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Resum 

S 'ha dut a terme una primera aproxi
mació a l 'hoquei sobre patins, amb l'ob
jectiu de conèixer-ne millor els reque
riments, mesurant els nivells de 
freqüència cardíaca i de lactacidèmia, 
tant en competició com en sessions 
d'entrenament. 
Com a exemple típic "d'esport de si
tuació", el treball és de naturalesa in
termitent, i tant les durades i intensitats 
com els temps de pausa són variats. 
L'esforç fet pels jugadors en les com- . 
peticions i en els entrenaments analit
zats defineix un tipus de bioenergètica 
aeròbica-anaeròbica alternativa o in
termitent, ja que els requeriments càr
dio-vasculars i metabòlics presenten un 
caràcter polimorf. 
La realització dels exercicis d' entrena
ment presenta una gran similitud amb 
l'esforç suportat pels jugadors durant 
la competició. Les formes de treball re
alitzades en les sessions de preparació 
manifesten una transferència molt alta 
amb les situacions característiques dels 
partits. 

Paraules clau: hoquei sobre pa
tins, freqüència cardíaca, lactat, 
entrenament, competició. 

Introducció 

L'elaboració d'un programa d'entre
nament per a un determinat esport ne
cessita basar-se en una completa anà
lisi i en un bon coneixement de les 
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demandes de les situacions competiti
ves amb què s'enfronta l'esportista. En 
l'àmbit fisiològic i antropomètric els 
esports individuals han estat més estu
diats que els col· lectius, ja que el re
sultat pot ser mesurat d'una manera més 
precisa i es poden relacionar fàcilment 
aquestes dades amb l'èxit d'aquests es
ports. Per contra, els esports d'equip 
presenten problemes més complexos 
per a l'investigador: les demandes fi
siològiques que imposen i la condició 
física que requereixen no són fàcilment 
determinables. 
Les modalitats de l'hoquei (gel, patins, 
herba, sala) són competicions esporti
ves que exigeixen un esforç intermi
tent, i la durada i la intensitat del tre
ball i de les pauses són variades (Leger, 
1980; Blanco i col·l., 1992). Manno 
(1989) les considera exemples típics 
"d'esports de situació" perquè la se
qüència d'accions que s 'hi desenvolu-

I ENTRENAMENT 

pa està guiada per les característiques 
ambientals, les quals es modifiquen 
d'acord amb la naturalesa del mateix 
esport. 
Des d'un punt de vista fisiològic i bio
mecànic, s'inclouen dins de la classi
ficació proposada per Dal Monte 
(1983) com a activitats preferentment 
de sol· licitació mixta aeròbica-ana
eròbica alternativa o intermitent, ja 
que els requeriments càrdio-vasculars 
i metabòlics presenten un caràcter po
limorf. 
Generalment l'avaluació de l'estrès fi
siològic (o càrrega) imposat als espor
tistes durant l'entrenament i la compe
tició es mesura, entre altres indicadors, 
amb els nivells de freqüència cardíaca 
i de lactat sanguini. Això és així per
què hi ha una relació lineal entre fre
qüència cardíaca, intensitat de l'esforç 
i V02 en treballs submàxims; tot i que 
la primera pot ser influenciada per di-
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versos factors, com l'estrès induït per 
la mateixa competició, les condicions 
ambientals, etcètera. També el control 
del nivell de lactat durant la preparació 
i l'activitat agonística proporciona una 
informació útil, tant per als entrenadors 
com per als jugadors, amb la finalitat 
que siguin capaços d'usar el seu po
tencial esportiu més econòmicament 
durant el temps de joc. 
Diferents treballs han analitzat les ca
racterístiques de l'esforç en les activi
tats competitiva i de preparació en els 
esports d'equip: bàsquet (Colli i Faina, 
1985; Reilly, 1990); handbol (Ignatiev, 
1981; Olenssen, 1973); futbol (Korcek, 
1980; Rhode, 1987; Van Gool, 1987). 

, Però en el cas de l 'hoquei sobre patins 
s'aprecia la necessitat d'investigacions 
aplicades que possibilitin l'obtenció de 
coneixements específics sobre aquest 
esport. Per aquest motiu se n 'ha fet una 
primera aproximació per tal de conèixer 
millor els requeriments d'aquest esport, 
mitjançant la mesura dels nivells de fre
qüència cardíaca i de lactacidèmia as
sociats amb l'observació sistemàtica, 
tant en competició com en sessions 
d'entrenament. 

