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Resum 

En aquest article es presenten els resul
tats d'una observació sobre la regulari
tat dels jutges de sortida en l'interval 
entre el "llestos" i el tret. S'observa 
una gran regularitat tant en un mateix 
jutge com entre els jutges. D'altra 
banda, s'observa que aquest interval és 
normalment més llarg en les sortides 
que resulten nul·les. A més, una com
paració entre les sortides en recta i en 
corba mostra com els intervals per a 
aquestes últimes són més llargs. 
Es considera el factor regularitat com 
el factor crític peL a la producció 
d'expectatives i dels reduïts temps de 
reacció. Uns altres factors com la du-

rada o la probabilitat també són con
siderats. 

Paraules e/au: Temps de reacció, 
expectatives, atletisme. 

Introducció 

L'atletisme ha estat sempre l'esport 
rei per excel-lència en tots els jocs 
olímpics; i la prova de 100 mIl. la 
més atractiva. 
L'home sempre s'ha sentit atret per 
descobrir quins són els límits de la 
persona i comparar-se amb els millors 
(rev. Atletica Leggera). I no hi ha res 
més fascinant per a l'estudi d'un 

d'aquests límits que la valoració de 
les curses de velocitat. 
En totes aquestes competicions la 
sortida és un dels punts més impor
tants -i de vegades decisiu (Lamarre, 
1978)- per aconseguir l'èxit. 
Els campions olímpics sempre han 
estat objecte d'estudis i d'imitació. 
Les posicions adoptades, les tècni
ques utilitzades, els angles, les distàn
cies, els tics, etc. (Alize & Balestro, 
1979; Borsov, 1980; Gil, 1977-1978; 
Nelson, 1971; Radford, 1978; Schmo
linsky, 1981; Urtebise, 1988). 
I per descomptat, el temps de reacció 
ha estat un dels primers temes d 'estu
di tractats per la Psicologia de l'Es
port. En el laboratori o en la pràctica 
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esportiva (Drouin & Larriviere, 1974; 
Galilea & Roca, 1983), s'han estudiat 
temes com: temps de reacció simple o 
complex (Gottsdanker & Kent, 1978), 
aprenentatge i temps de reacció (Wet
zel & Gorman, 1986) fatiga i temps 
de reacció (Stull, 1978), temps de re
acció i altitud (García Ucha, 1978), 
per posar-ne uns exemples. 
Els estudis més recents es basen en 
les mesures de la freqüència i de 
l'amplitud de la gambada (Camacho, 
1984; Gil, 1978), en el temps i nom
bre de recolzaments (Lourie, 1982; 
Mann, 1986), en les mesures parcials 
o intermèdies de la cursa (Canova, 
1987; Donati, 1985; Vittori et al, 
1981), fórmules matemàtiques de la 
corba de velocitat (Morton, 1985; Bo
hets & col., 1986). Tot i que la majo
ria no deixen de ser estudis compara
tius. Actualment 3 o 4 centèsimes de 
segon en una sortida poden donar 
l'èxit d'una cursa, o la no classifica
ció en una final (Lamarre, 1978). 
Patrick Wall, director de la unitat 
d'investigacions de les funcions cere
brals a la Universitat de Londres afir
mava en un article de premsa que ob
tenir un temps de reacció més baix de 
150miJ.lèsimes de segon en una sor
tida era una anticipació. De fet, millo
rar els 120 ms de Mennea o els 129 
de Johnson (rev. Atletica Le!?!?era, 
1980; Canova, 1988), és molt difícil 
però el límit filogenètic de I 'home 
continua sent una incògnita en l' ac
tualitat (Moravec & col., 1988). Gar
cía Ucha, el 1975, ens diu que el límit 
se situa entre 100 i 125 ms, a Roma 
durant els campionats del món de 
1986, el límit es considerava 120 ms, 
durant la celebració dels campionats 
d'Europa a Praga aquest límit va bai
xar o igualar quatre vegades (Lama
rre, 1978), el millor temps trobat per 
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Susanka i col. el 1988 va ser de 111 
ms, els 109 ms aconseguits per John
son a Roma no van ser una anticipa
ció al tret (Moravec & col., 1988), 
Borzov va fer 100 ms a Roma i .a 
Mont-real (Lamarre, 1978) i a Seül el 
límit escollit va ser de 100 ms. 
No hi ha cap uniformitat en la mesura 
del temps de reacció (Susanka & col., 
1988). A més dels problemes de pro
pagació de l'estímul (tret), de vèncer, 
la pressió dels tacs i de la transmissió 
del senyal elèctric pels cables
instruments tenim el problema de la 
ubicació dels jutges de sortida (Y oung, 
1978) i de la constància o aleatorietat 
del jutge de sortida. 
Però no discutirem aquí quin és el 
límit, sinó que com ja vam fer en tre
balls anteriors (Roca, Pérez i Santigo
sa el 1987; Roca i Santigosa el 1986) 
la nostra intenció és desenvolupar ex
pectatives correctes en l'aparició del 
tret que facin possible un temps de re
acció ajustat a les possibilitats del 
subjecte. 
Sabem, en aquest sentit, que la ref!,ula
ritat és una variable psicològica crítica, 
la qual permet una superació dels límits 
reactius biològics (Roca, 1989). Efecti
vament, quan hi ha regularitat en la pre
sentació de l'estímul elicitador s'acon
segueixen temps de reacció al voltant 
de O es, en altres paraules, respostes an
ticipades. Això és el que aconsegueix si 
hi ha ref!,ularitat entre el "llestos" i el 
tret; com més regularitat millor temps 
de reacció. Només el límit reglamentari 
de les 90 mil·lèsimes o el control de mo
viment per part dels jutges, impedeix 
rebaixar els temps de reacció actuals. 
Passarem per alt, complementària
ment, el dilema existent en l'actualitat 
-resposta sensorial o resposta motora
i facilitarem l'elecció de l'atleta o en
trenador (Buckolz, 1987) donant una 

