Entrenament eSportiU

Diferències dels valors d’eficàcia en el contraatac
i el replegament defensiu entre equips guanyadors
en waterpolo masculí i femení
Francisco Manuel Argudo Iturriaga*
Llicenciat en Educació Física. Doctor en Psicologia

Pablo García Marín

Llicenciat en Educació Física. Doctorant en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Encarnación Ruiz Lara

Llicenciada en Educació Física. Doctora en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Ignacio Alonso Roque

Llicenciat en Educació Física. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Grup d’Estudis i Investigacions de les Pràctiques Motrius Lúdiques i Esportives.
Universidad Católica San Antonio de Murcia

Correspondència amb autors/es
* majoniwp@hotmail.com

Resum
Aquest estudi pretén d’assolir dos objectius: el primer, esbrinar els valors d’eficàcia en les microsituacions de joc en el contraatac
i el replegament defensiu, i el segon, examinar la relació entre els valors d’eficàcia en equips amb la condició de guanyador en finalitzar el partit i en ambdós sexes. Per a la part empírica es van gravar en vídeo la totalitat dels partits de waterpolo disputats en el
X Campionat del Món celebrat a Barcelona durant el mes de juliol del 2003. Després de l’observació i l’anàlisi dels enregistraments
esmentats, es va valorar, mitjançant l’ús de coeficients, l’eficàcia en totes les microsituacions de joc en el contraatac i el replegament
defensiu; d’aquesta forma es van obtenir uns valors d’eficàcia. Es van revelar diferències entre tots dos sexes en la condició de
guanyador al final del partit en els coeficients següents: precisió (,012) i possibilitat (,013) en el replegament defensiu l’un i l’altre;
prenent com a referència un valor de p < ,05. Finalment, cal dir que en dos dels catorze coeficients d’eficàcia proposats per avaluar
les microsituacions de joc en el contraatac i el replegament defensiu en waterpolo, hi ha diferències significatives entre sexes en
equips amb la condició de guanyador en finalitzar el partit.
Paraules clau
Waterpolo, Eficàcia, Guanyador, Contraatac, Replegament defensiu.
Abstract

Differences of the efficacy values in the counterattack and defensive adjustment between winner teams
in male and female water polo
The present study has intended to reach two objectives: the first one, to ascertain the efficacy values in the playing microsituations
in counterattack and defensive adjustment, and the second, to examine the relation among the efficacy values in teams with the condition of winning in both sexes. Were recorded in video the totality of the matches of water polo disputed in the X Championship of the
World celebrated in Barcelona during the month of July of 2003. After the observation and analysis of the recordings mentioned, the
use of coefficients valued itself by means of the efficacy in all the playing microsituations in counterattack and defensive adjustment,
obtaining some efficacy values. Differences among both sexes in the condition of winning in the following coefficients were revealed:
precision (.012) and possibility (.013) in the defensive adjustment both; taking as reference a value of p <.05. To conclude, to say
that in two of the fourteen coefficients of efficacy proposed for evaluate the playing microsituations in counterattack and defensive
adjustment in water polo exist significant differences among sexes in teams with the condition of winning.
Key words
Water polo, Efficacy, Winning, Counterattack, Defensive adjustment.