Material i mètode 

Subiectes 
En l'anàlisi dels entrenaments i de la 
competició han participat un total de 
vuit jugadors professionals del primer 
equip de l'Igualada Hoquei Club du
rant la temporada 1991-1992. Els ju
gadors tenen una estatura de 173,8 ± 
4,9 centúnetres i un pes de 73,23 ± 6,09 
quilograms. 
En cada sessió d'entrenament i en la 
competició es van analitzar tres sub
jectes escollits aleatòriament entre els 
membres de l'esmentat equip. 

Material 
Per a aquest estudi es va utilitzar el se
güent material: 

• Cardiotacòmetres Sport Tester PE 
4000. 
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• Analitzador de lactat Analox GM-7. 
• Material per a la determinació de lac

tat per micromètode. 
• Cronòmetre Casio EXW-50. 
• Fulls de registre. 

Metodologia 
Entrenament 
Es van observar tres sessions d' entre
nament d'unes dues hores de durada 
que presentaven el següent esquema: 
escalfament, preparació física (de ve
gades), exercicis tècnics i partits. 

RENDIMENT I ENTRENAMENT 

En aquestes sessions es van fer dife
rents exercicis tècnico-tàctics especí
fics de l'hoquei sobre patins que s' agru
pen en quatre tipus diferents: 

s -Sistemes tàctics. 
T - Sèries de rematada i tir a porteria. 
P - Partits. 
A - Atacs i superioritats. 

Es pot trobar una descripció detallada 
de cadascun d'aquests grups en l'article 
de Blanco i co¡'¡aboradors (1992). 
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e] 
~ 
~" Al començament dels entrenaments es 

va coHocar als jugadors de camp (n=7) 
i al porter (n= 1) un cardiotacòmetre 
Sport Tester PE 4000, que es va man
tenir fms a la fi de l'entrenament i que 
fou programat per a enregistrar la fre
qüència cardíaca a intervals de 5 segons. 
Ens aquests entrenaments es van pren
dre mostres de sang (n=5) del lòbul de 
l'orella per a analitzar posteriorment la 
quantitat de lactat acumulat durant la 
realització dels exercicis. Les mostres 
es van recollir dins dels primers 30 se
gons de recuperació després d'acabar 
els exercicis. 

Competició 
Durant la competició, el porter i els ju
gadors van fer diferents accions, les 
quals s 'han dividit en dues categories 
diferents: 

• Defensa: l'equip adversari té la pilo
ta i creua la línia de mig camp fent 
un atac o un contraatac. Mentrestant 
es solen dur a terme les accions de 
defensa a l'atacant, amb pilota o sen
se, i patinatge. 

• Atac: justament al contrari que en el 
cas anterior. Comprèn diferents ac
cions: conducció i passada, conduc
ció i tir, tir a porteria, driblatge i pa
tinatge. 

A més, en el cas del porter, cal afegir 
tres tipus d'intervencions: 

• Tir que no arriba a porteria o que no 
hi va dirigit. 

• Intervencions amb l'estic. 
• Intervencions directes (parades, cai

gudes, sortides, etcètera). 

Per a l'anàlisi de la competició també es 
va col·locar l'Sport Tester des de l'ini
ci de l'escalfament fms a la fi del par
tit al porter (n= 1) i a jugadors de camp 
(n=2). 
Com en els entrenaments, el cardio
tacòmetre es va programar per a regis
trar la freqüència cardíaca a intervals 
de5 segons. 
En la competició es van prendre mos-
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tres de sang (a un porter i a dos juga
dors, n=3) aprofitant els temps morts 
sol·licitats pels entrenadors o les subs
titucions de jugadors, com també en fi
nalitzar cadascun dels temps de 25 mi
nuts de què consten els partits. En tots 
els casos es van prendre dins del pri
mer minut de pausa. 
Els partits triats per a l'anàlisi de la 

PARTIT: IGUALADA - Vll..AFRANCA 
DATA: 1-Xll-1991 
RESULTAT: 5-1 
PART: 11 

competició, també oficials de lliga de 
divisió d'honor espanyola, van ser: 

• Igualada-Liceo (final del play-off, 
primer partit). 

• Liceo-Igualada (final del play-off, se
gon partit). 

• Igualada-Liceo (final del play-off, 
tercer partit). 

