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Resum
Pre sen tem una anà li si de les ac cions de

joc en el tennis d’in di vi duals so bre pis ta

ràpi da. A par tir de tre balls de sen vo lu pats

so bre al tres es ports (Alon so, 2001, Argu -

do, 2000, Her nán dez, 1987 i Llo ret,

1994), vam rea lit zar un pri mer acos ta -

ment per es tu diar el mo del es truc tu ral de

l’ac ció de joc, tot iden ti fi cant rols i sub rols 

so cio mo tors en el tennis d’in di vi duals, i

te nint com a ob jec te d’es tu di les pos si bles 

re la cions en tre les mo da li tats tècni ques

del ser vei o sa ca da, les di rec cions que hi

pren la pi lo ta, els di fe rents ti pus de res ta -

des i les di rec cions d’a ques tes. Per al tre -

ball de camp vam ob ser var cinc par tits de

la ca te go ria mas cu li na del Tor neig US

Open 2001, en les úl ti mes eli mi natò ries

de qua dre fi nal; vam quan ti fi car les ac -

cions mit jan çant dues fit xes de con trol

crea des per l’au tor amb aques ta fi na li tat.

Din tre dels re sul tats d’a quest tre ball d’in -

ves ti ga ció apa rei xen po ques co rre la cions

sig ni fi ca ti ves entre les variables es -

tudiades, per la qual cosa a l’hora de l’en -

trenament haurien de ser treballades

totes.

Introducció

La lec tu ra de tre balls d’in ves ti ga ció so -

bre l’anà li si pràxi ca de di fe rents es ports, 

com ara el fut bol, el bàsquet, i l’hand -

bol, en tre d’al tres, va fer des per tar en mi 

l’in terès per ana lit zar aquest es port del

tennis d’in di vi duals des d’a quest punt

de vis ta.

El tennis és un es port que es juga en les

ca te go ries tant mas cu li na com fe me ni na i

en la mo da li tat d’in di vi duals, do bles o do -

bles mix tos. Es po dria de fi nir com un es -

port in di vi dual, sub jec te a unes nor mes, i

ins ti tu cio na lit zat, que es prac ti ca en una

pis ta di vi di da per una xar xa i amb la fi na li -

tat d’in tro duir la pi lo ta en el camp con tra ri 

(Ca ba lle ro, 2002). Des d’un punt de vis ta

pra xeolò gic i se guint la clas si fi ca ció pro -

po sa da per Her nán dez (1987), es po dria

dir que es trac ta d’un es port re gla men tat i

d’o po si ció, so cio mo triu, sen se in te rac ció

mo triu en tre com panys, però sí d’adver -

sari, per tal com és, se guint Par le bas

(1981), un es port in di vi dual on no

existeix la incertesa dels companys ni del

medi físic on es desenvolupa l’acció de

joc.

Al nos tre es tu di, vam es ta blir el mo del es -

truc tu ral de l’ac ció de joc, i des prés vam

ana lit zar el ser vei i la res ta da en l’es port

del tennis d’in di vi duals so bre pis ta ràpi da, 

de ju ga dors d’alt ni vell, que es tro ba ven

en tre els 55 pri mers clas si fi cats de l’ATP,

i din tre del qua dre final del torneig US

Open.

El nos tre prin ci pal ob jec tiu va ser com -

pro var si hi ha via al gu na co rre la ció en tre

les mo da li tats tècni ques d’e xe cu ció de

dues ac cions de joc lli ga des per la suc -
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Ten nis, Ser vei i res ta da, Pis ta ràpi da,
Mo del es truc tu ral, Rol so cio mo tor, Sub rol
so cio mo tor, Es tratè gia mo triu, Ava lua ció
i quantificació

n Pa ra ules cla u

Abstract

We present an analysis or the actions

in individual tennis played on a fast

surface. From a starting point from

work developed on other sports

(Alonso, 2001, Argudo, 2000,

Hernandez, 1987 and Lloret 1994) we

carried out a study of the structural

model of the action of the game,

identifying  sociomotor roles and sub

roles in individual tennis and having

as an object the study of the possible

relations between the technical

methods of service, the direction of

the ball in these, the different types of 

return and the direction of the ball.

For work in the field we watched 5

matches in the 2001 Men US Open, in

the eliminations of the final four,

calibrating the actions by way of two

control set-ups designed by the

author. In the results of this

investigative work few significant

correlations among the variables

studied appeared, therefore during

training time all those must be

worked.

Key words

Tennis, Service and return, Fast surface,

Structural model, Sociomotor role,

Sociomotor subrole, Motor strategy,

Evaluation and quantification



ces sió en el temps, el ser vei (lif tat, ta llat

o pla) i la res ta da (lif ta da, ta lla da o pla -

na), i apli car, pos te rior ment, els re sul tats 

de la nos tra in ves ti ga ció a la for ma ció in -

te gral del ju ga dor de tennis d’i ni cia ció,

en for ma ció, i alt ren di ment es por tiu. A

par tir d’a quest tre ball pre te nem de crear

unes ex pec ta ti ves que ori gi nin fu tu res in -

ves ti ga cions que apro fun dei xin en aquest 

es port.

Marc teòric

Per a la rea lit za ció de l’anà li si del tennis

d’in di vi duals re que reix una ar gu men ta ció

prèvia, a ni vell teò ric, de l’ac ció de joc,

que en el nos tre cas ha es tat el mo del es -

truc tu ral de l’ac ció de joc de Par le bas

(1981), se gons el qual cal te nir en comp -

te dos ele ments: rols i sub rols so cio mo -

tors, as pec tes que pas sem a de sen vo lu par 

a con ti nua ció a cau sa de la rellevància

que tenen en aquest estudi.

Rols sociomotors

Par le bas (1981) de fi neix el rol so cio mo tor 

com a “les con duc tes mo to res as so cia des

a un es ta tus con cret, on cada rol ha d’a -

nar lli gat a un sol es ta tus que co di fi ca

l’en tra da en ac ció. Per tant, el rol no de fi -

neix el ju ga dor sinó les ac cions mo trius;

ales ho res, doncs, és pos si ble el can vi de

rol en diferents jugadors” (p. 202-206).

En aques ta lí nia, Her nán dez (1994a,

1994b, 2000) de fi neix el rol es tratè gic

mo tor com a la mena de con duc tes mo to -

res as so cia da, en un joc es por tiu, a un re -

gla ment pre cís. O tam bé, el pa per as su -

mit per un ju ga dor en una si tua ció de joc,

al qual hom hi as so cia una sèrie de fun -

cions o ac cions mo to res i de ci sions mo to -

res pròpies del joc, que li con fe rei xen una

for ma pròpia d’ac tua ció i que el di fe ren -

cien d’un al tre o d’al tres ju ga dors, per tal

com ell o els que te nen el ma teix rol es -

tratè gic mo tor, són els que po den rea lit zar 

aques tes de ter mi na des fun cions o ac cions 

i de ci sions mo to res.

