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ESTUDI DE LA FREQÜÈNCIA 
CARDÍACA EN JUGADORS 

DE CATEGORIA CADET 
EN PARTITS OFICIALS. 

Vers una especificitat en l'entrenament 

Abstrad 

IlIlh;.\' presell1 arl;cle \l'e Iry 10 al'/alr;:.e hellrl rale dl/r;lIg ('Oll/pel;l;oll;1I 14- 16 r ellr 

oId players 11';lh Ihe ;dell vlobw;II;lIg ;1If(J/'II/(I/;OIl ahOl/1 how Ih;s ('hallges Ihml/ 

ghouI a II/(I/('h alld be;l/g ahle lo l/se Ih;s ;,(lOnlla l;oll ;11 Ihe lra;II;l/g a('I; I';I;es ;11 

sl/eh li H'lIy Ihm Ihese hm'e li pallem s;I/1;llIr lo li gWlle .1';11/(//;011 al/(I he Ihe 1/10.1'1 

spe('!!ic poss;ble. 

For Ih;s Ive hm'e al/lIly : ed 15 "Iarers -5 l'llir II/lIkers, 5 guardI' alld 5 1';1'01.1' - hr 
II/elll/S ol li .l'l'o rI leslerIJII!soll/eler . 

We reali:e Iha llhe .l'llil/ple ;.1' SII/1I1110 oblll;1I (,ol/cll/s; l'e resI/lIs, hlll ;1 ,1'er l'eS liS (/ 

gu;de. 

Resum 

En l' articl e present. prete nem analitzar 

la freqüènc ia card íaca durant la compe

ti c ió e n jugadors de categori a cadet 
- 14- 16 anys- , a fi d ' obtenir infor

mac ió sobre com di scorre al llarg d ' un 

partit i poder extrapo lar aquesta info r

mació a les acti vitats d 'entrenament de 

manera que aquestes tinguin un patró 

similar a la situac ió de joc i siguin al 
més espec ífiques possibles . 

Per això han estat analitzat s 15 juga

dors - 5 bases. 5 alers i 5 pi vots

mitjançant la col·locac ió d'un pul 

sòmetre polar sport tester. 

Entenem que la mostra és petita per a 
l' obtenció de dades concloent s, però 

alme nys ens se rve ix d' orie nt ac ió . 

Introducció 

L' espec ific itat de les qualitats motores 
de l basquetbo li sta ha de tenir una im

portànc ia dec is iva a l'hora d'escollir 

e ls recursos i els mètodes orientats a 

perfecc ionar la preparac ió fís ica de l ju

gador. 

Per se lecc ionar els exe rc ic is orie ntats 

al desenvolupament de la res istè nc ia a 
la fati ga en una modalit at conc reta cal 

guiar-se per les ex igènc ies imposades 

pe ls trets específi cs de la competi ció 
(( Platonov, Bulatova, 1992). 

La res istència especial a la fatiga és la 
capacitat d 'executar e fi caçment e l tre

ball i superar la fati ga en les condicions 

determinades per les ex igè nc ies de 
l' ac ti vitat competiti va (( Platonov, Bu
latova, 1992). 

apunts, EdU(Q(ió fi,i lO i E,ports 1997 (48) 62·67 



Cada programa d' entrenament ha de 

desenvolupar e l/e ls s istema/es que pre

do mine n en la competic ió per a la qual 

es prepara l' esporti sta (Fox, Mathews, 
1984), 

Per tant. per millo rar e l rendiment de ls 

j ugadors, hem de plantejar exerc ic is 

d'entrenament que tinguin una trans

fe rènc ia positi va sobre e l joc i vig ilar 

l' execució d' exerc ic is que puguin in 

te rfe ri r en e l rendiment. 

Per ai xò és important analitzar els di 

versos components de la càrrega de 

<.:ümpetic ió : 

• Caracte rístiques c ine màtiques 

dinàmiq ues de ls moviments, 

• Muscul atura implicada. 

• Estructu ra de treball de ls músculs. 

• Mecani sme de submini strament 

d ' energ ia. 

• Freq üènc ia cardíaca. 

• Concentrac ió sanguíni a d' àc id IlIc

ti c. 

• Etc. 

Això ens durà a l' acompliment d ' un 

principi fonamenta l en l' entrenament : 

Especifici tat de I ·elllrellwllell/. 