JOC PAUSA ACCIONS MOTIU 

~s~ ~s~ ~n~ 
84 11 1 Falta 
78 12 4 Falta personal 
27 7 2 Falta 
36 17 O Booling 
4 13 O Falta 

69 8 5 Camp enrere 
26 6 1 Booling 
20 11 2 Falta personal 
10 4 O Camp enrere 
20 20 1 Falta 
89 6 2 Fora 
90 5 6 Falta 
26 30 1 Falta 
55 5 3 Falta 
54 16 1 Gol 
19 12 O Falta 
31 5 1 Falta 
43 3 2 Fora 
27 3 2 Fora 
94 99 2 Gol + temps 
44 24 1 Falta 
18 14 2 Gol 
35 9 1 Fora 
22 14 1 Falta 
53 8 2 Falta 

2 8 O Falta 
15 102 2 Temps 
33 6 O Fora 
16 41 1 Falta personal 
60 5 2 Falta 

1 8 O Falta 
64 30 4 Falta 
50 16 2 Falta 
63 7 2 Falta personal 
22 17 1 Booling 
76 3 2 Falta 
33 2 Final l' part 

Taula 1. F. tIe CGllroI 
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TIPUS D'EXERCICI F.C. (pul./min) F.C.MÀXIMA 
Mitjana±DS (pul./min) 

Rodes de tir a porteria 135± 10.80 172 
Un contra un amb protecció 165±9.20 193 
Un contra un a mig camp: 
- com a atacant 146 ± 8.48 152 
- com a defensor 145±2.82 159 
Dos contra un amb porter a mig 
camp 116±2.12 136 
Partit de 25' 170± 13.65 196 
Partit de 14' 174± 10.96 196 
Partits de lO' 145±8.24 173 
Sistemes tàctics amb/sense 
adversari a mig camp 115±4.03 137 

Taula 2. Fret¡iiinda c.tIiaca mil¡c... desviació .stàndard I freqiincIa carilGCa màxima cie Jlgadars de camp .n 
llferenls .xerclcls d'.ntre .... nl 

• Igualada-Villafranca (lliga regular). 
• Vic-Voltregà (lliga regular). 
• Liceo-Igualada (lliga regular). 
• Igualada-Reus (semifinal del play

ofJ). 

TIPUS D'EXERCICI 

- Rodas de tirs 
- Roda de tirs des de darrera porteria 
- Roda de tir l' 
- Un contra porter 
- Un contra un amb protecció 

deIa bola 
- Dos contra un a mig camp 
- Sistema tàctic 
- Partits de 10' 
- Partit de 14' 
- Partit de 25' 

RENDIMENT I ENTRENAMENT 

Resultats 

Entrenaments 
Freqüència cardíaca 
El comportament de la freqüència car
díaca dels jugadors durant les diferents 
sessions d'entrenament en les quals es 
feien diferents exercicis tècnico-tàctics 
es mostra en la taula 2. 
La realitzaci6 de sistemes tàctics de 
joc amb equip adversari i sense, les sè
ries de tir i les accions d'atac suposen 
nivells d'intensitat baixa-mitjana; os
cil·len en un interval comprès entre 
100 i 170 pul/min (pulsacions per mi
nut). 
Per contra,les accions defensives ("un 
contra un amb protecci6") i els partits 
de diferent durada suposen nivells de 

MITJANA±DS INTERVAL 
(mmols. LI) (mmols.LI) 
1.06±0.20 0.7 - 1.2 
1.13 ±0.32 0.9 -1.5 
0.85±0.07 0.8 -0.9 
1.35 ±0.21 1.2 -1.5 

2.65±0.49 2.3 - 3.0 
1.35 ±0.35 1.1- 1.6 
1.02±0.49 0.5 - 1.7 
2.2±0.72 1.4 - 3.3 

2.36±0.25 2.1 - 2.6 
1.4±0.OO 1.4 - 1.4 

Les dades es van prendre veient el vídeo 
dels partits i dels entrenaments. El mè
tode seguit fou el proposat per Colli i 
Faina en el seu estudi sobre el bàsquet 
italià (Colli, R. i Faina, M.,1985: "Pa
llacanestro: ricerca delIa sua presta
zione", Rivista di Cultura Sportiva, 2, 
22-29). Cada partit i cada entrenament 
es van veure tres cops, un per als temps 
de joc, un per als temps de pausa i un 
altre per a la freqüència i nombre d' ac
cions (vegeu la taula 1). Taula 4. MII¡ana .-I11IIi1ka I desviació .slà_d dels valors de lactal tanplnl (mlllOlslQ dels jIgadors de C1IIIJI 

du ............. xerclcls d'enlrtIaIIIIIl 

TIPUS D'EXERCICI F.C. (puI./min) F.C.MÀXIMA 
Mitjana±DS (pul./min) 

