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Resum 

Es descriu una prova màx ima pro
gress iva de camp, basada en la carrera 
d 'anada i tomada -"course navette" o 
"shuttle run"- (Léger i Lambert, 
1982) i adoptada en la bateria Eurofit 
(Consell d ' Europa, 1987), modilïcada 
i adaptada al desplaçament sobre pa
tins de rodes amb càrregues progres
sives d ' un minut de durada. 
Un grup de jugadors (n= 17) de la selec
ció pre-olímpica espanyola ADO '92 
va real itzar aquesta prova i un test ergo
espiromètric màx im progressiu en 
cinta rodant. Durant la prova en pista 
s'enregistrà la freqüència cardíaca du-

rant l'esforç i la recuperac ió. i es van 
analitzar mostres seriades de sang 
capil ·lar durant la recuperac ió per de
terminar la concentració màx ima de 
lactat. 
Es va observar una correlac ió estadís
tica signilïcativa entre la càrrega mà
xima -o palier màx im- aconseguit a la 
prova de pista i e l consum màx im 
d 'ox igen rel atiu al pes corporal a la 
prova de laboratori (r=.58; p=.O I; 
Syx=4.25 ml ·kg-l.min- I=7.64%y), així 
com una correlac ió altament signifi 
cativa entre la càrrega màx ima i e l 
llindar anaeròbic ventilador (V02 
UAn) (r=.73; p=.OO I; Syx=3.29 ml · 
kg- l ·min- I =6.86%y). 

Es conclou que la prova descrita pot 
ser emprada com a prova especílïca 
de valorac ió de la res istència aeròbica 
i la potència aeròbica màxima de ju
gadors sobre patins. 

Introducció 

L'hoquei sobre patins es considera, 
des del punt de vista fi siològico-bio
mecànic, com un esport aeròbic-anae
ròbic altern (Dal Monte, 1983), en el 
qual es produeixen demandes alter
nants de les tres vies de producció 
d 'energia. La intensitat dels esforços 
caracterís tics de les dife rents accions 
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de joc, incloent els desplaçaments 
-atacs, contraatacs, derensa, etc .- sol 
ser e levada, i a lte rna amb fases d ' in
tens it at baixa o mo lt baixa. Per una 
a ltra part , la durada rea l de ls enrronta
ments, entre 70-90 minuts, ex ige ix un 
ni ve ll conside rable de resistènc ia ae
ròbica. Aquesta observac ió estari a ra
ti ricada pe l gran volum de treball rea
litzat pe ls j ugado rs durant l'enrronta
ment. a l voltant de 16 quil òmetres re
correguts en un partit inte rnac ional 
d 'alt ni vell , en desplaçaments curts, 
d ' una di stànc ia mitjana de 10 m 
(Ag uado, 199 1). La major part d 'a
questa d istànc ia es recorre a ve loc itats 
baixes o mitjanes (2-6 m 's-I ), encara 
que els accelerament s i desaccelera
ment s continuats ran d ifíc il la q uant i
lïcació, incl ús estimati va, de la de
manda ene rgètica to ta l. 
Essent un espo rt d 'equip de durada 
mitja, la potènc ia aeròbica màxima 
- 'V'02max re lacionat a un pes d 'entre 
50 i 60 ml ·kg- I. m in- I en jugadors 
d 'élite- és e levada s i es compara a 
d 'a ltres esports d 'equip. Aquestes 
dades suggere ixen que la demanda 
aeròbica és , a més de mantinguda, in
tensa (Rodríg uez, 199 1). 
L 'especiric itat és una caracte rística 
a lt ament des itjable en la valorac ió 
runcional de l'esporti sta, essent Ics 
proves de camp útil s, en ocasions, per 
ta l de millora r-la quan no hi ha la pos
sibilitat d' utilitzar e rgòmetres especí
rics (Mac Do ugall et a l. , 1982; Dal 
Monte , 1983: Rodríguez, 1989) . 
L 'objec tiu d 'aquest estudi és descriu
re i validar una prova màx ima pro
gress iva en pi sta, basada en la course
navette, shuttle run o c ursa d'anada i 
tom ada (Léger i Lambert , 1982), 
adoptada pel Consel l d 'Europa com a 
prova d 'estimac ió de la potènc ia aerò
bica màx ima en la bate ri a Eurorit 
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(Counc il o r Europe, 1987), modirica
da i adaptada a l desplaçament sobre 
patins de rodes. 