Alho ra, el rol so cio mo tor es tro ba con di -

cio nat pel re gla ment i això de ter mi na la

re la ció del ju ga dor amb els tres sec tors fo -

na men tals de l’ac ció: les re la cions amb

els al tres, amb l’espai i amb el mòbil.

En el cas concret del tennis individual

tindrem en compte les consideracions

que en fa Lasierra (1993) i distingirem:

la identificació del rol pròpiament dit, la

demarcació com a rol, i la situació de l’a -

tacant i del defensor com a rol, elements

que passarem a comentar en els apartats

següents.

Iden ti fi ca ció

del rol pròpiament dit

En els es ports d’e quip amb por te ria (fut -

bol i hand bol), Par le bas (1981) iden ti fi -

ca dos rols: el ju ga dor de camp i el por -

ter. Van kersscha ver (1987) es ta bleix,

per al fut bol, en fun ció del fet que l’e quip

es ti gui en pos ses sió de la pi lo ta o no, els

rols de: ata cant, de fen sor, por ter ata cant

i por ter de fen sor. Her nán dez (1987), as -

sen ya la per al bàsquet qua tre mo dels de

rol so cio mo tor: ju ga dor amb pi lo ta, ju ga -

dor sen se pi lo ta de l’e quip que la té, ju -

gador sen se pi lo ta de l’e quip que no la

té i por ter. Pos te rior ment, Sam pe dro,

(1997) per al fut bol sala, i Argu do i Llo ret 

(2000), per al wa ter po lo, in clouen un

cin què rol ano me nat “ju ga dor sen se pi lo -

ta de l’e quip que no la té da vant del ju ga -

dor amb pi lo ta”.

Adaptant aquest sistema de rols so -

ciomotors al tennis individual, i salvant

les diferències que es tracta d’un esport

individual, davant dels altres (futbol,

handbol, bàsquet i waterpolo), que són

col·lectius, i que en aquest no hi ha una

possessió de la pilota com a tal, sinó el

copejament amb un estri (raqueta),

definirem els rols sociomotors següents

(Caballero, 2002): jugador amb pilota i

jugador sense.

Les op cions del ju ga dor amb pi lo ta es tro -

ben de ter mi na des pel joc pre vi (cop per

part de l’ad ver sa ri, si tua ció de la pi lo ta a

la pis ta, si tua ció del con tra ri, etc.) i per l’i -

ni ci del joc amb el ser vei o sa ca da. En el

pri mer cas, el ju ga dor pot rea lit zar un

punt a fa vor, fa llar el cop, o sim ple ment

con ti nuar el joc. Tam bé ha de pre veu re la

tra ject òria de la pi lo ta per pre pa rar-se,

col·lo car-se en el lloc adient per co pe jar, i

rea lit zar la ju ga da més ade qua da, amb

carà cter ofen siu o de fen siu, tot in ten tant

de pro vo car l’e rra da del con tra ri mit jan -

çant en ganys, efec tes, llan çant a llocs di fí -

cils de tor nar, etc. El ser vei o sa ca da cons -

ti tueix un gest tècnic im por tant i de ci siu

en aquest es port, per què de ter mi na en

gran me su ra el de sen llaç del punt. Un bon 

ser vei im pli ca po der im po sar el teu sis te -

ma de joc i in ten tar de do mi nar l’ad ver sa ri 

des del començament per tal de poder

tenir moltes possibilitats de guanyar un

gran nombre de punts.

La situació del jugador sense pilota té lloc

tan bon punt aquesta ha estat copejada i

va encaminada al camp del contrari, i el

jugador ocupa espais per tal de buscar la

posició més idònia i tapar el màxim de

buits possibles per defensar el seu camp,

després de mantenir una posició d’espera

amb l’atenció posada en el cop del

contrari, intentant de predir trajectòries i

anticipar-se a la jugada, si és possible, o

defensar-se davant el seu atac. Aquesta

posició d’espera serà més o menys

relaxada en funció de la posició del camp

on es trobi; de manera que, com més gran 

sigui la distància entre els oponents, més

relaxada pot ser aquesta relaxació i

viceversa.

La de mar ca ció

com a rol

Igual com La sie rra (1993), opi nem que

en l’es port del tennis d’in di vi duals les

de mar ca cions no po den ser con si de ra -

des com a rols en elles ma tei xes, sinó

com a si tua cions es pa cials en pis ta, sus -

cep ti bles de can viar per qual se vol cir -

cumstància del joc, i que con di cio nen

les ac cions del ju ga dor. Din tre d’a quests 

es pais, el ju ga dor pot ocu par in dis tin ta -

ment qual se vol lloc de la pis ta, tant si es 

tro ba en pos ses sió de la pi lo ta com si

no, ata cant o de fen sant. Aques ta lli ber -

tat de mo vi ments per met al ju ga dor de

rea lit zar di fe rents ac cions en fun ció de

com li vin gui la pi lo ta llan ça da per l’ad -

ver sa ri. Així és fàcil que pu guem veu re

en el joc gests tècnics, com ara una re -

ma ta da des del fons de la pis ta (cop que

es rea lit za im pac tant la pi lo ta per so bre

de l’al tu ra del cap) o una vo lea des de

mit ja pis ta (cop que es rea lit za abans

del bot de la pi lo ta, com a con tes ta ció a

un llan ça ment del con tra ri, on la zona de 

copejament no acostuma a superar

l’altura del cap).
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La si tua ció de l’a ta cant

i del de fen sor com a rol

Obser vant les ca rac te rís ti ques del tennis,

sem bla sen zill de de ter mi nar-hi els rols

d’a tac i de de fen sa, tal com Van kersscha -

ver (1987) va fer per al fut bol. Te nint en

comp te que el tennis es de sen vo lu pa mit -

jan çant el con tac te d’un es tri (ra que ta)

amb un mòbil (pi lo ta), po dem de ter mi nar

que el ju ga dor amb pi lo ta (ju ga dor que es

dis po sa a co pe jar) serà l’a ta cant, i el ju ga -

dor que no la té, el de fen sor. Enca ra que,

se gons el sis te ma tàctic del ju ga dor,

aquest pot rea lit zar cops de fen sius for çats 

pel con tra ri –fins i tot es tant en pos ses sió

de la pi lo ta–, o no vo ler arris car en les ju -

ga des, per por de per dre el punt o pro vo -

car un sis te ma de joc on el ju ga dor que

més aguan ti fí si ca ment guan yi el punt.