Introducció
El waterpolo és un esport aquàtic d’equip, subjecte a
unes normes i institucionalitzat, que es practica en una
superfície limitada de piscina entre dos conjunts de set
jugadors de camp (sis jugadors i un porter) i amb la finalitat d’introduir la pilota a la porteria contrària (Lloret, 1994).
Si es pretén de fer una avaluació de la tàctica d’un
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equip de waterpolo, en un entrenament o en competició,
resultaria molt complicat enfrontar-s’hi com un tot. Per
això, resulta necessari dividir aquesta situació de joc en
microsituacions que mantinguin l’estructura de la modalitat esportiva. Així doncs, estaríem davant diverses unitats diferenciades que en facilitarien en gran mesura la
quantificació, la valoració i l’actuació; aquestes són les
fases de l’avaluació tàctica esportiva. El context en el
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qual es desenvolupa cada microsituació s’anomena marc
situacional; aquest marc queda definit com el conjunt de
comportaments motors presents en la dinàmica de joc
en els esports d’equip, determinada pels factors de: simetria dels equips, organització dels sistemes tàctics de
joc i possessió del mòbil. En el cas concret del waterpolo, se’n poden distingir quatre: a) igualtat numèrica,
b) transicional, c) desigualtat numèrica i d) penal. En el
cas que ens ocupa, el marc transicional en waterpolo és
una microsituació de joc desenvolupada des del moment
de la pèrdua o la recuperació de la possessió del mòbil
fins a l’organització i estructuració del sistema tàctic de
joc, amb possessió o sense, a la porteria contrària. En
podem distingir dues formes: a) la transició ofensiva,
que es pot realitzar de forma lenta, transició amb possessió, o ràpida, contraatac; i, b) la transició defensiva,
que es pot realitzar de forma lenta, transició sense possessió, o ràpida, replegament defensiu.
La transició amb possessió és una microsituació de
joc, després de la recuperació de la possessió del mòbil, que transcorre des de la desorganització del sistema
tàctic de joc a la porteria pròpia fins a l’estructuració
del sistema tàctic de joc a la porteria contrària. El contraatac és una microsituació de joc estratègicament prevista per a ocupar tan ràpidament com sigui possible,
després de la recuperació de la possessió del mòbil, els
espais tàctics - estratègics més favorables i crear una
superioritat numèrica momentània. La transició sense
possessió és una microsituació de joc, després de la
pèrdua de la possessió del mòbil, que transcorre des
de la desorganització del sistema tàctic de joc a la porteria pròpia fins a l’estructuració del sistema tàctic de
joc a la porteria contrària. El replegament defensiu és
una microsituació de joc estratègicament prevista per a
ocupar tan ràpidament com sigui possible, després de
la pèrdua de la possessió del mòbil, els espais tàcticsestratègics més favorables, controlar el jugador amb
possessió del mòbil i evitar una inferioritat numèrica
momentània (Argudo, 2005).
Quan finalitza un partit de waterpolo, es poden saber
els motius pels quals s’ha guanyat o s’ha perdut? Basantnos en els resultats obtinguts per la quantificació de les
accions de joc, se’n pot valorar l’eficàcia a partir d’uns
coeficients (Argudo, 2002). L’eficàcia, segons Gayoso
(1983), pot ser considerada com el resultat de les accions
executades correctament dins d’una quantitat d’intents o
assaigs. Aquest mateix autor considera els mesuraments
i avaluacions dels comportaments, tant in vivo com in
vitro, d’una importància capital.
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Concretament en waterpolo, es poden esmentar treballs de conceptualització, elaboració d’instruments
d’avaluació i primers estudis dels valors d’eficàcia (Argudo, 2000; Argudo i Lloret, 2006; Argudo i Ruiz,
2006 a, b; Canossa, Garganta i Lloret, 2001; Dopsaj i
Matkovic, 1999; Enomoto, 2004; Lloret, 1994, 1999;
Platanou, 2001, 2004; Sarmento, 1991; Sarmento i Magalhaes, 1991) que exposen unes fórmules per aclarir
i justificar el nivell de treball ofensiu i defensiu en els
partits d’aquest esport aquàtic. Així doncs, un coeficient
d’eficàcia és una fórmula matemàtica que determina un
valor numèric resultant de la relació entre les accions,
tàctica individual, o els procediments o mitjans tàctics,
tàctica grupal, o els sistemes tàctics de joc, tàctica col·
lectiva, executats i la quantitat d’intents realitzats en les
diferents microsituacions de joc. Com a resultant de tot
plegat tindríem un valor d’eficàcia, que es tracta d’un
indicador de rendiment, numèric, que ens revela la informació necessària per continuar la planificació o programació del contingut tàctic en l’entrenament o en la
competició o modificar-la (Argudo, 2005).
Els objectius d’aquest treball van ser: a) trobar els
valors d’eficàcia en les microsituacions de joc en el contraatac i el replegament defensiu i b) analitzar la relació
entre els valors d’eficàcia en equips amb la condició de
guanyador en finalitzar el partit i en tots dos sexes. La
hipòtesi d’aquest treball va ser que hi ha diferències en
els valors d’eficàcia en el contraatac i en el replegament
defensiu entre els equips guanyadors femenins i mas
culins.

Mètode
Població
La població estudiada pertany al X Campionat del
Món de Barcelona 2003, és a dir, van ser objecte d’estudi els 32 equips nacionals que hi van participar, per
la qual cosa se’ls suposa un nivell d’homogeneïtat. Els
partits disputats en aquest Campionat i analitzats van
ser 96.

Instruments
Tots els partits han estat analitzades amb el programari Polo anàlisis v. 1.0 directe (Argudo, Alonso i
Fonts, 2005), un instrument desenvolupat per a l’ava
luació tàctica quantitativa en waterpolo en temps real
(vegeu figures 1 i 2).
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3
Figura 1
Pantalla per
a registrar les
accions de les
microsituacions de
joc en el contraatac
i el replegament
defensiu.