Dos contra un a mig camp 120±2.63 122 
Un contra un a mig camp 132 ± 9.59 148 
Tirs durant l' 154±26.84 179 
Partits de 10' en tot el camp 125±36.49 160 

Taula 3. FnqiiIcIa c.tIiaca mftIana IlIIàxllna .. desviació 1.ltiIdtI'tI del porter In ...... s exerdds 
d' lIIIrtIanInI 

apunIs : Educació Fí,íc. í Esp.rt,1994 136) 26-36 

freqüència cardíaca més alts, que fluc
tuen entre 140 i 190 pul/mino 
En les mateixes sessions d'entrenament 
el porter va mostrar les freqüències car
díaques que es mostren en la taula 3. 
En aquests exercicis s'observen fre
qüències cardíaques indicadores de bai
xa intensitat, tot i que en ocasions s' arri
ba a 160 pul/mino Se n'exceptuen les 
sèries de tir d'un minut de durada en què 
s'incrementen considerablement i pu
gen fins a xifres properes a 180 pu1/min. 
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Gràfica 1. Dini_a "lactat (mmals/l) cie dos Jugadors durant una sessió d'entrenament 
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Gràfica 2. Dinàmica .. lactat ( .... Is/l) cie diferents Jugadors durant una altra s.ssió d'entr ....... t 

TIPUS D'EXERCICI 

Roda de tir l' 
Sistemes tàctics 
Dos contra un 
Partits lO' 

LACTAT 
(mmols/1) 

5,7 
2,4 

1,5 

1,9 

Taula S. Valars .. lactat ... ulnl (1IIIIIIIIs/l) clel port.r durant diferents exercicis d' Htrlllllllllllt 

Lactat hemàtic els valors que s'indiquen en la taula 4. 
Els valors mitjans (entre 0,85 i 2,65 En els jugadors de camp es van obtenir 
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mmolslL -1) indiquen l'existència de 
baixes acumulacions de lactat durant 
l'execució de les accions analitzades. 
Només en tres d'ells es superen els 2 
mmolslL -1, i el valor més elevat (3,3 
mmolslL -1) correspon als partits de 10 
minuts. 
Les desviacions estàndard són petites 
en tots els casos, tret dels partits de 10 
minuts, la qual cosa confinna l'agru
pació de les dades obtingudes. 
En les gràfiques I i 2 es pot observar la 
dinàmica del lactat en diversos juga
dors de camp durant dues sessions d' en
trenament diferents. En aquestes, els 
jugadors mostren una evolució molt si
milar, però en cap cas superen el nivell 
de 3,3 mmolslL-1. 
En el porter, els valors més elevats es 
van obtenir després de les sèries de tir 
contínues d'I minut i els més baixos es 
van obtenir en les superacions "dos con
tra un" i en els partits de 10 minuts (ve
geu la taula 5). 
La dinàmica del seu lactat en la ma
teixa sessió d'entrenament que la co
rresponent a la gràfica I en els juga
dors de camp es pot apreciar en la 
gràfica 3. 
Igual que en els jugadors de camp, els 
valors del porter no superen els 3 
mmolslL -1, tret dels obtinguts després 
d'un escalfament molt intensiu pel seu 
caràcter lúdic (partit de rugbi de 20 mi
nuts de durada) i de les sèries de tir d'I 
minut (als 56 minuts). 

Competidó 
Freqüència cardíaca 
Durant la competició analitzada, els va
lors de freqüència cardíaca van oscil·lar 
entre 11 O i 190 pul./min en els jugadors 
de camp (X=158) i entre 110 i 170 
pul./min en el porter. 
Agrupats en intervals de 10 batecs per 
minut i expressats en percentatges res
pecte al total de la competició, les dades 
corresponents als jugadors de camp 
apareixen en la gràfica 4. 
Durant la competició, la major part del 
temps (72,3%) els jugadors interve
nen amb ritmes cardíacs compresos 
entre 150 i 180 pul/mino No s'han re-

apunts: Educaci6 Fisica i Esports 1994 (36) 26·36 
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Gràlka 4. Parcelllot .. s de la freqiiència cardíaca (pul./mIn) de jugadors de e., duranl una compel1d6 

gistrat intensitats superiors a 190 
pul./min, com succeeix en el cas del 
porter. 
En associar aquests nivells de fre
qüència cardíaca amb els gestos tèc
nics o accions que realitzaven, s 'han 
obtingut els valors que es mostren en 
la taula 6. 
Aquests valors oscil·len entre 122 i 181 
pul./min. Els més elevats corresponen 
a les accions ofensives, però solament 
s'observen diferències estadísticament 
significatives (p<0,05) entre el pati
natge en defensa i les accions ofensi
ves de driblatge i tir a porteria. 