Tam bé exis tei xen cops cla ra ment ofen sius 

on la si tua ció del joc ofe reix la pos si bi li tat

d’a ta car i in ten tar d’a con se guir un punt o

for çar una fa lla da del contrari.

En vir tut d’a ques tes cir cumstàncies po -

dem afir mar per al tennis, en co rres -

pondència amb al tres au tors, com Argu do

(2000) i Llo ret (1998), que l’a ta cant i el

de fen sor no po den ser con si de rats rols

per què, mal grat el seu sig ni fi cat, i se guint

Argu do (2000), no sem pre que un ju ga dor 

es dis po sa a co pe jar la pi lo ta ata ca ni

sem pre el jugador que no té la pilota

defensa.

Si tuem, ara, cada rol so cio mo tor en tres

sec tors d’ac ció (ve geu tau la 1).

A par tir d’a quí, con vé de di fe ren ciar dos

ti pus de xar xes de can vi: lo cal i fix. Les

pri me res, s’ads criuen al ma teix ju ga dor

que in ter can via els rols de ju ga dor amb

pi lo ta i ju ga dor sen se, i te nen les ca rac -

te rís ti ques se güents: a) el ju ga dor és es -

ta ble, pel fet que té la ma tei xa quan ti tat

de rols men tre dura el joc, b) els rols po -

den can viar-se din tre del ma teix equip/

ju ga dor, i c) es trac ta d’un duel simè tric, 

en què hi ha dues xar xes de rols idè nti -

ques, una per a cada ju ga dor. Les xar xes 

amb rol fix no exis tei xen en el cas del

tennis d’in di vi duals, per què no més hi ha 

un ju ga dor, i aquest exer ceix tots els

rols, a di ferè ncia d’al tres es ports, com

ara el wa ter po lo o el fut bol, etc., es ports

d’e quip, que sí que dis po sen de di ver sos 

ju ga dors i es dóna la pos si bi li tat que hi

hagi un ju ga dor amb rol fix, com és el

cas del por ter.

Con ti nuant l’anà li si pre sen ta da per Llo ret

(1994), adap ta da de La sie rra (1993), la

re pre sen ta ció gràfi ca de les xar xes de can -

vi de rol per a l’es port del tennis d’in di vi -

duals que da ria de la ma ne ra se güent (ve -

geu tau la 2):

Su brols so cio mo tors

El sub rol so cio mo tor ha es tat de fi nit de

di ver ses for mes. Par le bas (1981) el de -

fi neix com “la se qüèn cia lu do mo triu

d’un ju ga dor con si de rat com a la uni -

tat com por ta men tal de base del fun cio -

na ment es tratè gic d’un joc es por tiu”

(p. 227).

D’al tra ban da, Van kersscha ver (1987)

con si de ra que “és una clas se de con duc -

tes as so cia des a un rol i que for men una

uni tat com por ta men tal de base en re la -

ció amb el fun cio na ment del joc” (p. 57).

Per a La sie rra (1993) se ria: “la ca te go ria

rea gru pa do ra de to tes les suc ces sions de

com por ta ment que re ve len la ma tei xa in -

ten ció es tratè gi ca im me dia ta i que cor -

respon a una sig ni fi ca ció pràcti ca idè nti -

ca” (p. 48).

Men tre que per a Llo ret (1994), “re pre -

sen ta una ca te go ria pràxi ca que pot ser

con si de ra da com a la uni tat d’in te rac ció

tàcti ca mí ni ma de fun cio na ment ope ra -

to ri de l’es port d’e quip”. I de fi neix el sub -

rol so cio mo tor com “aque lles pos si bi li -

tats o de ci sions es tratè gi ques de les ac -

cions de joc, as so cia des a un rol de ter mi -

nat” (p. 142).

Fi nal ment, Her nán dez (2000), l’a no me na 

sub rol es tratè gic mo tor, i l’en tén com a:

“cada una de les pos si bles con duc tes de

de ci sió que el ju ga dor pot as su mir i rea -

lit zar du rant el de sen vo lu pa ment del joc, 

i tam bé la uni tat con duc tual de base de

l’ac ció es tratè gi ca mo to ra” (p. 63).

Així doncs, les sub fun cions mo trius va ria -

ran, se gons De lau nay (1976), en fun ció

de fac tors com ara:

a) El re gla ment del joc.

b) Les ca rac te rís ti ques i ex pe rièn cia del

ju ga dor, i

c) Els ni vells tècnics i tàctics de cada ju -

ga dor.
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ROL

SECTOR D’ACCIÓ JU GA DOR AMB PILOTA JU GA DOR SENSE PILOTA

Inte rac ció mo triu No hi ha in te rac ció amb el com pany,

per què no exis teix.

No hi ha in te rac ció amb el com pany,

per què no exis teix.

Re la ció amb l’es pai. n Uti lit za ció lliu re de tot l’es pai de

joc.

n Li mi ta ció a l’ho ra d’e fec tuar el

ser vei (es fa da rre ra la lí nia i al

cos tat con tra ri d’on es rea lit zarà

la sa ca da)

Uti lit za ció lliu re de tot l’es pai de joc.

Re la ció amb el mòbil. n Es co pe ja la pi lo ta amb la ra que ta

(es tri).

n No és permès de co pe jar la pi lo ta

amb cap al tra part del cos.

n TAULA 1.
Sec tors d’ac ció dels rols en el tennis in di vi dual. [Ca ba lle ro (2002), adap ta t de La sie rra (1993) i 
Argu do (2000)].

JUGADOR

AMB PILOTA

JUGADOR

SENSE PILOTA

Ju ga dor

amb pilota
— 1

Ju ga dor

sen se pi lo ta
1 —

1: canvia de rol. —: coin ci dèn cia de rol.

n TAULA 2.
Xar xes de can vi de rols en el tennis d’in di vi -
duals [Ca ba lle ro (2002)].



És Her nán dez (1987) qui en ca ra ho cla ri -

fi ca més, i ex po sa que les ac cions de joc

per tan yents a un rol de ter mi nat es tro ben

con di cio na des per:

a) La in te rac ció amb els al tres par ti ci -

pants.

b) El con di cio na ment de les re gles, i

c) La de ci sió o com por ta ment estra -

tègic.