Material i mètodes 

Subjectes 
Van partic ipar en l'estudi j ugadors 
d ' hoque i sobre patins (n= 17) mem
bres de la se lecc ió preolímpica espan
yola ADO'92. En e l grup s' inclo u la 
pràctica to ta litat de la selecc ió nac io
nal absoluta d 'Espanya, class ificada 
en primer ll oc en el Campionat de l 
Món de 1989. A la Taula I es presen
ten les dades relatives a l'edat i carac
te rístiques antropomètriques dels sub
jectes. 

Material 
La prova es va desenvolupar en una 
pista po lisportiva coberta, amb pavi
ment de fusta (parquet). La Figura I 
representa un esquema de la di sposi
c ió de l traçat i protocol de la prova. 
El carre r marcat és de 20 m de long i
tud per 3 m d 'amplada. 
Les ve loc itats de desplaçament -veure 
mètodes- van ser estable rtes amb 
l'ajuda de senyals sonors emesos per 

un apare ll magnetofònic de cassette 
convenc iona l de potènc ia suric ient. 
La c inta utilitzada, a més d ' instruc
c ions generals sobre la prova, emet 
sons a inte rva ls regul ars, que coinc i
de ixen amb el temps necessari per re
córre r la distànc ia de 20 m a una ve lo
c itat inic ial de 8.5 km ·h-I , i que 
s' inc rementen en 0.5 km·h-I a cada 
càrrega o palier d ' un minut de durada. 
Els inte rvals de temps corresponents 
van ser prèviament calibrats -rati 
ricats- mitjançant un c ronòmetre con
venc ional , amb l'objectiu de detecta r 
poss ibles desv iac ions produïdes per la 
ve loc ita t d ' arrossegament de la c inta 
(Léger i Rouillard, 1983). 
Els subjectes van utilitzar equip es
po rtiu i patins de rodes convenc ionals 
per a la competic ió d'hoque i. 
Per a l control de la rreqüènc ia cardía
ca es va utilitzar un eardiotacòmetre 
Sport-Teste r PE-3000 (Polar Eleetro, 
Finlàndia). 
Per a l ' anà li si de lactat eapil ·lar es va 
utilitzar un Fotòmetre 4020 (Hitac hi/ 
Boehringer Mannheim, Tokyo, Ja
pan), amb riltre de long itud d 'ona de 
340 mm. 
El reactiu utilitzat va ser e l Test Com
bination per a Medic ina Esporti va 

Taula I. EDAT I CARACTERíSTIQUES ANTROPOMÈTRIQUES DELS INDI
VIDUS. 

111=171 Mitjana S x Rang 

Edal. anys 22.6 1.ó4 25-20 

Tall a. cm 174 .9 4.72 18 1- 165 

Pes. kg 72.4 6.4X !!5 .!!-62.X 

Gre ix corporal I . % 7.66 0.65 12. 17-9.7 1 

I Carter el al. . 19X2. 
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Fi&,ura I. ESQUEMA DEL TRAÇAT PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA 
MAXIMA PROGRESSIVA EN PISTA SOBRE PATINS I PROTOCOL DE LA 
PROVA (ADAPTAT DE LÉGER I LAMBERT. 1982). 
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(Boehringer Mannheim, RFA, rer. 
1178750). 
Per a la prova ergomètrica màxima es 
va utilitzar una cinta rodant Laufergo
test LE-5 (Jaeger, RFA). Per determi
nar els paràmetres ergoespiromètrics 
vam emprar un analitzador de gasos 
de c ircuit obert EOS-Spint (Jaeger, 
RFA). 

