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Resum
L’objectiu d’aquesta recerca va ser descriure les característiques cinemàtiques durant 
partits internacionals d’hoquei herba masculí. Setze jugadors (edat: 25.12 ± 3.66 anys; 
alçada: 177.12 ± 4.96 cm; pes: 72.45 ± 5.01 kg; internacionalitats: 79.12 ± 78.96) per-
tanyents a la selecció absoluta espanyola, van ser monitorats mitjançant sistemes de 
posicionament global i accelerometria durant 5 partits del Campionat d’Europa de 
2017. Les anàlisis es van fer en funció del quart de joc (C1, C2, C3 i C4), les demar-
cacions (defenses, centrecampistes i davanters), i els minuts jugats (per partit). Les 
dades analitzades van incloure distàncies, acceleracions i desacceleracions en dife-
rents rangs d’intensitat. Els defenses van presentar menor activitat cinemàtica a alta 
intensitat (velocitats, nombre d’esprints, metres/min) respecte a mitjos i davanters. 
L’anàlisi per quarts va mostrar que en el C1 hi va haver més activitat cinemàtica per 
a totes les demarcacions. Quant a minuts jugats, l’anàlisi clúster va agrupar els juga-
dors en 3 grups (<37, 37-48 i >48 minuts). Els que van jugar <37 minuts van realitzar 
la major quantitat de metres a esprint (>21km/h) i de m/min en comparació amb els 
altres grups, mentre que els que van competir entre 37-48 minuts, van ser els que 
més distància a alta intensitat (>16km/h) van recórrer i més quantitat d’esprints van 
efectuar. Els resultats d’aquest estudi mostren que les demandes físiques dels jugadors 
d’elit d’hoquei herba depenen de la demarcació en el camp, del temps de joc, amb 
més activitat en el C1, i amb una menor activitat cinemàtica d’alta intensitat relativa 
en aquells jugadors que acumulen més minuts durant el partit.

Paraules clau: sistemes de posicionament global, hoquei, esports col·lectius, 
anàlisi del moviment, anàlisi de la competició.
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Introducció
L’hoquei sobre herba és un esport col·lectiu en què participen 
11 jugadors per equip, freqüentment classificats en quatre 
demarcacions: porter, defenses, mitjos i davanters. S’alternen 
períodes de diferents intensitats, altes velocitats i altes 
demandes neuromusculars (esprints, canvis de direcció, 
acceleracions/desacceleracions, com a principals) amb 
períodes de menor intensitat (caminar, trotar) (Jennings 
et al., 2012). Per tant, es requereix per part dels jugadors 
certes capacitats condicionals, a més d’un elevat domini 
tecnicotàctic (Jennings et al., 2012; Lythe and Kilding, 
2011; Spencer et al., 2004).

En els darrers anys aquest esport ha estat objecte 
d’importants canvis reglamentaris i evolució de materials que 
han influït enormement en el desenvolupament del mateix 
joc (White i MacFarlane, 2015). Una de les modificacions 
més importants ha estat la del temps total de joc i la seva 
nova distribució, que des de la temporada 2014-2015 va 
passar de ser de dues parts de 35 minuts a 4 temps de 15 
minuts (FIH, 2014). 

La utilització de sistemes de posicionament global (GPS) 
i accelerometria durant l’entrenament i la competició és 
ja molt habitual en molts esports i en el cas concret de 
l’hoquei sobre herba està augmentant en els últims anys 
(Cummins et al., 2013; Vescovi i Frayne, 2015; White i 
MacFarlane, 2015). Ja que la utilització d’aquests dispositius 
és permesa durant competicions oficials de la FIH (Federació 
Internacional d’Hoquei), s’està avançant ràpidament en 
el coneixement de l’esport (Aughey, 2011; Polglaze et 
al., 2017), la qual cosa és clau per conèixer les demandes 
cinemàtiques en competició i progressar en l’adaptació de 
l’entrenament a les demandes de competició, permetent 
fins i tot analitzar i gestionar la càrrega d’entrenament a 
temps real en competició (Gabbet, 2010; Ishan et al., 2017; 
Polglaze, et al., 2017; White i MacFarlane, 2015).

