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Resum 

En aquest estudi s'ha realitzat una ex
ploració antropomètrica a un grup de 
nedadors i waterpol istes d 'àmbit na
cional de 13 a 16 anys, amb l'objectiu 
d'analitzar si hi ha diferències sig
nificatives entre tots dos grups d'es
portistes, com també entre els grups 
estudiats i el somatotip de nedadors i 
waterpolistes adults. 
A partir de les mesures antropomè
triques, s'ha valorat el somatotip i la 
composició corporal segons les tèc
niques proposades per Ross ( 1985). 
No s'han observat diferències sig
nificatives entre ambdós grups. Tam
poc no s'han observat diferències sig
nificatives entre els practicants dels 
diferents estil s de natació. 

Paraules clau: antropometria, 
waterpolo, natació_ 
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ESTUDI ANTROPOMÈTRIC DE 
NEDADORS I WATERPOLISTES 

DE 13 A 16 ANYS 

Introducció 

La cineantropometria és l'estudi de la 
grandària, forma, composició, es
tructura i proporcionalitat del cos 
humà amb l'objectiu d'estudiar i com
prendre l'evolució de l'home en re
lació amb el creixement, l'estat de nu
trició, l'activitat física i l'entrenament 
(Ross, 1985). Es va presentar com a 
tècnica en ple desenvolupament al 
Congrés Internacional de Ciències de 
l'Activitat Física que va tenir lloc si
multàniament als Jocs Olímpics de 
Mont-real ( 1976). Durant els Jocs de 
Mont-real , Carter (1984) va analitzar 
el somatotip i la composició corporal 
d'un gran nombre d'atletes par
ticipants (figura I). 
En un estudi més recent (Lloret, 
1989), s'observa que el somatotip del 
waterpolista respecte al de Mont-real 
es desplaça cap a la dreta, és a dir, 
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cap a la zona d'ectomesomorfisme 
(vegeu la figura 2). 
En el present estudi s'han analitzat 
les característiques antropomètriques 
de nedadors i waterpolistes de 13 a 
16 anys, amb l'objectiu de comparar
los amb els patrons establerts en 
grups d'esportistes adults i d'elit 
(Carter, 1984; Lloret , 1989), i per 
analitzar si hi ha diferències sig
nificatives de tipus antropomètric 
entre els dos esports. 

Material i mètodes 

Subjectes 
S'han estudiat 40 esportistes del Club 
Natació Manresa, d'edats compreses 
entre els 13 i els 16 anys. El temps 
d'entrenament del grup oscil.la entre 
3 i 5 anys. A la figura 3 es representa 
la distribució de la mostra segons 
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figuro 1. Somatotip dels nedadors i waterpohstes als Jocs OIimpks de Mont-real 
(Carler, 1984) 
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Figuro 2. Somatotip dels waterpolistes (Lloret, 1989) 
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Figuro 3. Distril.dó de la mostra segans l'espedalltat espartlva (W.P. waterpolistes; C. (ro~ E, esquena; B, 
br~a; P, papallona) 

InslOnt. P01HARSKIJ, Sergej. URRS. foto Sport 

PES TALLA ENVERGA- ENDO MESO ECI'O 
DURA 

- - - -
Grup N X SD X SD X SD - -X SD X SD X SD 

Natació 20 53 9 162,8 8,7 164,2 9,2 2,5 1,3 4,7 0,9 3,2 1 

Waterpolo 20 60,3 11,2 167,1 10 169,2 12,6 2,8 1,4 5,2 1,2 2,7 1 

MOTRICITAT HUMANA 

l'especialitat esportiva practicada (fi
gura 3). 

Material 
En l'exploració antropomètrica es va 
utilitzar una bàscula i un tallímetre 
Seca, una cinta mètrica metàl.lica i 
flexible, un peu de rei, un pa
químetre, un adipòmetre Holtain, un 
llapis dermogràfic i fulls de regi stre. 
Per a l'anàlisi estadística s'ha utilitzat 
el programa SPSS.Pc. 

Mètodes 
Es va realitzar l'exploració antropo
mètrica bàsica per a l'estudi del so
matotip i de la composició corporal 
segons les normes proposades per 
Carter i Faulkner (De Rose, 1988) i 
aprovades per l'ISAK (Intemational 
Society for the Advancement of the 
Kineanthropometry). En aquesta ex
ploració en van registrar les variables 
següents: pes, talla, 5 plecs cutanis 
(tríceps, subscapular, suprailíac , ab
dominal i del panxell ); dos pe
rímetres musculars (bíceps en con
tracció, màxim del panxell ); dos 
diàmetres ossis (colze, genoll). 
Per a l'anàlisi estadística dels pa
ràmetres s'ha utilitzat la prova T de 
Student. Les diferències es con
sideren significatives quan p<O,05. 