Mètodes 
Tots els subjectes van realitzar due 
proves en un interval de tres dies: I) 
una prova màxima progressiva en 
pista, sobre patins de rodes, i 2) una 
prova ergoespiromètrica màxima pro
gressiva en cinta rodant. 

Prova màxima progressiva en pista 
La prova va consistir a patinar durant 
el màxim temps possible, en doble 
sentit d'anada i tornada, sobre el tra
çat de 20 metres . La velocitat ve 
marcada pels enyals sonors emesos 
pel magnetòfon, i augmenta progres
sivament a cada càrrega o palier d'un 

I 
o s l O 1S ;;0 

( ' '' 1'1"'' 1:. '' ll U , i III .. ~ I' I 

minut de durada. El jugador ha de 
trepitjar cadascun dels extrems del 
traçat coincidint amb cada un dels 
senyals . La velocitat s' incrementa 
progres ivament a intervals d ' un 
minut. 
L 'objectiu del jugador és completar el 
major nombre possible de períodes 
d'un minut coincidint amb el senyal 
sonor. El jugador ha d'accelerar i [re
nar alternativament fins arribar a la 
línia que marca cada extrem del tra
çat, virant en aque t punt per repetir 
el cicle. La prova finalitza el moment 
que el jugador no pot seguir el ritme 
imposat, és a dir, quan arriba a un ex
trem del traçat després del senyal 
sonor corresponent a una càrrega o 
palier determinat. En aquest moment 
s'apunta el nombre de períodes com
plets coberts i la seva fracció per la 
meitat, essent aquesta la càrrega mà
xima o resultat de la prova (P). La 
durada de la prova é diferent segons 
la capacitat dels jugadors. 
En l'execució de la prova 'ex igeixen 

els següents requi sits: I) el desplaça
ment ha de ser mitjançant impulsos 
alternatius -desplaçament lateral-, ev i
tant al màxim el relliscament no pro
pulsiu , i amb recolzament del s tac de 
frenada restringit a l'acceleració ini 
cia l -màxim de tres per càrrega-, 2) 
els viratges es realitzen mitjançant 
frenada sobre la línia o sobrepassant
la i en cap cas amb gir o tomb; 3) la 
prova es rea litza sense estic. 

Enregistraments fisiològics durant la 
prova en pista 
Abans de l' inici de la prova es va col
locar la banda d 'electrodes i l' emissor 
del cardiotacòmetre sobre e l tòrax de 
cada individu i el receptor-gravador al 
canell. Es va procedir a l'enregistra
ment , gravació i posterior lectura de 
la seva freqüència cardíaca durant 
tota la prova i la recuperació. 
Es van prendre mostres de sang 
capil·lar del lòbul de l'orella quan 
l' individu estava en repòs, una vega
da realitzat l'escalfament i immedia
tament abans de la prova, i durant els 
minuts 1,3,5, 7, 10, 12 i 15 de la re
cuperació. 