apunts : Educació fisica i Esporlsl994 1361 26·36 

En situacions de defensa, només en ac
cions "d'un contra un" davant l'atacant 
en possessió de la pilota, es registren 
valors similars als assolits en accions 
ofensives. El patinatge mentre la pilo
ta és en mans de l'equip contrari re
sulta l'exercici més econòmic, malgrat 
el risc teòric que suposa aquesta situa
ció. 
Les passades (nombroses al llarg del 
joc) s'efectuen en condicions molt di
ferents; per això les pulsacions per 
minut es mouen entre les 126 i les 
176. 
En el porter, els valors de freqüència 

RENDIMENT I ENTRENAMENT 

cardíaca superen els corresponents als 
jugadors de camp en les zones d'inten
sitat més baixa. No s'assoleixen de for
ma continuada xifres superiors a 170 
pul./min, tret del cas d'intervencions 
puntuals davant tirs a porteria (vegeu 
la gràfica 5). 
Durant la major part del partit (70,7%) 
el porter té una freqüència cardíaca mo
derada (per sota de 140 puVmin). Més 
del 85% del temps del partit aquesta es 
troba en un interval comprès entre 120 
i 150 pul./min. 
La comprovació de la freqüència car
díaca davant els diferents tipus d' ac
cions que realitza durant el joc pre
senta més interès (vegeu material i 
mètodes). En la taula 7 s'aprecia que 
durant els atacs de l'equip propi es 
van obtenir, com era previst, els va
lors més baixos. Tanmateix, la po
sessió de la pilota per part de l'equip 
adversari no va elevar-los considera
blement. 
Durant les seves intervencions (que no 
succeeixen de forma continuada més 
de quatre cops durant un breu període 
de temps) la freqüència cardíaca aug
menta depenent de la situació ambien
tal i del tipus de gest tècnic que efec
tua. Les intervencions directes mostren 
una gran variabilitat del ritme cardíac; 
tot i que la seva mitjana aritmètica és 
de 152 pul./min, puntualment arriba 
fins a 195 pul./min. Com ja s 'ha dit, 
això no va succeir en els seus com
panys, els jugadors de camp. 
Les intervencions amb l'estic, pel fet 
de suposar menys risc, en la majoria 
d'ocasions, no presenten nivells tan ele
vats com en el cas de les intervencions 
directes. 

Lactat hemàtic 
Els valors de lactat hemàtic obtinguts 
es presenten en la taula 8. 
Durant la competició, la mitjana dels 
nivells registrats fou de 3,64 ± 0,74 
mmols/l. Els valors mitjans del segon 
temps foren més elevats que els de la 
primera part. 
Així mateix cal destacar el fet que els 
valors més alts corresponen a la fi del 
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GESTOS TÈCNICS 

* OFENSIUS: 
Conducció i passada 
Conducció i tir 
Tir a porteria 
Dribling 
Contraatac 
Patinatge en atac 
* DEFENSIUS 
Defensa a l'atacant sense bola 
Defensa a l'atacant amb bola 
Patinatge en defensa 

MITJANA ± DESVIACIÓ 
(pul./min) 

162± 12.87 
162± 12.12 
175±3.32 
172±5.16 
162± 12.13 
163± 14.28 

162± 11.47 
165±6.18 
150± 18.56 

INTERVAL 
(pul./min) 

126-176 
145 -175 
170-180 
164 -181 
134-176 
129 - 177 

122 - 181 
161 - 174 
122 - 181 

Taula 6. MItJa .. arUmitka, desviació esttiIdtU Ilnt.rval dels valor. de fnqiiilda c __ d' .. ¡.por de 
C1IIp .n competició llavant de cIifer.nt. 1iptI. d'accions 

Percentatge 

<119 120-1 29 130-139 140-149 150-159 160-170 

Freqüència cardíaca (pul./min) 

Gràfica S. Peranlalges de la fnqiiinda c.- (PUL/_, del porter en compelldó 

TIPUS D'ACCIÓ MITJANA ± DESVIACIÓ INTERVAL 
(pul./min) (pul./min) 

Defensa 134± 12.16 105 -177 
Atac 132 ± 9.92 102-152 
Tir fora o no arriba 142 ± 4.50 137 -149 
Intervenció amb stick 138±9.79 126-154 
Intervenció directa 152± 19.56 120-195 

Taula 7. Mttt- .tt.iIfca, desvIad6 .......... I lnIerval dels valors de la fnqïinda aI'IIIaca del porter en 
... 1Idó tIav1Id ......... tipi. d'acdou 
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partit i, fins i tot, després del primer 
temps en el cas del porter. 
La seva acumulació al llarg de la com
petició és similar en els jugadors de 
camp i en el porter, encara que el tipus 
d'esforç que realitzen presenta força 
diferències (vegeu la gràfica 6). 

