Total

Guanyadores Recompte 752 25 224 112 1113
Fr. relativa 67,6 % 2,2 % 20,1 % 10,1 % 100,0 %

Residu corregit 5,4 ** -4,0 ** -3,6 ** -1,1
Perdedores Recompte 589 58 279 121 1047

Fr. relativa 56,3 % 5,5 % 26,6 % 11,6 % 100,0 %
Residu corregit -5,4 ** 4,0 ** 3,6 ** 1,1  

Total Recompte 1341 83 503 233 2160
Fr. Relativa 62,1 % 3,8 % 23,3 % 10,8 % 100,0 %

Figura 1. 
Diferències entre guanyadores i perdedores en la utilització dels diferents tipus de llançaments. 
Diferències significatives (**) (p < 0,01).
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Taula 3 
Diferències entre guanyadores i perdedores en l’obtenció de punts a partir dels diferents tipus de llançament.  
Diferències significatives (**) (p < 0,01).

Resultat final Vol Gir Salt en 
profunditat

Salt en 
suspensió Suport Total

Guanyadores Suma de punts 314 660 237 42 181 1434

Percentatge de 
punts totals 21,9 % ** 46,0 % ** 16,5 % 3,0 % 12,6 % 100,0 %

Perdedores Suma de punts 137 607 186 45 157 1132
Percentatge de 

punts totals 12,1 % ** 53,6 % ** 16,4 % 4,0 % 13,9 % 100,0 %

doble de llançaments en vol que les perdedores (p < 0,01). 
En canvi, les perdedores van realitzar un major nombre de 
llançaments amb gir i suspensió (p < 0,01) (Figura 1).

El 91,3 % dels gols obtinguts van ser llançaments 
amb valor doble, distribuïts de la manera següent: llança-
ments amb gir 45,8 %, en vol 16,3 %, de l’especialista 
17,9 %, de la portera 1,8 % i penals 9,5 %. Respecte a 
la puntuació obtinguda pels equips, també es va observar 
una associació significativa entre les variables resultat fi-
nal i punts obtinguts (p < 0,01). Les diferències més 
importants van aparèixer en el pes que van tenir els punts 
obtinguts a partir dels llançaments en gir per les perdedo-
res i mitjançant els llançaments en vol de les guanyadores 
(p  < 0.01) (Taula 3). **

Malgrat que s’ha utilitzat més el llançament en gir i 
el seu elevat pes en el total de punts obtinguts pels equips 
perdedors, l’eficàcia d’aquests llançaments va ser signifi-
cativament menor en relació amb els equips guanyadors 
(p < 0,01) (Taula 4). També van aparèixer diferències 
significatives en els llançaments en suspensió i en suport 
(p < 0,05) (Taula 4).

Les diferències en l’eficàcia dels llançaments es van 
reflectir també en el rendiment de punts que van obte-
nir els equips a partir dels diferents tipus de llançament. 
Aquestes diferències van assolir valors significatius tant 
en el llançament en gir (p < 0,01) com en el llançament 
en suport (p < 0,05) (Taula 5).

Taula 4 
Diferències entre guanyadors i perdedores en l’eficàcia segons el tipus de llançaments.  
Diferències significatives (*) (p < 0,05) i (**) (p < 0,01)..

Tipus de llançament Resultat final Gol Blocatge Aturada de la 
portera Fora Total

Vol Guanyadores 69,4 % 0,9 % 19,4 % 10,3 % 100,0 %
Perdedores 59,7 % 0,8 % 26,9 % 12,6 % 100,0 %

Gir Guanyadores 64,1 % ** 3,9 % * 21,1 % * 10,9 % 100,0 %
Perdedores 54,4 % ** 7,0 % * 26,7 % * 12,0 % 100,0 %

Salt en profunditat Guanyadores 71,9 % 0,5 % 19,8 % 7,8 % 100,0 %
Perdedores 63,0 % 3,0 % 24,8 % 9,1 % 100,0 %

Salt en suspensió Guanyadores 63,6 % * 0,0 % 21,2 % 15,2 % 100,0 %
Perdedores 41,1 % * 8,9 % 33,9 % 16,1 % 100,0 %

Suport Guanyadores 73,4 % * 0,8 % * 17,7 % 8,1 % 100,0 %
Perdedores 59,4 % * 5,3 % * 25,6 % 9,8 % 100,0 %

Taula 5 
Mitjanes (entre parèntesis) del rendiment en punts obtinguts per partit pels diferents tipus de llançament. Diferències significatives (*) 
(p < 0,05) i (**) (p < 0,01) a partir de la prova U de Mann-Whitney.

Vol Gir Salt en 
profunditat

Salt en 
suspensió Suport Total,

general
Guanyadores 1,25 (1,33) 1,27 (1,25) ** 1,01 (1,00) 1,01 (1,00) 1,47 (1,73) * 1,29 (1,30)
Perdedores 1,16 (1,20) 1,05 (1,02) ** 0,58 (0,45) 0,58 (0,45) 1,18 (1,00) * 1,08 (1,08)
Total 1,21 (1,33) 1,16 (1,17) 0,77 (0,63) 0,77 (0,63) 1,32 (1,33) 1,19 (1,19)
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Discussió
Davant de l’objectiu de determinar el rendiment del llan-
çament, es va observar que els nivells d’eficàcia als llança-
ments tant de guanyadores com de perdedores van superar 
lleugerament els estudis previs realitzats en handbol platja 
europeu on es van obtenir valors de 53 % i 54 % en 2013 
i 2015 (Lara i Sánchez, 2018) i del 55,5 % en 2017 (Za-
pardiel, 2018a).