Prova ergoespiromètrica en cinta ro
d.anf 
El protocol ergomètric va ser progres
siu , triangular i màxim. La prova es 
va realitzar damunt una cinta rodant 
amb un pendent constant del 5%. 
Després d ' un escalfament de quatre 
minuts a una velocitat de 8 km/h , es 
va incrementar la velocitat en 2 km/h 
cada minut. Els individus es van 
mantenir corrent damunt la cinta fins 
l'esgotament. Durant la prova es van 
obtenir enregistraments continuats de l 
traçat ECG i la freqüència cardíaca 
(FC), així com també mostres de 
gasos respiratori cada 30 segons. 
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Les variables estudiades són les habi
tuals a l ' ergoespirometria: freqüència 
respiratòria (FR), ventilació pulmonar 
(Ve, BTPS), consum d 'oxigen absolut 
(V02) i re latiu al pes corporal (VOLl 
kg), po ls d 'ox igen (VOL/FC), produc
ció de C02 (VC02, STPD), quocient 
respiratori (RQ) i equivalent ventila
tori per a l'oxigen (VE-0 2). 
Per a l' anàli si ventilatòri a de la transi
ció aeròbico-anaeròbica es va adoptar 
e l model teòric d 'Skinner i Mc Le ll an 
( 1980) segons els criteris exposats per 
Rodríguez ( 1985). Els llindars venti
latori s aeròbic (UAe) i anaeròbic 
(UAn) es van calcular utilitzant e ls se
güents paràmetres i criteris de valora
ció: e l paràmetre princ ipal ha estat la 
pèrdua de la linearitat de la ventilació 
pulmonar (Ve) en funció de l' incre
ment de la càrrega del treball. La pri 
mera inflex ió s' ha considerat com 
UAe i la segona com UAn. Aquests 
punts coinc ide ixen de manera consis
tent amb l' increment relatiu de la pro
ducció de CO2 (VC02) en funció de la 
càrrega, que ha estat el segon criteri de 
valorac ió. El tercer paràmetre en im
portància observat ha estat l'evolució 
de l'equivalent ventilatori de 1'0 2 
(VE/V02= VE-02). El primer incre
ment del mateix després de la fase es
table ha estat valorat com a re ferència 
per al UAe, i e l segon per a l' UAn. 

Mètode estadístic 
L'estadística descriptica inclou el càl
cul de la mitjana (x), la desviació es
tàndard (Sx) i el rang -presentat com 
el valor màx im menys valor mínim-o 
Per avaluar la correlació entre varia
bles es va calcular e l coefi c ient de 
Pearson (r), i s' indiquen l'error estàn
dard d 'estimació (Syx) i la seva ex
press ió com a percentatge de la mitja
na (%y). En el cas, s ' indica també 
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l'equació de regressió lineal , segons 
l'express ió y=ax+b. 
La significac ió estadística ha estat es
tablerta segons els nivell s de confi an
ça (p) indicats en cada cas, conside
rant-se p>.OI com a no significatiu , 
p$ .OI com a significatiu i p$.OOI com 
a altament significatiu . 

Resultats 

Prova màxima progressiva en pista 
A la Taula 2 es presenten els resultats 
de la prova màx ima progressiva en 
pista. Els individus van assolir una 
càrrega màxima mitja -o palier (P)
de 14.24 (Sx= 1.36), equivalent als 
minuts d 'esforç realitzat. 
La mitjana de concentració màx ima de 
lactat sanguini post-esforç (Lac max) 
va ser de 12. 13 mmol·I-1 (Sx=1.99). 
Hem denominat "índex làctic en prova 
progressiva" (lLP) al producte: 

ILP (mmol ·I-l.min- I)= Lacmax·p-I 

El valor mitjà d ' ILP va ser de 0 .86 
mmol ·I-l.min-1 (Sx=0. 14). 

La freqüència cardíaca max lma du
rant l'esforç (FCmax ) va assolir un 
valor mitjà de 194.7 bat·min- I 
(Sx=4.26). A la Figura 2 es presenta 
una mostra de l'evolució de la fre
qüènc ia cardíaca durant l'esforç i la 
recuperac ió en un dels individus. 