L’ús de la tecnologia en l’hoquei sobre herba per al 
monitoratge s’ha centrat generalment en el registre i anàlisi de 
variables relatives al desplaçament: distància total, velocitat 
mitjana i màxima, i desplaçaments en els diferents rangs 
de velocitat (Lythe i Kilding, 2011; Polglaze et al., 2017). 
No obstant això, les acceleracions, desacceleracions i 
els canvis de direcció ocorren freqüentment, com hem 
esmentat anteriorment, i contribueixen substancialment en 
les demandes energètiques i, principalment, neuromusculars 
dels jugadors, per la qual cosa és important tenir-les també 
en compte (Spencer et al., 2004). 

Se sap per estudis anteriors que durant un partit 
oficial els jugadors poden realitzar accions d’acceleració 
i desacceleració en més de 900 ocasions (Morencos et al., 
2018). La distància mitjana total recorreguda en partits 
internacionals d’hoquei masculí és menor en comparació 

amb el futbol o el futbol australià (5824-10160 m, 9000-
12000 m, 11880-12310 m respectivament), tanmateix, la 
intensitat relativa és més alta (131 m·min-1, 111 m·min-1, 
109 m·min-1  respectivament) (Polglaze et al., 2017; Taylor et 
al., 2107). Aquestes diferències poden atribuir-se a elements 
com les substitucions il·limitades, que poden ocórrer sense 
interrompre el joc, i també a una major proporció de jugadors 
reserves disponibles (n = 6) per a jugadors actius (n = 10), la 
qual cosa significa que les demandes de competició poden 
distribuir-se entre més jugadors. 

Recerques prèvies al canvi reglamentari ja havien posat 
èmfasi en la descripció de les demandes cinemàtiques en 
aquest esport. Per exemple, Polglaze et al., (2017), van 
presentar dades per posicions amb les antigues normes de 
joc: els davanters van recórrer una mitjana de 5409 ± 689  m 
en els 41:57 ± 5:23 min que van jugar. Els defenses van 
recórrer una mitjana de 6257 ± 909 m en els 52:04 ± 7:12 min 
que van jugar i finalment els mitjos van recórrer una mitjana 
de 6292 ± 855.5 m en els 46:11 ± 5:51 min que van jugar. 
Tanmateix, per a Jenninngs et al. (2010), aquesta relació 
entre distància recorreguda i intensitat per posició en el 
camp, canvia: els davanters van recórrer una mitjana de 
9819 ± 720 m sent els 2189 ± 456 m a alta intensitat (>15km/h). 
Els mitjos van recórrer una mitjana de 10160 ± 215 m sent 
2554 ± 134 m a alta intensitat i finalment els defenses van 
recórrer una mitjana de 9453 ± 579 m sent els 1734 ± 177 m 
a alta intensitat. En aquest cas, els mitjos van ser els que 
més distància total i a alta intensitat van recórrer.

Els estudis a partir del nou format de distribució 
del temps de joc mostren que a nivell internacional els 
davanters són els que més distància a alta intensitat recorren 
(3090 ± 565 m) comparat amb els mitjos (2680 ± 360 m) i 
els defenses (2257 ± 498 m). Pel que fa a la distància total 
recorreguda, són de nou els davanters els que més distància 
recorren, seguits de mitjos i defenses respectivament (Ihsan 
et al., 2018). Segons Lombard et al., (2017), els davanters 
van recórrer una mitjana de 5159 ± 1194 m dels quals un 
29.7 % ho van fer a alta intensitat (14.1 – 19 km/h). Els 
defenses van recórrer una mitjana de 6220 ± 1797 m sent 
un 17.9 % a alta intensitat, i els mitjos 6256 ± 1859 m dels 
quals un 25.6 % a alta intensitat. En la seva anàlisi, la 
relació entre la distància recorreguda i el temps de joc va 
ser de 178.3 ± 22.3 m i 29.2 ± 8.6 min de joc per a davanters, 
134.4 ± 16.6 m i 47.3 ± 14 min de joc per a defenses i de 
160.0 ± 5.6 m i 39.6 ± 12.6 m de joc per a mitjos. Quant als 
metres per minut, els davanters van recórrer 178.3 ± 22.3 m, 
els defenses 134.4 ± 16.6 m i els mitjos 160.6 ± 15.6 m. 
En aquest cas, amb la nova distribució del temps de joc, 
la distància total i el temps de joc disminueixen, però la 
intensitat mitjana i el percentatge de distància recorreguda 
a alta intensitat augmenten. 
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Són pocs els estudis amb el nou format de temps, i és 
per aquest motiu que es considera important continuar 
aportant informació sobre les demandes cinemàtiques en 
competició en aquesta disciplina esportiva, ja que, per poder 
preparar millor els esportistes durant els entrenaments s’han 
de conèixer detalladament les exigències de la competició.