Discussió 

Entrenament 
Freqüència cardíaca 
Els valors de la freqüència cardíaca du
rant els entrenaments osciHen entre 
105 i 196 pul/min en funció del tipus 
d'exercici realitzat. 
Els sistemes tàctics van mostrar-ne els 
nivells més baixos a causa de l'oposi
ció passiva que presenten els adversa
ris (quan hi són presents) que dificul
ten molt lleugerament les accions dels 
atacants, els quals actuen de manera 
quasi rutinària. 
La brevetat de les sèries de tir (menys 
de 2 o 3 segons) és el factor clau que 
en determina la baixa intensitat 
(x=135 pul./min). Per contra, en el 
mateix exercici, el porter, com que in
tervé contínuament, presenta valors 
de freqüència cardíaca més elevats 
que els jugadors, i arriba fins a 180 
pul./min. 
També són baixos en les superacions 
"un contra un" i "dos contra un", on 
l'atacant intervé durant períodes molt 
breus per la facilitat de realització 
d'aquests exercicis, mentre que el de
fensor s'oposa escassament a ser supe
rat. 
Els elevats valors assolits en l'exerci
ci ''un contra un amb protecció" són de
guts a la continuïtat (dura un minut) i a 
l'oposició activa per la possessió de la 
pilota. Durant els partits de 10, 14 i 25 
minuts, l'espai de realització de l'exer
cici s'amplia a la totalitat del camp; 
això, el seu caràcter similar a la com
petició i les escasses interrupcions són 
factors que fan elevar la freqüència car
díaca. 
Tanmateix, tenint en compte al valor 
mitjà assolit per les pulsacions, i tal com 
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MOMENT JUGADORS PORTER(n= 1) 
Mitjana ± Desviació Valors 

(mmols/l) (mmols/l) 
Partit 11 part 2.88+-- 2.88 
Descans 3.09±0.49 3.23 
Partit 21 part 4.03 ±0.46 4.24 
Final del partit 5.29±0.04 5.26 

Taula 8. Valors delladat ........ '-s/l .. pII1It cie COIIIpIIid6 

Lactat (mmolll) 

6,------------------------------------, 

5 

4 

3 

2 

o~------._----_.------._----_,,_----~ 

Basal 1 r temps Descans 2n temps 
Temps 

Final 

• Jugadors 

ratificaran posterionnent els nivells de 
lactat (vegeu la taula 4), aquestes acti
vitats suposen una alternància de sol·li
citacions que, en conjunt, es mouen en 
l'àmbit d 'una bioenergètica mixta aerò
bica-anaeròbica. 

Lactat hemàtic 
Els baixos valors de lactat assolits pel 
porter són conseqüència de l'escassa 
càrrega que li suposen les activitats de 
l'entrenament per la brevetat de les se
ves intervencions. Cal exceptuar-ne les 
sèries continuades de tir d' 1 minut, on 
intervé el metabolisme glicolític (1ac
tat=5,7 mmols/l) en una zona de baixa 
acidosi a causa de les accions constants 
que es veu obligat a fer. 
De manera similar, en els jugadors de 
camp tots els nivells de lactat poste-
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Porter I 

xercici són baixos, tret dels obtinguts 
després "d'un contra un amb protec
ció", on l ' alta intensitat de l'esforç els 
eleva fins a 2,65 mmols/l. Això repre
sentaria un nivell proper a la zona de 
transició aeròbica-anaeròbica, com tam
bé ho reflecteix la freqüència cardíaca 
mitjana de 165 pul/mino 
En els partits de 10 i 14 minuts, els ni
vells de lactat assolits són similars, i es 
situen també en la zona de transició. 
Com que duren més i els jugadors es 
veuen sotmesos a una activitat conti
nuada, sense interrupcions, els nivells 
de freqüència cardíaca són lleugera
ment superiors als de "l'un contra un 
amb protecció". 
La dinàmica del lactat durant les ses
sions d'entrenament és molt variable, 
i depèn fonamentalment de les deman-
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des energètiques de cada activitat. En 
aquestes sessions el metabolisme 
energètic estimulat se situa dins de les 
zones aeròbica i mixta de transició aerò
bica-anaeròbica. 
Tanmateix, un dels inconvenients de 
l'estudi dels requeriments bioenergè
tics dels entrenaments és la impossibi
litat d ' analitzar cada exercici per sepa
rat. L'adaptació a la dinàmica de la 
sessió dificulta la presa de diferents 
mostres de lactat després de cada exer
cici i com que es difon lentament no es 
poden valorar amb seguretat els valors 
màxims assolibles. 