nova línia de treball més específica. 
Com deia l'entrenador de Lewis "Per 
millorar la sortida, cal sortir més vega
des", cosa que va aconseguir si com
parem els resultats obtinguts a Roma i 
a Seül (Canova, 1988), i hi afegirem 
que "Cal sortir més vegades i en cir
cumstàncies al més semblants possible 
a les de competició", tal com puntua
litzava Josep Roca. I tot això sense 
oblidar un aspecte molt important, la 
concentració dels atletes en el moment 
de la partida. En la línia de treball de 
les investigacions dutes a terme per 
Green el 1983, Krueger el 1987, Qua
mer el 1986, Vittrori el 1981, Martin 
el 1980 i Santigosa el 1989. 
L'aportació d'aquest article es basa en 
l'estudi de la regularitat dels jutges de 
sortida en l'execució d'aquesta; en el 
seu comportament; García Ucha, el 
1975, ja anticipava -"com una part 
molt important"- l'estudi del jutge de 
sortida i Young, el 1978, demostrava 
la importància de la seva situació. 
En definitiva, amb aquest treball espe
rem que els atletes realitzin unes sorti
des "consistentment ràpides" (arribant 
al límit permissible de cada subjecte) 
en totes les competicions. 

Mètode 

Subjectes 
Els jutges observats van ser tots de cate
goria nacional o internacional; aquests 
van ser vuit: 
Sr. Ballesteros, Sr. Cantel·li, Sr. Cas
telló, Sr. Guzman, Sr. Mallent, Sr. 
Sanchez, Sr. Santiago i Sr. Urra. 

Procediment 
La fase d'observació dels jutges de 
sortida es va fer durant els mesos com
presos entre febrer i agost, ambdós in-



closos. Durant aquells anys es van gra
var 3 competicions de pista coberta i 7 
competicions a l'aire lliure; totes de ni
vell nacional o internacional. 
• Campionat d'Espanya Absolut de 

Pista Coberta. València, 20-21 de 
febrer de 1988. 

• Gran Premi Internacional d'Atletis
me Ciutat de Saragossa. Saragossa, 
26 de febrer de 1988. 

• Campionat Nacional Iunior de Pista 
Coberta. Sant Sebastià, 12-13 de 
març de 1988. 

• Gran Premi Ciutat de Barcelona. 
Barcelona, 4-5 de juny de 1988. 

• Campionat d'Espanya Iunior. Caste
lló, 25-26 de juny de 1988. 

• Trobada Internacional Espanya
Bèlgica-Itàlia. Lloret de Mar, 9 de 
juliol de 1988. 

• Meeting Internacional d'Andorra. 
Andorra, 10 de juliol de 1988. 

• Campionat de Catalunya Absolut 
Manresa, 16-17 de juliol de 1988. 

• Campionat d'Espanya Promeses. 
Lorca, 23-24 de juliol de 1988. 

• Campionat d'Espanya Absolut 
Vigo, 11-12-13-14 d'agost de 1988. 

A les competicions es gravaven les 
proves de velocitat de 60 metres llisos, 
60 metres tanques, 100 mIl., 100 ml., 
110 ml., 200 rnll., 400 rnll. i 400 ml. 
de les categories masculina i femenina. 
Tots els jutges observats sabien que 
se'ls estava enregistrant però en des
coneixien la finalitat. 
Aquesta fase es va perllongar durant 
la temporada atlètica de pista coberta 
i de pista a l'aire lliure. 
Mitjançant un magnetòfon es gravava 
la veu i el tret del jutge de la prova, 
des de l'emissió de la paraula "lles
tos" fms al so del tret 
Durant les gravacions es mantenia el 
volum de gravació (4.5 manual) i la 
distància de gravació (4 m -en les 