Prova ergoespiromètrica en cinta ro
dant 
A la Taula 3 es presenten els resultats 
de la prova d 'esforç màx im progres
siu en cinta rodant. Els individus van 
assolir una mitjana de veloc itat màx i
ma de 17.75 km·h-I (Sx= 1.20) a una 
freqüència cardíaca màx ima mitja de 
191.3 bat·min- I. El V02max mitjà va 
ser de 4016 I·min-I (Sx=420.2), que 
expressat en relació al pes corporal va 
ser de 55.62 ml·kg-I.min-I (Sx=4.90). 
La correlació i significació estadísti 
ca entre e ls resultats obtinguts a la 
prova màx ima progress iva en pista i 
els paràmetres més revell ants de la 
prova ergoespiromètrica en cinta ro
dant es presenten a la Taula 4 . Des
taquen la correlac ió significativa 
entre la càrrega màx ima -o palie r 

Taula 2. RESULTATS ERGOMÈTRICS I METABÒLICS A LA PROVA MÀXI
MA PROGRESSIVA EN PISTA SOBRE PATINS. 

In= 171 Mitjana Sx Rang 

Càrrega màxima (P). min 14.24 1.36 16-11.5 

Laclalèmia màxima 12.13 1.99 15.23-8.76 
(Lacmax). mmol-r l 

Freq. cardíaca 194.77 4.26 202-187 
màxima. bal·min·1 

Índex làclic* 0.86 0.14 1.07-0.62 
(lLP) 
mmol-rl·min·1 

* ILP (mmol.rl .min·I)=Lacmax ·p·1 
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Figura 2. EVOLUCiÓ DE LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA DURANT L'ESFORÇ 
I LA RECUPERACiÓ EN LA PROVA PROGRESSIVA EN PISTA EN UN DELS 
SUBJECTES. 
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Taula 3. RESULTATS DE LA PROVA D'ESFORÇ MÀXIM PROGRESSIU EN 
CINTA RODANT. 

In- 171 Mitjana 

Càrrc,a màx ima. 17.75 
km·h-

FCma • . 
bat ·min-I 

191.3 

V'0 2m""l 4015.88 
ml'mm 

Vo2m"l'/pes 
ml·kg- ·min-I 

55.62 

Llindar aeròbif I 35.29 
(UAe). ml ·kg- ·min· 

LI indar anaeròbic 
(UAn). ml.kg· l·min· 1 

47.98 

màxim (P)- assolit a la prova de pista 
i el consum màxim d'oxigen relatiu 
al pes corporal (r=.58; p=.O I) (Figura 
3), i la correlació altament significa
tiva entre la càrrega màxima i el llin
dar anaeròbic ventilatori (r=.73; 

Sx Rang 

1.20 20- 16 

6.74 202-180 

420.2 4620-3220 

4.90 62.52-43.12 

3.6 1 40.6-27.76 

4.53 56.56-37.65 

p=.OO I) (Figura 4). Les equacions 
de regresió que permeten la predicció 
del V02max i del Vo2 en el llindar 
anaeròbic (Vo2 VAn), amb l'error 
estàndard (Syx, %y) consignat, es 
presenten també a la Taula 4. 