Ve gem com s’i den ti fi quen, es re co nei xen i 

es re la cio nen els di fe rents sub rols so cio -

mo tors en el tennis in di vi dual, con ti nuant

la clas si fi ca ció que hem fet servir per als

rols:

Ju ga dor amb pi lo ta

A la tau la 3 po dem ob ser var una re la ció

or de na da dels sub rols, la seva ac ció de

joc, i les mo da li tats tècni ques d’e xe cu ció.
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SUBROL ACCIÓ DE JOC MODALITAT TÈCNICA

Po sar la pi lo ta en joc Ser vei Ser vei:

n Pre sa Est de Dre ta o Con ti nen tal.

n Pla, lif tat, ta llat.

n A dre ta, re vés, cen tre.

n Alt, mitjà, baix.

De fen sar la pi lo ta Des pla ça ment, cop i ree qui li bri Dre ta i re vés:

n Pre sa Est, Oest, Con ti nen tal, a dues mans

n Des de fons de pis ta, mit ja pis ta, xar xa

n Pla, lif tat, ta llat, la te ral

n Cop:

t alt, mitjà, baix

t dre ta, es que rra, cen tre

t pi lo ta alta, mit ja na, bai xa

t cap al fons, mit ja pis ta, xar xa

Ata car la pi lo ta Des pla ça ment, po si cio na ment i cop Dre ta i re vés:

n Pre sa Est, Oest, Con ti nen tal, a dues mans

n Des de fons de pis ta, mit ja pis ta, xar xa

n Pla, lif tat, ta llat, la te ral

n Cop:

t alt, mitjà, baix

t dre ta, es que rra, cen tre

t pi lo ta alta, mit ja na, bai xa

t cap al fons, mit ja pis ta, xar xa

Con ti nuar el pi lo teig Cop i des pla ça ment Dre ta i re vés:

n Pre sa Est, Oest, Con ti nen tal, a dues mans

n Des de fons de pis ta, mit ja pis ta, xar xa

n Pla, lif tat, ta llat, la te ral

n Cop:

t alt, mitjà, baix

t dre ta, es que rra, cen tre

t pi lo ta alta, mit ja na, bai xa

t cap al fons, mit ja pis ta, xar xa

Engan yar l’ad ver sa ri Fin ta Fin ta de:

n Des pla ça ment

n Cop

Ocu par es pais Des pla ça ment ofen siu i po si cio na ment, Joc de peus

Fi na lit zar l’ac ció d’a tac Des pla ça ment, po si cio na ment i cop Dre ta i re vés::

n Pre sa Est, Oest, Con ti nen tal, a dues mans

n Des de fons de pis ta, mit ja pis ta, xar xa

n Pla, lif tat, ta llat, la te ral

n Cop:

t alt, mitjà, baix

t dre ta, es que rra, cen tre

t pi lo ta alta, mit ja na, bai xa

t cap al fons, mit ja pis ta, xar xa

n TAULA 3.
Re la ció dels sub ro ls mo to rs i pre sen ta ció or de na da de l’ac ció de joc en el ju ga dor amb pilo ta. (Ca ba lle ro, 2002).



Ju ga dor sen se pi lo ta

A la tau la 4 es pot ob ser var una re la ció or -

de na da dels sub rols, l’ac ció de joc i la mo -

da li tat tècni ca co rres po nent.

Estudi de camp

Una ve ga da de fi nit el marc teò ric i es ta -

blert el mo del es truc tu ral de l’ac ció de joc

en el tennis d’in di vi duals, ens vam cen trar 

en l’anà li si con cre ta del ser vei i la res ta da, 

que són l’ob jec te d’es tu di de la nostra

investigació.

Pro ble ma

Des de la pers pec ti va de rols i sub rols mo -

tors plan te ja da pel mo del es truc tu ral de

l’ac ció de joc, in ten tem d’ex pli car, dins

del tennis d’in di vi duals, el pro ble ma se -

güent: Qui na re la ció exis teix en tre els

gests tècnics del ser vei i de la res ta da?

Cor relacionen en tre ells, la mo da li tat

tècni ca del ser vei, la di rec ció que pren, els 

di fe rents ti pus de res ta da i la seva di rec -

ció? Amb aques ta fi na li tat, vam for mu lar

els objectius d’investigació que s’exposen

a continuació.

Objec tius

Els ob jec tius ge ne rals del nos tre es tu di

són:

n Ana lit zar les ac cions de joc (ser vei i res -

ta da) en el tennis d’in di vi duals so bre

pis ta ràpida.

n Iden ti fi car el sis te ma de rols i sub rols en 

el tennis d’in di vi duals.

n Quan ti fi car les ac cions del joc (ser vei i

res ta da) en aques ta mo da li tat espor tiva.

Aquests ob jec tius ge ne rals es van con -

cre tar en els ob jec tius es pe cí fics se -

güents:

n Estu diar la re la ció exis tent en tre les mo -

da li tats tècni ques del ser vei i la seva di -

rec ció.

n Ana lit zar la re la ció exis tent en tre les

mo da li tats tècni ques del ser vei i les di -

fe rents restades.

n Com pro var la re la ció exis tent en tre les

mo da li tats tècni ques del ser vei i les di -

rec cions de les restades.

n Obser var la re la ció exis tent en tre les

di rec cions del ser vei i les di fe rents res -

ta des.

n Veu re si exis teix re la ció en tre les

 direccions del ser vei i de les res ta -

des.

n Con èi xer la re la ció exis tent en tre els di -

fe rents ti pus de res ta da i les di rec cions

de les restades.

n Ve ri fi car les pos si bles di ferè ncies en tre

el pri mer ser vei i el se gon pel que fa a

les mo da li tats tècni ques d’e xe cu ció i

a la di rec ció.

Dis seny

El dis seny man tin gut en aquest tre ball

so bre l’es tu di i l’anà li si d’es ports d’o po si -

ció i sen se coo pe ra ció, apli ca da al

tennis, és co rre la cio nal. Les va ria bles

són les di fe rents mo da li tats d’e xe cu ció

del ser vei (pla, ta llat, lif tat), la di rec ció

del ser vei (dre ta, cen tre, es que rra), els

di fe rents ti pus de res ta da tant de dre ta

com de re vés (pla, ta llat, lif tat) i la di rec -

ció d’a ques tes res ta des (dre ta, cen tre,

es que rra); n’es ta blim i rea lit zem di ver ses 

com pa ra cions.