Així doncs, l’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar 
i descriure les demandes cinemàtiques en competició de 
l’hoquei sobre herba masculí a nivell internacional (Selecció 
Espanyola Absoluta Masculina) amb especial menció a les 
demarcacions, quarts del partit i minuts disputats durant 
la competició. 

Metodologia

Participants 
Van participar en l'estudi setze jugadors de camp 
(edat 25.12 ± 3.66; 177.12 ± 4.96 cm; 72.45 ± 5.01 kg; 
internacionalitats 79.12 ± 78.96) de la Selecció Nacional 
Masculina d’Hoquei sobre Herba d’Espanya (Taula 1), el 
qual es va dur a terme després de l’acceptació pel Comitè 
Ètic per a Investigació Científica (CEIC) del Consell 
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb 
el núm. 18/CEICGC/2017. Per a l’obtenció de les dades, 
els participants van ser informats directament i van 
acceptar participar voluntàriament mitjançant la firma 
del consentiment informat.

Procediment
Els jugadors van ser monitorats durant 5 partits del 
Campionat Europeu de 2017 celebrat a Holanda 

(n = 78 casos). Els porters van ser exclosos d’aquest estudi 
a causa del nombre de dispositius disponibles. Tres partits 
van ser corresponents a la fase de grups i dos partits 
en la disputa entre el 5è i el 8è lloc. Per a l’anàlisi per 
demarcacions es van agrupar els jugadors en defenses 
(n = 6, 28 casos, hi va haver 2 partits en els quals 1 jugador 
no va disputar cap minut per decisió tàctica), mitjos (n = 5, 
25 casos) i davanters (n = 5, 25 casos).

Per a l’anàlisi es va utilitzar el temps total del partit 
(60 min) i de cadascun dels quarts del partit (C1, C2, C3 i 
C4) de 15 min de durada cada un. Es va analitzar l’activitat 
dels jugadors en camp (temps actiu de joc), excloent els 
períodes de descans entre quarts o quan els jugadors es 
trobaven a la banqueta, ja fos per decisió tècnica o per 
targetes d’expulsió temporal. El període de descans entre 
els partits va ser de 36 - 48 h.  

El monitoratge es va realitzar mitjançant l’ús de 
dispositius GPS (Wimu® model v1.6, Realtracksystems, 
Almeria, Espanya) que operen amb una freqüència de 
mostratge de 10Hz. Aquest dispositiu té l’estàndard IMS 
segons el que estableix el programa de qualitat de la FIFA 
per a sistemes de rendiment i seguiment electrònic (EPTS, 
en anglès). D’acord amb Macfarlane et al., 2016), els 
dispositius de 10Hz sembla que són millors que els d’1Hz 
i 5Hz. La taxa de satèl·lits connectats amb cada unitat es 
va mantenir entre els 3-11 durant tot el Campionat. A més, 
cada unitat inclou entre altres elements un acceleròmetre 
i un giroscopi a 100Hz. L’esmentada unitat va ser 
col·locada en un arnès dissenyat expressament per a aquest 
propòsit quedant el dispositiu entre les escàpules. Tots 
els jugadors van ocupar la mateixa posició en els 5 partits 
i van utilitzar la mateixa unitat de GPS per minimitzar 
la variabilitat interdispositiu (Jennigs et al, 2010). Pel 
que fa a l’esmentada precisió intradispositiu,  Wimu® 

Taula 1  
Característiques dels subjectes  participants en l’estudi.