Discussió 

La prova experimental realitzada va 
ser executada pels individus sense 
majors dificultats. Tots els subjectes 
assol iren valors finals de freqüència 
cardíaca (FCmax) i concentracions 
sanguínies de lactat que permeten 
considerar la prova com a màxima. 
La FCmax a la prova de pista va ser 
fins i tot més elevada que l'assolida a 
la prova sobre cinta rodant, la qual 
cosa és, en la nostra opinió, indicativa 
de l'especificitat de la prova. La 
prova de carrera d'anada i tornada 
proposada per Léger i Lambert (1982) 
constava de càrregues progressives de 
2 minuts de durada. Posteriorment els 
mateixos autors van proposar i validar 
en nens i adults una prova més curta 
amb càrregues d'I minut (Léger et 
al., 1988). A la prova sobre patins 
proposada per nosaltres, la progressió 
en càrregues d'I minut permet la gra
dació de la càrrega de treball fins a ni
vells d ' intensitat màxima, d'acord 
amb els resultats obtinguts. 
La prova es pot considerar específica 
des d ' un doble punt de vista. Per un 
costat, el desplaçament es realitza 
sobre patins i damunt la superfície ha
bitual de joc. Per un altre, aquest des
plaçament exigeix la successió cíclica 
de les fases: acceleració sobre tacs, 
acceleració per relliscament propul
siu, desacceleració, frenat i canvi de 
sentit. Aquest patró es pot considerar 
característic de les accions de joc en 
hoquei sobre patins. 
Considerem crítica la correcta execu
ció de la prova segons el protocol 
descrit, ja que desviacions del mateix 
podrien conduir, almenys de manera 
teòrica, a una variabilitat de la de
manda energètica de la prova. També 
resulta possible que l'execució de la 
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Taula 4. CORRELACiÓ I SIGNIFICACiÓ ESTADíSTICA ENTRE ELS RESUL
TATS OBTINGUTS A LA PROVA MÀXIMA PROGRESSIVA EN PISTA I ELS 
PARÀMETRES MÉS RELLEVANTS DE LA PROVA ERGOSPIROMÈTRICA 
EN CINTA RODANT. ES PRESENTEN LES EQUACIONS DE REGRESSiÓ LINE
AL CORRESPONENTS A LES CORRELACIONS SIGNIFICATIVES. 

Prova en pista 

Càrrega màx ima (P). 
min 

Laclalèmia màxima. 
mmol ·I·1 

**p<=.OI 
***p<=.OOI 

Equacions de regressió lineal 

Prova ergoespiromètrica 
V02",ax V02max!kg V02UAn 
ml ·min·1 ml ·kg· l·min· 1 

.30 .58** .73*** 

-.27 . 18 .28 

Syx 

V02m .. (ml ·kg· l·min· 1 )=2.08984.P+25.86225 

V02UAn (ml ·kg· l·min· 1 )=2.42798.P+ 13.40453 

.58 

.73 

4.25 (=7.64% y) 

3.29 (=6.86% y) 

Figura 3. CORRELACiÓ ENTRE LA CÀRREGA MÀXIMA O PALIER MÀXIM 
(P) ASSOLIDA EN LA PROVA DE PISTA I EL CONSUM MÀXIM D'OXIGEN 
RELATIU AL PES CORPORAL (ID2max·ml·kg-t. min-1). 
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prova sobre diferents superfícies -fus
ta, ciment, material sintètic, rajola, 
etc.- i inclús d'una mateixa superfície 
en diferents condicions -pols, humi
tat, etc. - es tradueixi en variacions de 
la demanda energètica. Aquests as
pectes hauran de ser estudiats experi
mentalment. Mentrestant, és aconse
llable la realització de la prova sobre 
la mateixa superfície i en condicions 
similars, sempre que es pretengui 
comparar diferents grups o l'evolució 
del rendiment d ' un individu. 
La prova de carrera -"course-navette" 
o "shuttle-run"- s' utilitza per a la pre
dicció de la potència aeròbica màxi
ma d ' un individu, expressada com a 
consum màxim d'oxigen relatiu al 
pes (Léger i Lambert, 1982; Léger et 
al. , 1988). La correlació linial (r) ob
tinguda per aquests autors, amb càrre
gues d ' I min. , entre el V02max i la 
càrrega màxima oscil ·la entre r=.71 
(Syx=5.9 ml ·kg-I.min-I , 12. I%y) en 
nens i r=.90 (Syx=4.7 ml·kg-I.min- I , 