Mèto de

Mos tra

Del to tal de par tits de tennis, dels

128 ju ga dors que com po nen el qua dre

fi nal del tor neig US Open i com pe tei xen

amb el sis te ma d’e li mi natò ries, vam se -

lec cio nar, per a la nos tra anà li si, els

5 par tits mas cu lins de les úl ti mes ron -

des d’a ques tes eli mi natò ries. Els sub -

jec tes que els van dis pu tar eren si -

tuats en tre els 55 pri mers clas si fi cats

de l’ATP; les se ves edats es tro ba ven

com pre ses en tre els 20 i els 30 anys

(0 = 23,6 anys, dt = 3,41) i els seus

noms van ser, per or dre al fabè tic:

Arnaud Cle ment (Fran ça, núm 14 de

l’ATP, de 24 anys d’e dat), Tommy Haas

(Ale man ya, núm 16, de 23 anys), Lley -

ton He witt (Austràlia, núm 3, de 20

anys), Iev gue ni Ka fel ni kov (Rús sia, núm 

6, de 27 anys), Ma rat Sa fin (Rús sia,

núm 11, de 21 anys), Pete Sam pras

(USA, núm 7, de 30 anys) i Ma ria no

 Zabaleta (l’Argen ti na, núm 55, de

23 anys). A tots els ju ga dors se’ls su po -

sa va un ni vell ho mo ge ni, tant en l’as pec -

te fí sic, com tècnic i tàctic, atès que re -

pre sen ta ven els mi llors clas si fi cats del

món se gons l’ATP.

Instru ments

de re co lli da de da des

En la fase de vi sió i en re gis tra ment dels

par tits de tennis ob jec te de la nos tra anà li -

si es van uti lit zar els ma te rials se güents:

el ca nal de te le vi sió “Eu ros port”, un mo ni -

tor de te le vi sió SONY TRINI TRON COLOR

28’ mo del KV- 25C5E, una vi deo cas set

re cor der VHS, mar ca SONY, mo del

SLV-SX70B i 10 cin tes de ví deo ver ges,

mar ca BASF High Stan dard E-240.
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Ocu par es pais. Des pla ça ment de fen siu i po si cio na ment. Joc de peus.

En es pe ra. Po si ció de base i equi li bri. Po si ció base.

Engan yar l’ad ver sa ri. Fin ta. Fin ta de des pla ça ment.

Aten ció al cop de l’ad ver sa ri. Des pla ça ment de fen siu. Con cen tra ció per in ten tar d’an ti ci par-se al con tra ri.

n TAULA 4.
Re la ció dels sub rols mo tors i pre sen ta ció or de na da de l’ac ció de joc en el ju ga dor sen se pi lo ta (Ca ba lle ro, 2002).



Pel que fa a la fase d’es tu di del ma te rial

en re gis trat, es van fer ser vir: dues fit xes

de con trol, d’e la bo ra ció pròpia (ve geu

l’an nex al fi nal de l’ar ti cle); una per a l’en -

re gis tra ment de les da des co rres po nents

al ser vei i una al tra per a les da des co rres -

po nents a la res ta da, en les quals es re -

flec teix la de ci sió es tratè gi ca uti lit za da en

l’ac ció del ju ga dor amb unes fi na li tats

diferents en funció de la situació del joc.

Pro ce di ment

Per a la rea lit za ció d’a quest tre ball s’ha

se lec cio nat un dels qua tre mi llors tor -

neig del cir cuit que com po nen el Gran

Slam, con cre ta ment l’US Open dels

Estats Units, que se ce le bra en pis ta

ràpi da.

De tots els par tits que Eu ros port va re -

trans me tre, ín te gra ment, els pri mers

15 dies del mes de se tem bre del 2001,

en una ban da horà ria com pre sa en tre les 

14:00 i les 23:00 ho res, es van es co llir

5 par tits mas cu lins de les úl ti mes ron -

des de qua dre fi nal del tor neig, sen se

que els par ti ci pants es ti gues sin as sa -

ben tats de la rea lit za ció d’a quest tre ball

d’in ves ti ga ció.

Un cop en re gis trats, es va pro ce dir a l’ob -

ser va ció i quan ti fi ca ció del ser vei de cada

un dels ju ga dors. Prèvia ment, en tor neigs

an te riors a aquest, l’au tor es va es tar en tre -

nant en la po sa da en pràcti ca i pre sa de

da des amb la fit xa de con trol, per tal de fa -

mi lia rit zar-se amb el pro cés. Fi nal ment,

els par tits es co llits din tre del qua dre fi nal

van ser les ron des de quarts de fi nal, se mi -

fi nals i fi nals. Con cre ta ment van ser els

par tits: M. Sa fin-M. Za ba le ta, L. He witt- T. 

Haas, I. Ka fel ni kov-A. Cle ment, P. Sam -

pras-M. Sa fin i L. He witt-I. Ka fel ni kov.

Anàli si de da des

Vam cal cu lar es ta dís tics des crip tius

clàssics (va lors mí nim i màxim, mit ja na

aritm èti ca i des via ció tí pi ca) per a les va -

ria bles: mo da li tat tècni ca d’e xe cu ció del

pri mer i se gon ser veis (pla, ta llat, lif tat),

di rec ció del ser vei (dre ta, cen tre, es que -

rra), ti pus de res ta des, tant de dre ta com

de re vés (pla na, ta lla da, lif ta da), i di rec ció 

de les restades (paral·lela, creuada, al

centre).

Vam efec tuar con trasts de sig ni fi ca ció

de di ferè ncies de mit ja nes per a mos tres

de pen dents (pro ves T) per tal de com -

pro var si hi ha via di ferè ncia en tre la mo -

da li tat tècni ca del ser vei i la di rec ció del

ser vei, en tre la mo da li tat tècni ca del ser -

vei i els di fe rents ti pus de res ta da, en tre

la mo da li tat tècni ca del ser vei i la di rec -

ció de les res ta des, en tre la di rec ció del

ser vei i els di fe rents ti pus de res ta da, en -

tre la di rec ció del ser vei i la di rec ció de

les res ta des, en tre els di fe rents ti pus de

res ta da i la di rec ció de les res ta des, i

 finalment, en tre el pri mer ser vei i el

 segon.

Vam cal cu lar els coe fi cients de co rre la ció 

de Pear son, amb les se ves co rres po nents 

pro ba bi li tats, per veu re si exis tia al gu na

re la ció en tre la mo da li tat d’e xe cu ció

tècni ca, tant del pri mer ser vei com del

se gon (pla na, ta lla da i lif ta da), la di rec -

ció (dre ta, cen tre i es que rra), el ti pus de

res ta des, tant amb la dre ta com amb el

re vés (to tals, lif ta des, ta lla des, pla nes) i

la seva di rec ció (creua des, pa ral·le les o

al cen tre).