n = 6 n = 5 n = 5 n = 6

Defenses Mitjos Davanters Totals

 mitjana  DE  mitjana  DE  mitjana DE  mitjana  DE

Pes (kg)  73.48  ±  5.75  71.38  ±  2.86  72.3  ±  6.45  72.45  ±  5.01

Talla (cm)  179  ±  4.04  172  ±  2.91  180  ±  3.87  177.12  ±  4.96

Edat (anys)  24  ±  3.4  27.4  ±  3.97  24.2  ±  3.27  25.12  ±  3.66

Internacionalitats (nombre)  70.66  ±  96.01  106.8  ±  83.64  61.6  ±  58.45  79.12  ±  78.96
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ha demostrat una precisió entre el 0.69 % i 6.05 %, una 
fiabilitat test-retest de l’1.47 i una precisió interunitat 
del .25 (Bastida et al. 2018). D’altra banda, i relacionat 
amb la informació anterior, s’han reportat més errors a 
mesura que la velocitat de desplaçament augmenta (Linke 
et al., 2018).

Posteriorment, les dades de cada GPS van ser 
descarregades a través del programari SPro® (v 1.0.0 
Compilation 933, Realtracksystems, Almeria, Espanya). 
Una vegada filtrades les dades a través del programari, es 
van abocar a un full de càlcul personalitzat (Microsoft® 
Excel® per a Mac, v14.7.1).

Les variables registrades per a la seva posterior 
anàlisi (Taula 4) van ser: els minuts jugats (min; MJ), 
la distància total (m; DT), la velocitat pic (km·h-1), la 
distància recorreguda a alta intensitat (DAI: >16 km·h-1), 
la distància recorreguda a alta intensitat per minut (DAI/
min), la distància per minut total (m/min total), la distància 
per minut jugat (m/min jugat), el nombre d’esprints (>21.0 
km·h-1 durant més d’1 segon), el nombre d’esprints per 
minut (esprints/min), el nombre d’acceleracions (Acce) 
i desacceleracions (Desac.), analitzats en 3 categories 
d’intensitat: baixa (Z1: 1-2.5 m·s-2), moderada (Z2: 2.5-4 
m·s-2), i alta intensitat (Z3 : >4 m·s-2). Totes les variables, 
tret de la velocitat pic, van ser expressades de forma 
absoluta i en funció dels minuts de joc (MJ; m·min-1 o 
n·min-1). Es va establir la ràtio treball: descans (T:D), 
dividint la distància recorreguda >6 km·h-1/distància 
<6 km·h-1, per establir la densitat del treball.

Anàlisi de dades    
Es va realitzar una anàlisi del conjunt de dades, presentades 
com a mitjanes i desviacions estàndard (±DE), amb el 95 % 
d’interval de confiança (IC) i la mida de l’efecte (TE). Per 
conèixer les diferències per demarcacions i per quarts es va 
utilitzar una ANOVA de doble via (demarcacions x quart). Es 
va dur a terme una anàlisi de conglomerats (clúster analysis) 
per establir grups segons la variable de minuts jugats, establint 
tres grups en funció: < 37 min, 37 - 48 min i > 48 min (Taula 
2). Els llindars per als TE van ser < .2; .2 – .6 (trivial), .6 – 1.2 
(petit), 1.2 – 2.0 (moderat), 2.0 – 4.0 (gran) i 2.0 – 4.0 (molt 
gran) (Hopkins, 2002). Totes les anàlisis estadístiques van 
ser realitzades utilitzant el paquet estadístic SPSS 18.0 per a 
iOS i el nivell de significació admès va ser de p < .05.

Resultats
L’anàlisi va revelar que la distància total va ser un 5.18 % 
superior per a migcampistes respecte a defenses i un 5.12 % 
respecte als davanters (TE = .29). Els defenses van presentar 
menor activitat cinemàtica a alta intensitat (velocitats, nombre 
d’esprints, metres/min) respecte a mitjos i davanters. Pel que 
fa a la distància a alta intensitat (>16 km·h-1), els davanters 
van ser els que més metres van recórrer (1066.89 ± 250.56) 
obtenint un 22.77 % més que els defenses i un 0.6 % més que 
els mitjos (TE : .13) (Taula 3). Quant a la distància a esprint 
(>21.0 km·h-1) també va ser més gran per als davanters i 
els migcampistes que per als defenses (+49.41 %; TE: .06 i 
+1.41 % respectivament), sent els defenses els que menors 

Taula 2  
Quantitat de jugadors per clúster de temps de joc i demarcació.