Competidó 
Freqüència cardfaca 
Els valors de les accions tècniques fe
tes durant la competició osc il· Ien entre 
122 i 181 puVmin. Els més elevats cor
responen a les accions ofensives de ma
jor intensitat (driblatge i tir) per causa 
d'una més important participació mus
cular, per la força i la velocitat d'exe
cució i per la tensió que suposa supe
rar un oponent o intentar batre el porter 
contrari. Són, lògicament, els 
gestos tècnics que impliquen més risc 
per a l'equip adversari. 
Els valors de contraatac són menys 
elevats del que es podria suposar, ja 
que moltes vegades el jugador no hi 
intervé directament, sinó que dóna su
port en una "segona onada" a la dita 
acció. 
Els descansos curts i incomplets, ca
racterístics dels esports d'equip i espe
cialment dels que es juguen en camps 
de dimensions reduïdes com l 'hoquei 
sobre patins, no penneten una recupe
ració total del sistema càrdio-respira
tori; per això no apareixen valors infe
riors a 110 pul/min ni durant els temps 
morts d' 1 minut sol· licitats pels entre
nadors. 
Els valors observats són similars als 
d'altres esports d'equip practicats en 
sala, especialment el bàsquet, on os
cil·len entre 154 i 195 puVmin en ca
tegoria femenina (McArdle, 1971) i 
entre 155 i 190 pul/min en la mascu
lina (Ramsey, 1970). En l 'handbol, 
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com que el terreny de joc és més am
pli, pel contacte f'lSic i pels gestos tèc
nics que es fan (llançaments, blocat
ges, etcètera), les xifres són més 
elevades i oscil-len entre 150 i 210 
(Ignatiev, 1981) i 134-192 puVmin 
(Haralambie, 1979). 
En l'hoquei sobre gel (Green i col·t., 
1976) s'han observat valors mitjans 
de freqüència cardíaca propers a 174 
pul./min, la qual cosa representa prop 
del 90% de l'assolida en una prova de 
V02 màxim. Aquest esport requeri
ria una més alta sol· licitació cardíaca 
que l'hoquei sobre patins, on la xifra 
mitjana obtinguda ha estat de 158 
pul./min. 
Els valors del porter són menys ele
vats que els dels jugadors de camp com 
a conseqüència de l'absència d'acti
vitat física continuada (manteniment . 
d'una posició estàtica, absència de 
grans desplaçaments, no intervenció 
en els atacs del seu propi equip, etcè
tera). En els esports que compten amb 
la participació d'un porter, les inter
vencions li provoquen una emega més 
psíquica que no pas física; per això el 
nivell del pols s'eleva bruscament 
quan les efectua 
Les intervencions amb l'estic no pre
senten nivells de freqüència cardíaca 
tan elevats com les directes; això se-
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gurament és així perquè aquestes su
posen més risc. 
També en aquest cas ({Is valors obtin
guts són semblants als d'altres esports 
(handbol, entre 130 i 190puI./min; Ha
ralambie, 1979; Bolek, 1981). 

Lactat hemàtic 
En conjunt, durant la competició, els 
nivells de lactacidèmia són moderats. 
Durant el segon temps, tant els juga
dors de camp com el porter presenten 
valors superiors als de la primera part, 
la qual cosa pot indicar una intensitat 
de l'esfolÇ més elevada (una més gran 
càrrega interna) com a conseqüència 
del cansament acumulat produït per ha
ver transcorregut més temps de com
petició. 
Precisament, és durant el segon temps 
quan s'assoleixen els valors de lactat 
més alts, tant en el porter (4,24 
mmols/L -1) com en els jugadors de 
camp (4,36 mmols/L-l). 
En el descans i en finalitzar el partit, 
els nivells de lactat hemàtic augmen
ten. Això segurament és a causa de la 
latència d'aquest paràmetre metabòlic 
que, produït en l'interior de la fibra 
muscular triga un cert temps fins que 
passa a la sang i aquesta assoleix va
lors iguals als del medi intern (entre 1 
i 7 minuts). Com que hi ha un ritme de 