To tes les anà li sis es ta dís ti ques es men ta -

des es van rea lit zar amb el pa quet es ta -

dís tic SYSTAT, 10, i es va ac cep tar un

 nivell de con fian ça del 95% i una pro ba bi -

li tat d’e rror del 5% (ni vell de sig ni fi ca ció

de 0,05) en tots ells.

Resultats

La tau la 5 ens ofe reix una vi sió ge ne ral

de les da des ob tin gu des per a cada una

de les va ria bles es tu dia des in di vi dual -

ment.

En aques ta tau la es pot ob ser var que, en

el pri mer ser vei, la mo da li tat tècni ca més

uti lit za da ha es tat la ta lla da i, la menys, la 

lif ta da. En el se gon ser vei, la mo da li tat

tècni ca més uti lit za da ha es tat la lif ta da i

no exis teix la pla na.

La di rec ció del pri mer ser vei més uti lit za -

da ha es tat la di ri gi da cap a l’es que rra,

bus cant el re vés de l’ad ver sa ri, i en pe ti ta

pro por ció, s’u ti lit za el di ri git cap al cen tre. 
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SERVEI

PRIMER SERVEI SEGON SERVEI

MO DA LI TAT D’E XE CU CIÓ DI REC CIÓ DE LA PI LO TA MODALITAT D’EXECUCIÓ DIRECCIÓ DE LA PILOTA

Pla Ta llat Lif tat Dret Cen tre Es que rre Pla Ta llat Lif tat Dret Cen tre Esque rre

333 408 183 377 58 481 0 118 275 72 125 196

RESTADA

RES TA DA DE DRE TA RES TA DA DE RE VÉS

MODALITAT D’EXECUCIÓ DIRECCIÓ DE LA PILOTA MO DA LI TAT D’E XE CU CIÓ DI REC CIÓ DE LA PILOTA

Plana Ta llada Lif tada Pa ral·lela Cen tre Creua da Pla na Ta lla da Lif ta da Pa ral·lela Cen tre Creua da

9 19 253 60 142 79 8 137 314 67 223 169

n TAULA 5.
Vi sió ge ne ral de la quan ti fi ca ció de les va ria bles es tu dia des en tots els par tits ana lit zats.



La di rec ció del se gon ser vei més uti lit za da 

ha es tat la di ri gi da cap a l’es que rra i, la

menys, la dirigida cap a la dreta.

La res ta da de re vés s’u ti lit za més que no

pas la res ta da de dre ta. Dins del re vés de

dre ta s’u ti lit za més el ti pus lif tat, s’u ti lit za

poc el ti pus ta llat i el ti pus pla és molt

escàs (si ob ser vem els ví deos po dem dir

que so la ment es fa ser vir quan el ser vei és

molt po tent i amb prou fei nes dóna temps

de rea lit zar una res ta da, en con se qüèn -

cia, el ju ga dor no més pot po sar la ra que ta

per col pe jar la pi lo ta). La res ta da de re vés

que més s’u ti lit za és de ti pus lif tat i el que

menys, el pla. La res ta da de re vés tallada

s’utilitza més que la restada de dreta

tallada.

La di rec ció de la res ta da de dre ta més uti -

lit za da ha es tat la di ri gi da cap al cen tre, i

la menys em pra da, en pa ral·lel. La di rec -

ció de la res ta da de re vés més uti lit za da

ha es tat la di ri gi da cap al cen tre, i la

menys emprada, en paral·lel.

De les nos tres pro ves T de di ferè ncies de

mit ja nes i les co rre la cions de Pear son

vam ob te nir els re sul tats següents:

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles de la mo da li tat tècni ca i la

di rec ció dels ser veis, exis tei xen dife -

rències sig ni fi ca ti ves en tre el pri mer

ser vei pla i el pri mer ser vei di ri git cap al

cen tre i a l’es que rra. Entre el pri mer ser -

vei ta llat i el pri mer ser vei di ri git al cen -

tre. Entre el pri mer ser vei lif tat i el pri -

mer ser vei di ri git a la dre ta, al cen tre i a

l’es que rra. Entre el se gon ser vei pla i el

se gon ser vei di ri git a la dre ta, al cen tre i

a l’es que rra. Entre el se gon ser vei ta llat

i el se gon ser vei di ri git a la dre ta. Entre

el se gon ser vei lif tat i el se gon ser vei di -

ri git a la dre ta, al cen tre i a l’es que rra.

Tam bé hi ha co rre la cions sig ni fi ca ti ves

en tre el pri mer ser vei pla i el pri mer i el

se gon ser veis a l’es que rra. Entre el pri -

mer ser vei ta llat i el pri mer i el se gon

ser veis a la dre ta. Entre el se gon ser vei

lif tat i el pri mer ser vei a l’es que rra.

Entre el se gon ser vei tallat i el segon

servei a la dreta i al centre. Entre el

segon servei liftat i el segon servei a

l’esquerra.

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles de la mo da li tat tècni ca del

ser vei i els di fe rents ti pus de res ta des,

com pro vem l’e xistència de di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves en tre el pri mer ser vei pla i

la res ta da de dre ta ta lla da, de dre ta pla -

na, de re vés, de re vés ta lla da i de re vés

pla na. Entre el pri mer ser vei ta llat i

les res ta des de dre ta ta lla da i pla na,

i les res ta des de re vés ta lla da i pla na.

Entre el pri mer ser vei lif tat i les res ta des 

de dre ta to tals, ta lla des i pla nes, la res -

ta da de re vés to tal i la res ta da de re vés

pla na. Entre el se gon ser vei pla i les res -

ta des de dre ta to tals, lif ta des, ta lla des, i 

pla nes, així com amb les res ta des de re -

vés, re vés lif ta da i re vés ta lla da. Entre el 

se gon ser vei ta llat i les res ta des de dre ta 

to tals, lif ta des, ta lla des, i pla nes, així

com les res ta des de re vés to tals, lif ta -

des i pla nes. Entre el se gon ser vei lif tat i 

les res ta des de dre ta ta lla des i pla nes,

així com les res ta des de re vés to tals, ta -

lla des i pla nes. Tam bé tro bem co rre la -

cions significatives entre la restada de

dreta i el segon servei tallat i liftat. Entre 

la restada de revés i el segon servei

liftat.

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles de la mo da li tat tècni ca

del ser vei i la di rec ció de les res ta des,

les nos tres anà li sis es ta dís ti ques mos -

tren di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el

pri mer ser vei pla i la res ta da de dre ta

creua da, de dre ta pa ral·lela, de dre ta

al cen tre, de re vés creua da, de re -

vés pa ral·lela i de re vés al cen tre. Entre 

el pri mer ser vei ta llat i la res ta da de

dre ta creua da, de dre ta pa ral·lela,

de dre ta al cen tre, de re vés creua da, de 

re vés pa ral·lela i de re vés al cen tre.