3
Figura 2
Pantalla indicadora
dels diferents valors
d’eficàcia col·lectius
i individuals de tots
dos equips.
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Les variables objecte d’estudi han estat la condició
de guanyador en acabar el partit i els valors d’eficàcia
obtinguts a partir dels coeficients proposats per avaluar
aquesta microsituació de joc, que es desenvolupen a continuació.
Coeficient de possibilitat de llançaments en con
traatac. Fórmula matemàtica que determina un valor
numèric de la relació entre els llançaments realitzats i
les microsituacions de joc amb possessió.
CPLC =  llançaments realitzats  100/
 microsituacions amb possessió.
Coeficient de concreció de llançaments en con
traatac. Fórmula matemàtica que determina un valor
numèric de la relació entre els llançaments marcats i les
microsituacions de joc amb possessió.
CCLC =  llançaments marcats  100/
 microsituacions amb possessió.
Coeficient de definició de llançaments en con
traatac. Fórmula matemàtica que determina un valor
numèric de la relació entre els llançaments marcats i els
llançaments realitzats.
CDLC =  llançaments marcats  100/
 llançaments realitzats.
Coeficient de resolució de llançaments en con
traatac. Fórmula matemàtica que determina un valor
numèric de la relació entre els llançaments marcats i els
llançaments a porteria.
CRLC =  llançaments marcats  100/
 llançaments realitzats – ( llançaments fora +
 llançaments bloquejats +  llançaments pals).
Coeficient de precisió de llançaments en con
traatac. Fórmula matemàtica que determina un valor
numèric de la relació entre els llançaments a porteria i
les microsituacions de joc amb possessió.
CPRLC = [ llançaments realitzats –
( llançaments fora +  llançaments bloquejats +
 llançaments pals)]  100/ microsituacions
amb possessió.
Coeficient d’exactitud de llançaments en con
traatac. Fórmula matemàtica que determina un valor
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numèric de la relació entre els llançaments a porteria i
els llançaments realitzats.
CELC = [ llançaments realitzats – ( llançaments fora
+  llançaments bloquejats +  llançaments pals)]
 100/ llançaments realitzats.
Com més gran és el valor numèric de tots aquests
coeficients, major eficàcia indiquen. A més a més, s’estableixen entre ells un seguit de relacions:
•
•
•
•

CDLC s’ha d’aproximar o igualar CELC.
CCLC s’ha d’aproximar o igualar CPRLC.
CCLC s’ha d’aproximar o igualar CPLC.
CPRLC s’ha d’aproximar o igualar CPLC.

Coeficient de possibilitat de llançaments en el
replegament defensiu. Fórmula matemàtica que determina un valor numèric de la relació entre els llançaments rebuts i les microsituacions de joc sense possessió.
CPLRD =  llançaments rebuts  100/
 microsituacions sense possessió.
Coeficient de concreció de llançaments en el
replegament defensiu. Fórmula matemàtica que determina un valor numèric de la relació entre els llançaments encaixats i les microsituacions de joc sense
possessió.
CCLRD =  llançaments encaixats  100/
 microsituacions sense possessió.
Coeficient de definició de llançaments en el reple
gament defensiu. Fórmula matemàtica que determina
un valor numèric de la relació entre els llançaments encaixats i els llançaments rebuts.
CDLRD =  llançaments encaixats  100 /
 llançaments rebuts.
Coeficient de resolució de llançaments en el reple
gament defensiu. Fórmula matemàtica que determina
un valor numèric de la relació entre els llançaments encaixats i els llançaments a porteria.
CRLRD =  llançaments encaixats x 100 /
 llançaments rebuts – ( llançaments fora +
 llançaments bloquejats +  llançaments pals).
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Coeficient de precisió de llançaments en el reple
gament defensiu. Fórmula matemàtica que determina
un valor numèric de la relació entre els llançaments a
porteria i les microsituacions de joc sense possessió.
CPRLRD = [ llançaments rebuts –
 llançaments fora +  llançaments bloquejats +
 llançaments pals)]  100/ microsituacions
sense possessió.
Coeficient d’exactitud de llançaments en el reple
gament defensiu. Fórmula matemàtica que determina
un valor numèric de la relació entre els llançaments a
porteria i els llançaments rebuts.
CELRD = [ llançaments rebuts –
( llançaments fora + llançaments bloquejats +
 llançaments pals)]  100/ llançaments rebuts.
Com més petit és el valor numèric d’aquests últims
coeficients, major eficàcia indiquen. A més a més, s’estableixen entre ells un seguit de relacions:
•
•
•
•

CDLRD s’ha d’aproximar o igualar CELRD.
CCLRD s’ha d’aproximar o igualar CPRLRD.
CCLRD s’ha d’aproximar o igualar CPLRD.
CPRLRD s’ha d’aproximar o igualar CPLRD.