difusió màxim en la sortida del lactat 
des del múscul cap a la sang de l'ordre 
de 4 a 5 mmols/l per minut (Jorfeldt i 
col·t., 1978), en efectuar-se una única 
presa un cop finalitzada cada part del 
partit, pel major lapse transcorregut (2-
3 minuts) el valor del lactat és més ele
vat. 
A més, també cal considerar que els ni
vells de lactat en sang són un reflex de 
l'equilibri entre la producció i la nete
ja del metabòlit; així, durant el partit, 
tant els jugadors com el porter fan una 
activitat física continuada que permet 
metabolitzar part del lactat produït. 
Això suposa un procés similar al de la 
recuperació activa que en facilita la dis
minució i, per tant, ocasiona nivells san
guinis menys elevats (Saltin, 1987; Fox, 
1983). 
Ambdós motius -sortida del lactat 
cel·lular i reducció de la seva neteja du
rant el descans de la mitja part i al final 
del partit, quan el nivell d'activitat és 
molt baix (asseguts al vestuari}- p0-

drien ser responsables de l'increment 
dels valors de lactat hemàtic. 
Els nivells mitjans de lactat durant el 
partit, inferiors o lleugerament per 
sobre de 4 mmols/L -1 (valor acceptat 
per convenció com al corresponent 
al llindar anaeròbic, Heck i col·l., 
1985) ens indiquen una gran partici
pació del metabolisme aerobic, prop 
de la zona de transició aerobica-ana
eròbica, depenent de la situació in
dividual del llindar de cada esportis
ta. 
Aquests nivells moderats de lactat són 
semblants als obtinguts en altres esports 
d'equip practicats en terrenys de di
mensions reduïdes; per exemple, el vo
leibol (entre 2 i 6 mmols/L-l; Vütasa
lo, 1987; Dyba, 1982) i l'handbol ( entre 
2 i 6 mmols/L-l;Hara1ambie, 1979; Bo
lek, 1981). 
De manera similar a l'adaptació cardí
aca, l 'hoquei sobre gel presenta reque
riments energètics superiors a l 'hoquei 
sobre patins, ja que s 'hi han observat 
(Green i coJ.l., 1976) valors de lactat 
de fins a 8 mmols/l durant la competi
ció. 
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Conclusions 

AJnb les dades obtingudes es poden ex
traure les següents conclusions: 

• Els exercicis d'entrenament centrats 
en accions tècniques breus (tir, dri
blatge, etcètera) i els d'objectiu tàc
tic són de caràcter clarament aeròbic. 
Els partits de diferents durades mos
tren, igual que la competició, una bio
energètica mixta. 

• El component anaeròbic, tant en els 
jugadors de camp com en el porter, 
no presenta intensitats gaire eleva
des que es poden incloure dins 
d'una zona de baixa acidosi me
tabòlica. 

• La freqüència cardíaca en competi
ció fluctua preferentment entre 150 
i 180 pul/min en els jugadors de 
camp. Els porters en presenten ni
vells més baixos, entre 110 i 150 
pu1./min, perquè fan un tipus diferent 
d'activitat. 

• Les principals accions ofensives su
posen nivells d'intensitat més ele
vats que les defensives, tret del cas 
del porter. La possessió de la pilota 
n'augmenta la intensitat en els ju
gadors; s'observa et mateix feno
men durant les intervencions dels 
porters. 

• L'esforç físic que comporta la realit
zació dels exercicis d'entrenament 
presenta una gran similitud amb el 
que suporten els jugadors en compe
tició. Les formes de treball realitza
des durant les sessions manifesten 
una transferència molt alta amb les 
situacions característiques dels par
tits. 

• Per tant, l'esforç fet pels jugadors 
d'hoquei sobre patins en les compe
ticions i els entrenaments analitzats 
podria definir-se com un tipus de bio
energètica mixta aeròbica-anaeròbi
ca alternatiu o intermitent. Això en 
suposaria la inclusió dins del grup 
corresponent de la classificació de 
DalMonte (1983). 

• Aquest esforç, defInit a partir dels 
paràmetres analitzats, és semblant al 
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de la resta dels esports col·lectius 
practicats en sala i de dimensions si
milars (handbol i, especialment, bàs
quet i voleibol). 

Agraïment 

Els autors volen agrair als entrenadors, 
al preparador físic i als jugadors del pri
mer equip de l'Igualada He, campió de 
la lliga en aquesta temporada, la seva 
inestimable col·laboració i les atencions 
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prestades per a la realització d'aquest 
treball; gràcies a ells ha estat possible 
obtenir aquestes dades sobre els seu es
port. 
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