Entre el pri mer ser vei lif tat i la res ta da

de dre ta pa ral·lela. Entre el se gon ser -

vei pla i la res ta da de dre ta creua da, de 

dre ta pa ral·lela, de dre ta al cen tre,

de re vés creua da, de re vés pa ral·lela i

de re vés al cen tre. Entre el se gon ser vei 

ta llat i la res ta da de re vés pa ral·lela i

de re vés al cen tre. Entre el se gon ser vei 

lif tat i la res ta da de dre ta creua da, de

dre ta pa ral·lela, de dre ta al cen tre,

de re vés creua da i de re vés pa ral·lela.

Tam bé ob ser vem co rre la cions sig ni fi -

ca ti ves en tre la res ta da de dre ta creua -

da i el pri mer ser vei pla. Entre la res -

tada de dre ta pa ral·lela i el pri mer ser -

vei lif tat i el se gon ser vei lif tat. Entre la

res ta da de dre ta al cen tre i el pri mer

ser vei lif tat. Entre la res ta da de re vés al 

cen tre i el se gon ser vei lif tat.

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles de la di rec ció del ser vei i

els di fe rents ti pus de res ta des, veiem di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el pri mer

ser vei a la dre ta i la res ta da de dre ta lif -

ta da, de dre ta ta lla da, de dre ta pla na,

de re vés ta lla da i de re vés pla na. Entre

el pri mer ser vei al cen tre i la res ta da de

dre ta, de dre ta lif ta da, de dre ta ta lla da,

de dre ta pla na, de re vés, de re vés lif ta -

da i de re vés pla na. Entre el pri mer ser -

vei a l’es que rra i la res ta da de dre ta, de

dre ta lif ta da, de dre ta ta lla da, de dre ta

pla na, de re vés lif ta da, de re vés ta lla da i 

de re vés pla na. Entre el se gon ser vei a

la dre ta i la res ta da de dre ta, de dre ta

lif ta da, de dre ta ta lla da, de dre ta pla na,

de re vés, de re vés lif ta da i de re vés pla -

na. Entre el se gon ser vei al cen tre i la

res ta da de dre ta, de dre ta lif ta da, de

dre ta ta lla da, de dre ta pla na, de re vés,

de re vés lif ta da i de re vés pla na. Entre el 

se gon ser vei a l’es que rra i la res ta da de

dre ta, de dre ta ta lla da, de dre ta pla na,

de re vés i de re vés pla na. Tam bé con fir -

mem co rre la cions sig ni fi ca ti ves en tre la

res ta da de dre ta i el pri mer ser vei a l’es -

que rra. Entre la res ta da de re vés i el pri -

mer ser vei a l’es que rra. Entre la restada

de revés liftada i el primer servei al

centre. Entre la restada de revés tallada

i el primer servei a l’esquerra i el segon

servei a la dreta.

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles de la di rec ció del ser vei i la 

di rec ció de les res ta des cons ta tem di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el pri mer

ser vei a la dre ta i la res ta da de dre ta

creua da, de dre ta pa ral·lela, de dre ta al

cen tre, de re vés creua da, de re vés pa -

ral·lela i de re vés al cen tre. Entre el pri -

mer ser vei al cen tre i la res ta da de dre ta 

al cen tre, de re vés creua da i de re vés al

cen tre. Entre el pri mer ser vei a l’es que -

rra i la res ta da de dre ta creua da, de dre -

ta pa ral·lela, de dre ta al cen tre, de re vés 

creua da, de re vés pa ral·lela i de re vés al 

cen tre. Entre el se gon ser vei a la dre ta i

la res ta da de dre ta al cen tre, de re vés

creua da i de re vés al cen tre. Entre el se -
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gon ser vei al cen tre i la res ta da de dre ta

pa ral·lela i de re vés al cen tre. Entre el

se gon ser vei a l’es que rra i la res ta da de

dre ta creua da, de dre ta pa ral·lela i

de re vés pa ral·lela. Tam bé con fir mem

co rre la cions sig ni fi ca ti ves en tre la res -

ta da de dre ta creua da i el pri mer ser vei

a l’es que rra i el se gon ser vei a l’es que -

rra. Entre la res ta da de dre ta al cen tre i

el se gon ser vei al cen tre i el segon servei 

a la dreta. Entre la restada de revés al

centre i el primer servei a l’esquerra i el

segon servei a l’esquerra.

n Pel que fa a les da des pro ce dents de les

va ria bles dels di fe rents ti pus de res ta da

i la di rec ció de les res ta des, po dem afir -

mar di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre la

res ta da de dre ta i la res ta da de dre ta

creua da, de dre ta pa ral·lela, de dre ta al

cen tre, de re vés creua da i de re vés pa -

ral·lela. Entre la res ta da de dre ta lif ta da

i la res ta da de dre ta creua da, de dre ta

pa ral·lela, de dre ta al cen tre, de re vés

creua da i de re vés pa ral·lela. Entre la

res ta da de dre ta ta lla da i la res ta da

de dre ta creua da, de dre ta pa ral·lela, de 

dre ta al cen tre, de re vés creua da, de re -

vés pa ral·lela i de re vés al cen tre. Entre

la res ta da de dre ta pla na i la res ta da

de dre ta creua da, de dre ta pa ral·lela, de 

dre ta al cen tre, de re vés creua da, de re -

vés pa ral·lela i de re vés al cen tre. Entre

la res ta da de re vés i la res ta da de dre ta

creua da, de dre ta pa ral·lela, de dre ta al

cen tre, de re vés creua da, de re vés pa -

ral·lela i de re vés al cen tre. Entre la res -

ta da de re vés lif ta da i la res ta da de dre -

ta creua da, de dre ta pa ral·lela, de dre ta

al cen tre, de re vés creua da i de re vés

pa ral·lela. Entre la res ta da de re vés pla -

na i la res ta da de dre ta creua da, de dre -

ta pa ral·lela, de dre ta al cen tre, de re vés 

creua da, de re vés pa ral·lela i de re vés al 

cen tre. Tam bé res sen yem co rre la cions

sig ni fi ca ti ves en tre la res ta da de dre ta i

la res ta da de dre ta lif ta da, de dre ta pa -

ral·lela, de dre ta al cen tre i de re vés pla -

na. Entre la res ta da de dre ta lif ta da i la

res ta da de dre ta pa ral·lela, de dre ta al

cen tre i de re vés pla na. Entre la res ta da

de dre ta ta lla da i la res ta da de dre ta

pla na, de re vés i de re vés al cen tre.