Per altra banda, els resultats també van ser per sobre 
dels obtinguts en handbol pista (Blanco, 2012; Cabrera 
i González, 2015; Montoya, 2010). Això es deu, clara-
ment, a les situacions de constant superioritat numèrica 
que en l’handbol platja l’atac manté sobre la defensa (Mo-
rillo, 2009), generant facilitats ofensives, ja que hi ha més 
relació espai/jugadora donant més llibertat d’acció a cada 
una de les jugadores, el que representa major mobilitat 
per als desplaçaments (Crispim et al., 2010). Així mateix, 
si es compara amb les situacions de superioritat numèrica 
dins l’handbol pista, s’obté que els resultats van ser lleu-
gerament superiors als aconseguits al mundial de Sèrbia al 
2013, on el valor mitjà de les mitjanes entre guanyadores 
i perdedores va ser del 60,6% dels llançaments en superi-
oritat (Trejo & Planas, 2018).

Quan es realitza la comparació entre guanyadores i 
perdedores apareixen diferències significatives en el nom-
bre de gols, aturades de les porteres i blocatges. Aquests 
resultats evidencien la major capacitat ofensiva dels equips 
guanyadors respecte als perdedors. Al mateix temps, la 
pressió defensiva juntament amb l’eficàcia de les porteres 
augmenta la probabilitat de triomf (González et al., 2017; 
Jiménez et al., 2017; Teles i Volossovitch, 2015). 

Es van destacar els llançaments espectaculars per so-
bre dels simples. El gir va ser clarament el tipus de llan-
çament prioritari tant en guanyadores com en perdedores 
i pot considerar-se com el recurs principal ofensiu utilitzat 
als atacs posicionals (Morillo et al., 2015; Lara et al., 
2018; Lara i Sánchez, 2018).

Les diferències significatives en la utilització dels llan-
çaments amb vol per part de les guanyadores i gir per les 
perdedores es poden relacionar amb les dificultats tecnico-
tàctiques d’execució. En aquest sentit, Morillo (2009, pàg. 
46) fa referència a la importància de la passada prèvia al 
llançament de vol, on les “relacions establertes anticipada-
ment per dues jugadores” són fonamentals per a la correc-
ta execució d’aquest gest tècnic. A més, implica grans di-
ficultats tecnicotàctiques, ja que s’ha de controlar la pilota 
a l’aire i llançar-la de manera molt ràpida abans que caigui 
al terra (RFEB, 2014b). En canvi, al llançament en gir hi 
ha més control de la pilota al moment del llançament.

Dins dels llançaments simples, els realitzats en suspen-
sió són significativament més utilitzats per les perdedores, 
la qual cosa es pot deure a la major dificultat per aconse-

guir circumstàncies òptimes de llançament, és a dir, una 
bona zona, una bona posició corporal i eludir el màxim 
possible l’oposició. Aquesta dificultat representaria la for-
talesa defensiva de les guanyadores que ofereixen menys 
espais a la seva estructura defensiva i presenten més opo-
sició en les seves accions tecnicotàctiques individuals de-
fensives (Laguna, 2005).

La major utilització del gir en perdedores i del vol en 
guanyadores també es veu reflectit en el pes que tenen 
aquests llançaments en el total de punts obtinguts, on es 
van observar diferències significatives (Taula 3). És re-
llevant que més de la meitat del total de punts aconse-
guits per les perdedores provinguin de llançaments en gir 
(Lara i Sánchez, 2018). La utilització del gir per part de 
les perdedores i la seva rellevància en l’obtenció de punts 
contrasta amb l’eficàcia d’aquest tipus de llançament, que 
és significativament més baix que en les guanyadores. Es 
van observar valors clarament inferiors en els gols rea-
litzats, les aturades de les porteres i els blocatges rebuts. 

Un punt destacat a discutir és el rendiment dels llan-
çaments (taula 5), on el 91,3 % dels gols realitzats van 
ser de puntuació doble, complint així amb l’objectiu es-
mentat per Morillo, el qual “[…] s’orienta a obtenir una 
situació de llançament de valor doble, és a dir, llança-
ment del doble porter o un llançament dels altres juga-
dors en vol o amb un gir” (2009, p. 38). 

Novament, es troben diferències significatives en el 
rendiment de punts obtinguts a través dels llançaments 
en gir, on el valor mitjà obtingut per les perdedores va 
ser molt baix, amb 1,05 punts per llançament davant de 
l’1,27 obtingut per les guanyadores. Per altra banda, dins 
dels llançaments simples les diferències van aparèixer als 
llançaments en suport, on les guanyadores van obtenir el 
major rendiment, fonamentalment basat en els gols realit-
zats de penal i de llançaments de porteria a porteria..

Conclusions
En l’handbol platja femení els llançaments espectaculars 
van ser els més freqüents, destacant el gir sobre el vol. 
Es va constatar una major capacitat ofensiva dels equips 
guanyadors, observant diferències significatives entre 
guanyadores i perdedores en la utilització dels diferents 
tipus de llançaments, així com en la seva eficàcia i en 
el rendiment en punts obtinguts. Aquests resultats poden 
suposar una aportació per l’entrenament de les finalit-
zacions, especialment en l’àmbit femení on aquest tipus 
d’estudis és reduït. Com a limitació de la investigació els 
resultats s’emmarquen en aquesta competició i no poden 
ser generalitzables. Es requereixen més estudis que con-
tinuïn profunditzant en la investigació de la tecnicotàctica 
de l’handbol platja femení.
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