proves de 200 i 400 m- i 8 m -en les 
proves de 60, 100 i 110 m-). Cada dia 
de competició es renovaven les bate
ries (piles alcal·lines) i es comprova
va el nivell d'aquestes. 
Després de cada competició el mateix 
observador, utilitzant el mateix mag
netòfon i amb l'ajut d'un cronòmetre 
digital de centèsimes de segon, prenia 
la mesura del temps transcorregut des 
del començament de la paraula "lles
tos" fins a l'execució del tret. El me
surament es realitzava com a mínim 2 
vegades i com a màxim fins que la di
ferència entre un mesurament i l'altre 
no fos superior a 4 centèsimes; aquest 
mesurament només el realitzava un 
observador. 
Amb les dades obtingudes es trobava 
l'interval de temps d'actuació del jutge 

de sortida i de les seves característi
ques: si era molt espaiat o concentrat i 
si tendia a 1 o a 3 segons. També s'ob
servava el comportament del jutge des
prés d'una sortida nul·la; pel que fa a 
la rapidesa o lentitud d'execució. 

Material 
• 1 Magnetòfon SONY-TCM 5000. 
• 1 Micròfon PROIM unidireccional 

DM-540. 
• Cintes de cassette SONY, HF-ES 60. 
• 1 Cronòmetre digital Q&Q. 
• 1 Calculadora CASIO fx-l7. 
• Piles Alcal·lines. 
• Material de manteniment dels apa

rells abans esmentats. 

Llocs on es va dur a terme la inves
tigació 

Figura 1. MITJANA I DESVIACIÓ DEL TEMPS DE LA SORTIDA EN RECTA 
ENTRE EL "LLESTOS" I EL TRET PER A CADA JUTGE (EL JUTGE NÚM. 2 
NO VA FER LA SORTIDA EN RECTA) 
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• Pistes d'Atletisme. 
• Departament de Ciències Socials de 

l'INEFC de Barcelona. 
• Laboratori d'Investigació i Experi

mentació de l'INEFC de Barcelona. 
• Centre de Càlcul de l'Escola Tècni

ca Superior d'Enginyers de Teleco
municacions de Barcelona. 

Resultats 

Un primer aspecte que cal destacar 
del treball realitzat és que els jutges, 
estudiats individualment, presenten 
poca variabilitat en l'interval entre el 
"llestos" i el tret. D'altra banda, els 
jutges observats presenten una gran 
regularitat entre ells. A la figura 1 es 
representa la mitjana i la desviació 
per cada jutge. Cal assenyalar que en 
un laboratori de reacciometria no 
s'observa aquesta mateixa regularitat 
ni en una sessió de mesurament ni en 
diferents laboratoris. És més, l'inter
val sempre és molt més llarg com a 
mitjana que el que s'observa en les 
sortides d'atletisme. Tot això explica
ria el fet que la velocitat de reacció 
dels atletes, independentment de la 
participació d'altres possibles varia
bles, sigui menor. 
A la figura 2 es pot observar un altre 
aspecte interessant. Prenent els temps 
de tots els jutges en sortides en recta. 
es constata que les sortides nul·les 
van tenir un temps entre el "llestos" i 
el tret més llarg que la mitjana habi 
tual. Això ve a confirmar el fet de 
l'orientació temporal dels atletes () 
creació d'expectatives respecte del 
moment en què normalment sorgeix 
el tret, en trigar una mica més el jutgc 
apareixen sortides falses. 
Un tercer aspecte dels resultats obtin
guts fa referència a la discrepància 

56 

Figura 2. TEMPS ENTRE EL "LLESTOS" I EL TRET EN SORTIDES CORREC
TES I NUL' LES (ELIMINANT LES SORTIDES NUL·LES PER ERRORS ME
CÀNICS EN LA PISTOLA DE SENY AL) 
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Figura 3. TEMPS DIFERENCIALS ENTRE EL "LLESTOS" I EL TRET PER 
SORTIDES REALITZADES EN RECTA I EN CORBA 
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entre els temps entre sortides en recta 
i sortides en corba. Com es pot apre
ciar a la figura 3, tant en eliminatò
ries, com en semifinals i finals, els 
jutges presenten una alta regularitat 
són més lents en les sortides en corba 
que en les sortides en recta. 

Conclusions i discussió 

En primer lloc destaquem la impor
tància de la regularitat dels jutges de 
sortida, presos d'un en un, i la tendèn
cia generalitzada dels jutges estudiats 
a ser regulars en l'execució de les sor
tides. 
No podem afirmar si aquesta regulari
tat es dóna més en els jutges veterans 
que en els més novells perquè no 
tenim dades personals suficients. 
També es va poder apreciar, i era in
tuït en la majoria dels atletes en actiu 
i en els entrenadors, una tendència 
molt marcada a realitzar sortides més 
ràpides després d'una sortida falsa o 
nul·la. 
No s' aprecia cap diferència significa
tiva quant a les carreres femenines o 
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