Entre la res ta da de dre ta pa ral·lela i la

restada de revés, de revés creuada i de

revés al centre. Entre la restada de dreta 

al centre i la restada de revés plana.

Entre la restada de revés i la restada de

revés creuada i de revés al centre.

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles del pri mer i se gon ser vei

res pec te a la mo da li tat i a la di rec ció,

as sen ya lem l’e xistència de di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves en tre el pri mer i el se gon

ser vei pla. Entre el pri mer i el se gon ser -

vei ta llats. Entre el pri mer i el se gon

 servei a la dre ta. Entre el pri mer i el se -

gon ser vei al cen tre. Entre el pri mer i el

se gon ser vei a l’es que rra. Tam bé in di -

quem l’e xistència de co rre la cions sig ni -

fi ca ti ves en tre el pri mer ser vei ta llat i el

se gon ser vei ta llat. Entre el pri mer ser -

vei lif tat i el se gon ser vei ta llat. Entre el

pri mer ser vei a la dre ta i el se gon ser vei

a la dre ta. Entre el pri mer ser vei a l’es -

que rra i el se gon ser vei a l’es que rra.

Dis cus sió

Com que no hi ha es tu dis pre vis so bre el

tennis d’in di vi duals amb els quals pu -

guem re la cio nar les nos tres da des, un

cop com plerts els nos tres ob jec tius d’in -

ves ti ga ció, so la ment ens que da co men -

tar les apli ca cions pràcti ques que pot te -

nir el nos tre tre ball, i que són: en l’es port 

del tennis d’in di vi duals cal en tre nar

més, pel que fa al pri mer ser vei, la mo -

da li tat ta lla da i la lif ta da, i amb la di rec -

ció de la pi lo ta di ri gi da cap a l’es que rra i

cap a la dre ta.

Res pec te del se gon ser vei, cal en tre nar

més la mo da li tat lif ta da (no cal en tre nar

la pla na, per què no s’u ti lit za), i la di rec -

ció de la pi lo ta di ri gi da cap a l’es que rra,

bus cant el re vés del con tra ri atès que

aquest se su po sa que és un gest tècnic

que es do mi na menys que la res ta da de

dre ta.

Res pec te del ti pus de res ta da, cal en tre -

nar més la res ta da de re vés i, so bre tot,

el re vés lif tat; la res ta da de re vés pla na

so la ment s’u ti lit za en al gu nes oca sions i

amb ser veis di fí cils de tor nar per què es

tro ben allun yats del ju ga dor i no més hi

ha temps de po sar la ra que ta per in ten -

tar de res tar.

Res pec te de la res ta da de dre ta, cal en tre -

nar més la res ta da de dre ta lif ta da. Pel

que fa a la di rec ció de les res ta des, cal dir

que s’u ti lit za més la di ri gi da cap al centre

i la creuada.

Per tot ple gat, fi nal ment po dem con clou re 

que en l’alt ren di ment es por tiu hi ha una

gran igual tat i la rea lit za ció de qual se vol

dels gests tècnics es tu diats du rant els par -

tits, de pendrà de les de ci sions pre ses pel

ju ga dor en fun ció de les ne ces si tats i

intencions del joc.

Conclusions

Les con clu sions ge ne rals que es po den ex -

treu re d’a quest tre ball d’in ves ti ga ció, fan

re ferè ncia al fet que en el tennis d’in di vi -

duals hi ha mol tes di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en tre el pri mer i el se gon ser veis res -

pec te a les mo da li tats tècni ques d’e xe cu -

ció i a les se ves di rec cions, el ti pus de res -

ta des i la di rec ció d’a ques tes; i po ques

cor relacions en tre les di fe rents mo da li tats

d’e xe cu ció del ser vei (pla, ta llat, lif tat), la

di rec ció del ser vei (dre ta, cen tre, es -

querra), els di fe rents ti pus de res ta da tant

de dre ta com de re vés (pla na, ta lla da, lif -

ta da) i la di rec ció d’a ques tes res ta des

(dre ta, cen tre, es que rra). Tam bé es pot

des ta car que el se gon ser vei pla no s’u ti lit -

za en cap de les se ves varietats i que les

restades més utilitzades, tant de dreta

com de revés, són del tipus liftat.
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FITXA DE CONTROL PER AL SERVEI

Com pe ti ció:                                                                                                                      Data:

Ju ga do rs:              

Ca te go ria (M/F)           Servidor:

Mar car amb el codi co rres po nent din tre de la ca se lla, se gons els ítems se güents::

1: Punt di rec te. 2: Si hi ha de vo lu ció. 3: error. P: pla. T: ta llat. L: lif tat. A: al tu ra de res ta da alta, M: al tu ra de res ta da mit ja na. B: al tu ra de res ta -

da bai xa. Dta.:si la res ta da es pro dueix a la dre ta del res ta dor, Cen tre: si la res ta da es pro dueix en el cen tre, Esq.:si la res ta da es pro dueix a 

la zona es que rra del res ta dor.

Indi car tam bé quan es pro dueix el can vi de joc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1er Dta.

1er Cen tre

1er Esq.

2n Dta.

2n Cen tre

2.n Esq.

FITXA DE CONTROL PER A LA RESTADA

Com pe ti ció:                                                                                                                      Data:

Ju ga do rs:              

Ca te go ria (M/F)           Res ta dor:

Mar car amb el codi co rres po nent din tre de la ca se lla, se gons els ítems se güents:

1: Guan ya el punt di rec te. 2: Si hi ha de vo lu ció. 3: error. R: si la res ta da es rea lit za amb el re vés. D: si la res ta da es rea lit za amb la dre ta. P:

pla na. T: ta lla da. L: lif tat. Dta.: si la res ta da es pro dueix cap a la dre ta de la pis ta del con tra ri. Cen tro: si la res ta da es pro dueix en el cen tre.

Esq.: si la res ta da es pro dueix cap a la zona es que rra.

Si no s’a con se gueix una res ta da, mar car si és per què es trac ta d’un ser vei di rec te, d’u na do ble fal ta, o per què no es pica bé la pi lo ta (en

aquest cas es mar carà per on es rep la res ta da, dre ta o re vés, junt amb un 3 per in di car l’e rror.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1r Serv. Dta.

1r Serv. Cen tre

1r Serv. Esq.

2n Serv. Dta.

2n Serv. Cen tre

2n Serv. Esq.

Pun ts
Ser vei

ANNEX

Pun ts
Restada