Material i mètodes 

Per recolli r les dades, hem utilitzat Pul 

sòmetres Pol(/r Spor/ Tes/er, la fiabili 

tat de ls qu als està reconeguda per la 

fis io logia de l' exerc ic i (Thi vierge, Le

ger. 1988: Voge laere, Meyer, Duquet. 

Vandeve lde, 1986 ). 

Aq uest tipus de pulsòmetre permet re

gistrar la freqüència cardíaca cada 5 

segons i, mitjançant l' execució d ' un 

programa d 'ord inador. visualit zar, 

analitzar. ex treure percentatges .. . de 

les dades reg istrades . 

Col·loquem el pulsòmetre a 2 1 j uga

dors de categori a cadet en partits o fi -

apuIds. EdU(D(ió fi.i(D i E.parts 19'11 (48)62·61 
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Gràfics 1·2·3. Mostren l'evolució de lo freqüència cardíaca durant el desenvolupament de tres partits diferents en les posicions de 
base, acer i pivot. l'eix Y correspon al número de pulsacions per minut, i l'eix X ol temps. En la lona de la corbo de FC es poden 

observar dues línies poraHeles. Lo primera morca el nivell de 200 p/m i lo segona el nivell de 180 p/m. En l'imaginari eix Y de la 
dreta de la gràfica es mostren uns valors en %: aquests valors informen del percentatge de FC que està per damunt de les 200 
p/m, del percentatge que queda entre 200-180 p/m i del percentatge que resta per sota de 180 p/m. Aquests percentatges fan 
referència únicament al temps analitzat, que és e) que apareix marcat amb una línia més gruixuda i fosca en l'eix X. Si aquesta 
línia no és contínua és pel fet esmentat abans, que no s'inclouen en el temps d'anàlisi el o els temps morts que s'hagin pogut 

produir. En tot cas s'ha de dir que incloent en l'anàlisi el o els temps morts, la FC mitjana tan sols vario en 2·3 p/m. Finalment, a 
la part inferior esquerra podem observar els valors corresponents a la FC mitjana, a la FC màxima i al sumatori de pulsacions del 
temps analitzat. També hi apareix un valor de recuperació (diferèncÍl entre la FC inicial i la FC final) . Aquest valor no ha se ser 
considerat en ranòlisi present en referir-se a tot el temps analitzat i resultar, en conseqüència,un valor "fals" en no constituir 

l'objectiu de l'anàlisi. 
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FREQÜÈNCIA CARDÍACA MITJANA DURANT EL 
PARTIT DE 5 JUGADORS PER LLOC 
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Gràfic 4. Mostro lo FC mitjana durant el temps de partit registrat de 5 jugadors per lloc. 
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Gràfic 5. Mostro lo F.C. mitjana durant el temps de partit registrada per llocs 

PERCENTATGES DE FREQÜÈNCIA CARDÍACA 
DURANT EL PARTIT EN BASES 
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Gràfic 6. Mostro els percentatges de FC en què aquesta ho estat per damunt de 200 p/m, entre 200-180 p/m i 
per sota de 180 p/m durant el temps de partit registrat en BASES. 

cials corresponents a campionats pro
vincials i d'aquesta manera registrem 
la FC en situació real durant períodes 

de joc de durada variable. 

Tots els registres corresponen a defen
sa individual i a atac contra defensa 

també individual. 

Han estat analitzats 7 jugadors per lloc 
(base-aler-pivot) i s'han descartat per a 

les anàlisis de ls resultats els jugadors 
amb valors major i menor de FC mitja
na per lloc , de forma que els resultats 
que exposem corresponen a 15 juga
dors , 5 per lloc. 

Per a l'anàlisi dels resultats s' ha con
siderat des del moment en què el ju
gador entra en joc (per exemple, si el 

pulsòmetre se li ha co l·locat 2' abans 
del començament del partit, aquest 

temps no es valora encara que estigui 
registrat , ja que no constitueix temps 
de partit) fins que acaba la seva par
ticipació en ell. Únicament hem des
cartat per a l'anàlisi el temps mort o 
els temps morts, si és que n'hi ha 
hagut. 

El temps mitjà registrat per jugador, 
aproximadament, és de 14'30". 