9,6%y) en adults (Léger et al., 1988). 
S ' ha de tenir en compte que aquests 
autors van calcular el V02max per re
troextrapolació de la corba 0 2 durant 
la recuperació al temps zero de la ma
teixa (Léger et al., 1988). Mechelen 
et al. (1986) van obten ir una correla
ció similar (r=.76, Syx=4.4 ml ·kg
I.min-I ) en nens, utilitzant una prova 
progressiva en cinta rodant. 
A la prova de pista i sobre patins, 
aquesta correlació és significativa 
però menys intensa (r=.58; Syx=4.25 
ml·kg-I.min-I , 7.64%y). Aquesta di
ferència podria ser deguda a diverses 
raons . Per un costat, la correlació ha 
estat establerta utilitzant mitjans de 
desplaçament diferents -cursa i pati 
natge- . Així, però, tampoc a la prova 
de Léger i Lambert hi ha una corres
pondència total , ja que, des del punt 
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Figura 4. CORRELACIÓN ENTRE LA CARGA MAXIMA O PALIER MAXIMO 
(P) ALCANZADA EN LA PRUEBA DE PISTA Y EL CONSUMO DE OXÍGENO 
RELATIVO AL PESO CORPORAL EN EL UMBRAL ANAERÓBICO (m2UAn, 
ml·kg-I. min- I ). 
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de vista biomecànic, no hi ha equiva
lència entre la cursa a velocitat contí
nua i el desplaçament amb canvis de 
sentit. Aquest tipus de deplaçament 
exigeix també accions d'acceleració i 
desacceleració -treball amb un elevat 
component excèntric- que no es 
donen a la carrera a velocitat cons
tant. Per un altre costat, el volum 
mostral, molt inferior, i la més gran 
homogeneïtat de la mostra en el nos
tre estudi, poden haver influenciat en 
la menor intensitat de la correlació. 
No obstant, l'error estàndard d'esti
mació és inferior al dels estudis ante
riors. 
La correlació entre la càrrega màxima 
i el llindar anaeròbic ventilatori 
(V02VAn) resulta altament significa
tiva i de major intensitat (r=.73; 
Syx=3.29 ml·kg-I.min-I , 6.86%y). 
Això ens porta a pensar que la prova 

Càrreea màxima, palier (P) 

desenvolupada per nosaltres és indi
cativa el grau de resistència aeròbica 
dels individus, i per tant és un índex 
d'aquesta qualitat condicional, àdhuc 
en major grau que ho és de la potèn
cia aeròbica màxima. 
Per un altre costat, l'enregistrament 
de la corba de freqüència cardíaca 
provablement pugui ser utilitzada 
com a element de control de l'entre
nament. Freqüències més baixes per 
a una determinada càrrega de treball o 
durant la recuperació serien un indi
cador objectiu d'adaptació cardiovas
cular a l'esforç i, conseqüentment, de 
millora de la resistència aeròbica. 
També la mesuració de la concentra
ció sangínia de lactat aporta informa
ció de la intensitat de l'activació del 
metabolisme làctic durant l'esforç i 
pot orientar sobre les característiques 
anaeròbiques d'un jugador. El deno-

minat "índex làctic en prova progres
siva" (lLP) es valora com a índex se
cundari de resistència anaeròbica làc
tica. 
En un altre ordre de coses, tot i trac
tant-se d'impressions subjectives, ens 
sembla interessant comentar que els 
jugadors es van expressar unànime
ment en favor de la prova descrita 
com a prova de valoració de la condi
ció aeròbica, fent referència a la seva 
major especificitat en relació al joc i 
a la seva més gran capacitat d'elicitar 
un esforç realment màxim. 
No podem obviar que el grup d' indi
vidus de l'experiment és molt homo
geni, sent tots ells situats en l'élite 
mundial del seu esport. Creiem con
venient realitzar en el futur un major 
nombre de proves amb subjectes de 
diferent nivell esportiu, amb l'objec
tiu d'establir les correlacions i equa
cions de predicció estudiades en un 
grup més nombrós i menys homoge
ni. 
Com a conclusió, i amb les precisions 
comentades, considerem que la prova 
màxima progressiva descrita pot ser 
emprada com a prova de camp espe
cífica de valoració de la resistència 
aeròbica i la potència aeròbica màxi 
ma de jugadors d'hoquei sobre pa
tins. 
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