Partit 1 Partit 2 Partit 3 Partit 4 Partit 5

0-
37 min

>37 
<48 >48

0-
37 min

>37 
<48 >48

0-
37 min

>37 
<48 >48

0-
37 min

>37 
<48 >48

0-
37 min

>37 
<48 >48

DAV 3 2 0 4 1 0 3 2 0 3 2 0 4 1 0

MIG 2 3 0 2 2 1 2 2 1 2 3 0 2 3 0

DEF 2 1 3 2 1 3 3 1 2 1 1 3 2 0 3

TOTAL 7 6 3 8 4 4 8 5 3 6 6 3 8 4 3

DAV=davanters; DEF=defenses; MIG=migcampistes 
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Taula 3  
Comparació de les variables cinemàtiques en funció dels minuts jugats.

    MJ    N TE 95 % IC

m/min
(totals)

0-37min 38 80.25 ± 14.20   75.59 84.92

>37 <48 27 97.51 ± 8.56 *1.41  94.12 100.90

>48 13 100.48 ± 8.14 *1.55 .35 95.56 105.41

Distància a 
esprint/min

0-37min 8.33 ± 3.67   7.12 9.54

>37 <48 8.11 ± 2.81  .06 7.00 9.22

>48 4.33 ± 2.20 *1.18#1.43  3.00 5.67

m/min (jugats)

0-37min 210.39 ± 36.01   198.55 222.22

>37 <48 168.57 ± 18.06 *1.4  161.42 175.71

>48 135.52 ± 15.28 *2.32#1.91  126.29 144.76

DAI/min

0-37min 30.72 ± 9.77  27.51 33.93

>37 <48 25.26 ± 6.97 *.62 22.50 28.02

>48 15.62 ± 6.75 *1.65#1.39 11.55 19.70

DAI

0-37min 875.05 ± 296.20   777.69 972.41

>37 <48 1076.84 ± 263.20 *.71  972.72 1180.96

>48 834.56 ± 323.01 #.85 .13 639.37 1029.76

Distància 
total

0-37min 5890.96 ± 1035.71   5550.53 6231.40

>37 <48 7170.19 ± 573.23 *1.46  6943.43 7396.95

>48 7334.85 ± 578.54 *1.53 .29 6985.24 7684.46

Acce/min Z1

0-37min 17.61 ± 4.14   16.24 18.97

>37 <48 15.58 ± 2.05 *.6  .40 14.77

>48 13.56 ± 1.23 *1.1 1.10 .34 12.82

Acce/min Z2

0-37min 3.37 ± .89   3.08 3.66

>37 <48 2.97 ± .45  .53 2.79 3.15

>48 2.69 ± .46 *.84 .62 2.42 2.97

Acce/min Z3

0-37min .70 ± .28   .60 .79

>37 <48 .69 ± .17  .64 .62 .75

>48 .53 ± .18  .65//.92 .43 .64

Desac/min Z1

0-37min 15.59 ± 4.12   14.24 16.94

>37 <48 14.13 ± 1.69  .44 13.46 14.80

>48 12.07 ± 1.40 *.96 1.28 11.23 12.92

Desac/min Z2

0-37min 2.82 ± .76   2.57 3.07

>37 <48 2.32 ± .41 *.78  2.16 2.48

>48 2.22 ± .24 *.92 .33 2.08 2.37

Desac/min Z3

0-37min .82 ± .28   .73 .91

>37 <48 .74 ± .24  .30 .64 .84

>48 .65 ± .16  .66//.41 .56 .75

T:D

0-37min 1.37 ± .41   1.23 1.50

>37 <48 1.66 ± .28 *.8  1.55 1.78

>48 1.21 ± .22 #1.71 .43 1.07 1.34

Acce Z1

0-37min 502.53 ± 133.64   458.60 546.45

>37 <48 664.22 ± 69.53 *1.45  636.72 691.73

738.31 ± 82.66 *1.91 1.00 688.36 788.26

Acce Z2

0-37min 96.63 ± 28.63   87.22 106.04

>37 <48 126.22 ± 15.70 *1.22  120.01 132.43

>48 146.23 ± 25.86 *1.77 1.03 130.60 161.86



Demandes cinemàtiques de competició internacional en l’hoquei herba masculí     

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

 F
ÍS

IC
A

Apunts. Educació Física i Esports  | www.revista-apunts.com 2021, núm. 143. 1r trimestre (gener-març), pàg. 90-99 95