Coeficient de llançaments bloquejats rebuts en
contraatac. Fórmula matemàtica que determina un valor numèric de la relació entre els llançaments bloquejats
rebuts i els llançaments realitzats.

Procediment
El mètode de filmació partia de l’enfocament ini
cial al centre del terreny de joc; un cop que un dels dos
equips entrava en possessió de la pilota es realitzava una
tècnica d’escombrada, tot centrant la imatge en el mig
camp on es desenvolupava l’acció de joc. L’observació
dels partits es va fer de forma consensuada entre dos
especialistes entrenats (Anguera et al., 2000; Anguera,
2003).

Anàlisi estadística
Les proves d’homogeneïtat de variància es van calcular a través de l’estadístic de Levene. Posteriorment,
es va realitzar una ANOVA d’un sol factor seguida per
la prova de Tukey per a l’anàlisi de les diferències estadísticament significatives entre els valors d’eficàcia i la
condició de guanyador en finalitzar el partit. Tot el tractament estadístic esmentat es va realitzar amb el paquet
estadístic SPSS 12.0; es va acceptar un nivell de con
fiança del 95 % i una probabilitat d’error del 5 % (nivell
de significació de ,05).

Resultats
La comparació entre els valors d’eficàcia obtinguts
en les microsituacions de joc en el contraatac i el replegament defensiu, després de l’anàlisi estadística, ha
proporcionat els resultats següents, tal com es presenten
a la taula 1.
femenins – masculins

CPLC
CCLC
CDLC
CRLC
CPRLC
CELC
CLBRC
CPLRD
CCLRD
CDLRD
CRLRD
CPRLRD
CELRD
CLBFRD

CLBRC =  llançaments bloquejats rebuts  100/
 llançaments realitzats.
Coeficient de llançaments bloquejats fets en el re
plegament defensiu. Fórmula matemàtica que determina un valor numèric de la relació entre els llançaments
bloquejats fets i els llançaments rebuts.
CLBFRD =  llançaments bloquejats fets  100/
 llançaments rebuts.
En el primer coeficient, un valor numèric més petit
és indicatiu d'una major eficàcia, mentre que en el segon s’esdevé el contrari. La relació que s'estableix entre
ells és la següent:
CLBFRD ha de superar CLBRC.
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,238*
,487*
,113*
,130*
,643*
,608*
,084*
,013*
,495*
,703*
,272*
,012*
,147*
,356*

* Denota diferència significativa (p < ,05) entre sexes.

5
Taula 1
Valors de significança dels valors d’eficàcia en el contraatac i el
replegament defensiu entre equips guanyadors.
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Els resultats que hem extret mostren que els equips
guanyadors, tant masculins com femenins, presenten diferències significatives en el CPLRD i en el CPRLRD:
p < ,013 i p < ,012, respectivament. Al contrari, els valors d’eficàcia obtinguts pels mateixos equips en el CPLC,
en el CCLC, en el CDLC, en el CRLC, en el CPRLC, en
el CELC, en el CLBRC, en el CCLRD, en el CDLRD,
en el CRLRD, en el CELRD i en el CLBFRD, no presenten diferències significatives.

Discussió i conclusions
La comparació de les dades obtingudes en aquest estudi amb les de treballs anteriors d’Argudo (2000), permet d’apreciar que hi ha coincidències entre els equips,
tant femenins com masculins, amb la condició de guanyador en el CCLC p < ,058, en el CDLC p < ,140, en
el CCLRD p < ,051 i en el CDLRD p < ,632.
Com a conclusió principal de l’avaluació tàctica
quantitativa de les microsituacions de joc en el contraatac i el replegament defensiu, realitzada en els partits
de waterpolo del X Campionat del Món de 2003, es pot
inferir que hi ha diferències significatives entre sexes
en els equips guanyadors en dos dels catorze coeficients
d’eficàcia, per la qual cosa la hipòtesi plantejada de
l’existència de diferències en els valors d’eficàcia entre
els equips guanyadors femenins i masculins en transició
es compleix en el CPLRD i en el CPRLRD.
En treballs posteriors, es pot abordar l’estudi de les
mateixes variables amb un nombre de partits superior,
sumant enfrontaments pertanyents a diversos campionats, i, especialment, amb les modificacions reglamentàries proposades per la FINA per al període 2005-09,
sobre la reducció en el temps de possessió de la pilota,
bo i comparant les dades obtingudes amb les d’aquest
estudi.
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