Anàlisi dels resultats 

El bàsquet és un esport de tipus inter
mitent en què s' alternen fases d'activi
tat d ' intensitat i durada variables amb 

fases de recuperació (activa i passiva) 
de durada també variable. 

LA FC respon a aquestes característi
ques tot descrivint una corba amb va
lors que oscil·len entre 140-150 plm i 
la FC màxima o submàxima del juga
dor (Gràfiques 1,2,3). 

Sobre els 15 jugadors analilzals obser
vem que: 

• Les corbes de FC presenten una 
gran similitud (Gràfiques 1,2, 3). 

apanis. EdU<D<ió Fm,. i E<porn 1991 (48) 62·61 



• La FC mitjana és de 188 p/m (Gràtï

ca 5). 

• La mitjana de FC màxima assolida 
és de 20 I p/m (Gràfica 11). 

• La FC està. un 82.4% de les vega

des. per damunt de 180 p/m i única

ment un 17,60/e de les vegades es 

troba per sota de 180 p/m (Gràfica 

10). 

Per llocs obserl'em: 

BASES: 

• La FC està per damunt de 200 p/m 
en un 17.4o/e de les vegades. entre 

200-180 p/m en un 63 .20/,. i per sota 

de 180 p/m en un I 9.4 o/e de les ve

gades (Gràfica 9). 

• La FC mitjana és de 188.6 p/m 
(Gràfica 5). 

• La mitjana de FC màxima assolida 

és de 203.8 p/m (Gràfica 11). 

ALERS: 

• La FC està per damunt de 200 p/m 
en un 0.60/e de les vegades. entre 

200-180 p/m en un 79.40/,. i per sota 

de 180 p/m un 20% de les vegades 

(Gràfica 9). 

• La FC mitjana és de 185 p/m (Gràfi

ca 5). 

• La mitjana de FC màxima asso lida 

és de 203.8 p/m (Gràfica 11). 

PIVOTS: 

• La FC està per damunt de 200 p/m 
en un 20% de les vegades. entre 

200-180 p/m en un 66.8% i per sota 

de 180 p/m en un 13,20/e de les ve

gades (Gràtïca 9) . 

• La FC mitjana és de 190.2 p/m 

(Gràfica 5). 

• La mitjana de FC màxima assolida 

és de 202.8 p/m (Gràfica 11). 

apunts. EdU,Q,ió Fili,Q i Esparts 1997 (48) 62-67 

PERCENTATGES DE FREQÜÈNCIA CARDÍACA 
DURANT EL PARTIT EN ALERS 
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Gràfi( 7. Mos1ra els percentatges de FC en què aquesta ho estat per damunt de 200 p/m, entre 200-1 BO p/m i 
per sota de 1 BO p/m durant el temps de partit registrat en ALERS 

PERCENTATGES DE FREQÜÈNCIA CARDÍACA 
DURANT EL PARTIT EN PIVOTS 
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Gràfi( B. Mostro els percentatges de FC en què aquesta ho estat per damunt de 200 p/m, entre 200-1BO p/m i 
per sota de 1BO p/m durant el temps de partit registrat en PIVOTS 

PERCENTATGES DE F.C. DURANT EL PARTIT 
MITJANA DE 5 JUGADORS PER LLOC 
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Gràfi( 9. Mostro els percentatges de FC en què aquesta ho estat per damunt de 200 p/m, entre 200-1 BO p/m i 
per sota de 1 BO p/m durant el temps de partit registrat en BASES, ALERS I PIVOTS 

65 



66 

IMENT I ENTRENAMENT 

P 
E 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
T 
G 
E 

PERCENTATGE DE F.C. DURANT EL PARTIT 
MI TJANA DE 15 JUGADORS 
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Gràfic 10. Mostro els percentatges de FC en què aquesta ho estat per damunt de 200 p/m, entre 200·180 p/m i 
per sota de 180 p/m durant el temps de partit registrat. Mitjana dels 15 jugadors 
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Gràfic 11 . Mostra la FC màxima durant el temps de partit registrat de 5 jugadors per llac. 

Conclusions 

• La FC durant un partit no roman 

constant. s inó q ue és osc il ·lant. amb 

intensitat s molt e levades. La qual 

cosa. juntament amb r observac ió 

de les acc ions de ls j ugadors. confir

ma que e l büsquet és eminentment 

ex plosiu . 