Resultats i discussió 

Comparació natació-waterpolo 
A la taula I es mostren les ca
racterístiques antropomètriques del 
grup natació-waterpolo. Els waterpo-

PERCENT. PERCENT. PERCENT. 
GREIXÓS MUSCULAR OSSI 

- - -
X SD X SD X SD 

11,1 2,6 46 2,3 18,6 2,1 

11,9 3,1 45,2 3 18,6 3,1 

Taulo 1. Característiques antropomètriques dels nedadors i els waterpolistes 
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listes presenten un pes significa
tivament superior al dels nedadors. 
No s'observen diferències significa
tives de la talla, envergadura, en
domorfia, mesomorfia, ectomorfia, 
percentatge de greix, percentatge 
muscular i percentatge ossi. No obs
tant això, els waterpolistes presenten 
un major contingut de greix que els 
nedadors, com també un major con
tingut de massa muscular. Respecte a 
la linialitat del cos, aquesta és menor 
en els waterpolistes que en els ne
dadors. Possiblement aquestes di-

ferències antropomètriques són un 
reflex de les diferents exigències me
càniques i fisiològiques de cadascuna 
de les activitats: els waterpolistes ro
manen més temps que els nedadors 
dins l'aigua i a més no sempre han 
d'avançar sinó que sovint cal que es 
mantinguin surant sobre el mateix 
lloc. 
En comparació amb els estudis fets 
per Lloret ( 1989) i Carter ( 1985), els 
waterpolistes del grup d'estudi pre
senten un somatotip similar a l'ob
tingut per Lloret (1989), en canvi 

s'allunya del que presenten els atletes 
olímpics estudiats per Carter (1984). 
Segurament, l'entrenament i les exi
gències del waterpolo han variat lleu
gerament des dels Jocs Olímplics de 
Mont-real i això suposa mo
dificacions corporals en els esportistes 
que en aquest cas es reflecteixen en 
un augment de la massa muscular i la 
mesomorfia en detriment d'una pèr
dua d'endomorfia. El somatotip dels 
nedadors del grup d'estudi és similar 
al dels nedadors olímpics de Carter 
(vegeu les figures 4-8). 

Figuro 4. Composició corporal dels necIacIors I waterpalistes (R, % residual; G, % de greix; O, % d'os; lA. % IIIIIs"lar' 
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Figuro 5. PeriR dels perilnetres mus"lars de necIacIors I waterpalistes Figuro 6. Perfil dels diàmetres ossis de nedadors I waterpolistes 
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Figuro 7. perfil dels plecs CltanlS de nedadors I waterpolistes 

Breothing. NIUiZON. ThOfTlO\. Suê<io. Folo Sport 

PES TALLA ENVERGA- ENDO 
(kg) (cm) DURA (cm) 

Grup N 
- SD - SD X SD X SD X X 

Crol 5 60 5,1 168,2 3,5 171 ,9 2,2 2,8 1,1 

Esquena 5 50,3 9,7 159,6 10,5 159,4 8,7 2,4 0,3 

Braça 5 49,6 8,1 156,3 6,9 157,4 6,7 2,1 0,6 

Papallona 5 57,3 3,9 167,3 8,1 168,8 9,7 2,8 2,5 
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Mesomorfia • NATACIÓ 

• WATERPOLO 
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X=lli-I 

figuro B. Somatotip de nedadors i waterpolistes 

Comparació intranedadors 
A la taula 2 es mostren les ca
racterístiques antropomètriques del 
grup de natació (crol, esquena, braça, 
papallona). No s'observen diferències 
significatives en l'endomorfia, me
somorfia, ectomorfia, percentatge de 
greix, percentatge muscular i per
centatge ossi (vegeu les figures 9-13). 
D'altra bada, els crolistes mostren un 
pes, una talla i una envergadura sig
nificativament superiors als dels ne
dadors d'altres estils. Els bracistes 
són els que presenten les mesures 
més petites per aquestes variables. 
En comparació amb l'estudi de com
posició corporal realitzat per Boul
gakova (Platonov, 1988) en un grup 

MESO EcrO PERCENT. PERCENT. PERCENT. 
GREIXÓS MUSCULAR OSSI 

- X - - -
X SD SD X SD X SD X SD 

5,3 0,8 2,9 0,6 11 ,8 2,3 46,4 1,8 17,5 2,1 

5 0,4 3,1 0,3 10,8 1 45,8 1,9 19,1 1,6 

4,2 0,5 3,8 0,9 10 1,2 45,8 1,8 19,9 2,2 

4,5 1,4 3,2 1,6 19 4,8 45,8 3,8 18 2,1 

Taulo 2. ClI'acteristiqHs antropomètriqtes dels nedadors segons els estds 

apunts: Educoci6f¡'i<o i bport. 1992 (29) 12· I 1 15 



CROL BRAÇA 

Figuro 9, Composició corporal de crolistes, bracistes, papallonistes, esquenis tes (R, % residual; G, % de greix; O, % d'os; M, % muscular) 
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Figuro 10, Perfil dels perímetres musculars dels nedadors segons els estils Figuro 11 , Perfil dels diàmetres ossis dels nedadors segons els estils 
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figuro 13. Somatotip dels neclaclars segons els estAs 
figuro 12. Perfil dels plecs culanis dels necIacIors segons els eslils 
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figuro 14. Composició corporal de neclaclars d'elit, segons Boulgakova (PlatOftOV, 
1911) 
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de nedadors d'elit, s'observa que els 
adults presenten valors absoluts dels 
pesos greixós, oss i i muscular su
perior als del grup d'estudi (vegeu la 
taula 3 i la figura 14). 
El somatotip del s nedadors del grup 
d'estudi s'aproxima bastant al dels 
nedadors de Mont-real (Carter, 
1984). 
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Conclusions 

S'observa una evolució del somatotip 
dels waterpolistes cap a zones de 
major mesomorfia. 
Els waterpolistes són més en
domòrfics i mesomòrfics que els ne
dadors, això s'observa tant en adults 
com en nois de 13 a 16 anys. 
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