• Les dades obtingudes permete n 

confirmar que e l büsquet és fo na-

me ntalment anaeròbic a lüctic. 

anaeròbic lüc ti c mínimament 

ae ròbic (Fox. Mathews. 1984 l. 

• La FC mitj ana - 188 p/m- de mos

tra que la cürrega de la competi c ió 

és mo lt e levada. Una mitjana tan 

alta mantinguda durant tant de 

te mps és ca racterísti ca d' es forços 

intermite nts. 

• Per llocs. la FC mitjana més e levada 

correspon als pivots. seguit s dels 

bases i a lers. Això contras ta amb e l 

que es podi a es perar i amb les dades 

pu bli cades per a j ugadors de catego

ria sènior (Co lli . Fa inal. Aquest fe t 

pot obe ir a d iversos motius. ent re e ls 

quals. a l nostre parer. en podem tro

bar un o di ve rsos de ls següent s: 

I . Que a més de l ll oc en el qua l es 

j uga té un paper important la 

capac it at volit iva de cada ind ivi

d u: hem de tenir en compte que 

la moti vac ió influe ix en la FC. 

2. Manca d 'estereotipus amb major 

poli va lènc ia e n aquesta catego-

n a. 

3. Que la mostra és petita per ex

treure' n dades concloent s 

- però sí ori entati ves- per 

llocs . 

4 . Atès q ue en e ls es forços intermi

tent s d 'inte nsitat müxima o sub

müx ima la FC continua augmen

tat durant els primers segons de 

la pausa i es manté a lt a durant 

a lg unssegons. hi pothaverj uga

dors amb una gran capac itat vo-

apunts. EdU(O!ió Fili,o i Elportl 1997 148) 62·67 



FREQÜÈNCIA CARDíACA MÀXIMA 
MITJANA PER LLOCS DURANT EL PARTIT 
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Gràfic 12. Mostro lo mitjono per 1I0u de lo FC màximo duront el temps de partit registrot 

liti va, però amb una capac itat de 

recuperac ió menor. que presentin 

una FC mitjana molt elevada però 

tenint més intluènc ia en aquesta e ls 

períodes de pausa que e ls de treball. 

Això podri a ser esbrinat mitj ançant 

I" execució de proves de potènc ia 

ae ròbica müx ima i d 'esforços inte r

mitent s müx ims. 

Discussió 

El cone ixe ment de la manera de di scó

rre r la FC durant e l partit i I" obse rvac ió 

de les accions que rea lit ze n el s j uga

dors ens duu a plantejar-nos la qüesti ó 

de l treball de res istència aeròbica en e l 

hüsquet. 

apunts. Edu<o,òó Fí,í,o í Elport, 1997 (48} 62·67 

Té sentit rea litzar entrenament de resis

tència aeròbica en la pretemporada ') 

S' ha de treballar la resistència aeròbica 

durant la te mporada? 

1\ f "¡\ VOR 

• Permet reajustar e l pes corporal i e l 

'/(' de te ixit adipós . 

• Facili ta la recuperació. 

• Permet incre mentar el volum d' en

trenament. 

ENCONTRA 

• Inte rfe rènc ia negati va sobre I" ex

plos ivitat de les tïbres de contracc ió 

rüpida (blanques) , sobreto t Fil A. És 

a dir. inte rfere ix negativame nt sobre 

e l rendiment espec ilïcoqualitatiu . 

• Les millores de les adaptacions lï 

sio lòg iques a l' e ntrenament de re

sistènc ia aeròbica requere ixe n 

grans volums d 'entrenament. A ixò 

implica dedicar un temps important 

a aquesta faceta en detriment d ' a l

tres aspectes més importants. 

• La capacitat aeròbica nccessü ri a per 

a l büsquet es pot adquirir de forma 

indirecta pe l propi volum d 'entrena

ment espec ilï coqualitatiu . 

• Ateses Ics caracte rístiques intrínse

ques de l büsquet (l' ex plos ivitat 

marca la diferènc ia ), se ri a més 

avantatjós per al jugador durant la 

pretemporada realitzar un entrena

ment adaptatiu a I" ex plos ivitat en 

lloc d'un entrenament de resistènc ia 

aeròbica . 
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