X. Haro et. al.

demandes van mostrar tant en la quantitat total com en la 
relativa a minuts jugats (figures 1C i 1D). La ràtio T:D va 
ser més gran per a davanters que per als defenses en el C3 i 
C4 (figura 1E). Les variables d’acceleració i desacceleració 
relatives al temps de joc (minuts) succeïdes en la Z1 van ser 
al voltant d’un 23 % superiors per als que van disputar menys 
de 37 minuts respecte als que van jugar més de 48 minuts 
(Taula 3). Aquesta tendència de més esforç en funció dels 
minuts de joc, es va veure repetida en cada una de les 3 
zones d’acceleració i desacceleració establertes.   

Pel que fa a l’anàlisi per quarts, hi va haver més activitat 
cinemàtica en el C1 per a totes les demarcacions. Només les 
variables acceleracions en Z1 i Z2 i desacceleracions a Z1 van 
descendir en C4 respecte a C1 per a migcampistes i defenses 
(figures 2A a 2F). La ràtio T:D va mostrar una disminució a 
C4 respecte a C1 per als defenses i migcampistes. (Figura 1E)

Finalment, es va realitzar una anàlisi de conglomerats 
en la qual es van agrupar els jugadors en funció dels MJ. 
Com a resultat, es van obtenir 3 agrupacions: 1) de 0 a 
37 minuts, 2) entre 37 i 48 minuts, i 3) més de 48 minuts. 
Els jugadors pertanyents al grup 1 (0-37 min) van mostrar 
més valors per a distància total relativa (m/min), distància 
a alta intensitat i distància a esprint en comparació als 
grups 2 (37 a 48 minuts) i 3 (més de 48 minuts): 19.8 ± 
5.8 % major respecte al grup 2 (37-48 minuts) i un 35.5 

±6.9 % més respecte al grup 3 (més de 48 minuts). Quant 
a  acceleracions i desacceleracions relatives al minut a Z1 
i Z2 van mostrar ser més grans per al grup 1. La ràtio T:D 
va mostrar ser més gran per al grup 2 en comparació amb 
les del grup 1 (Taula 4).

Discussió 
El principal objectiu d’aquest estudi ha estat analitzar i 
descriure les demandes cinemàtiques en competició de 
l’hoquei sobre herba masculí a nivell internacional amb 
especial menció a les demarcacions, quarts del partit i minuts 
disputats durant la competició. Els principals resultats han 
estat: a) per a la pràctica totalitat de les variables analitzades, 
s’observen diferències entre demarcacions; b) defenses són 
els que més descens tenen en la ràtio T:D al llarg dels quarts; 
c) la variable que més estable es manté al llarg dels quarts 
de joc en totes les posicions és la distància a alta intensitat 
per minut; d) els defenses són els que més disminució en la 
seva activitat cinemàtica pateixen en totes les variables en 
comparació amb defenses i davanters; e) els jugadors agrupats 
en menor nombre de minuts jugats realitzen més distància 
relativa al minut de joc, mostrant més gran intensitat;  f) el 
C1 és el que més activitat cinemàtica va presentar en totes la 
variables d’estudi excepte en la DAI/min, i g) els davanters 

Taula 3 (Continuació) 
Comparació de les variables cinemàtiques en funció dels minuts jugats.

    MJ    N TE 95 % IC

Acce Z3

0-37min 20.37 ± 9.28   17.32 23.42

>37 <48 29.44 ± 6.76 *1.1  26.77 32.12

28.54 ± 8.14 *0.9 .12 23.62 33.46

Desac Z1

0-37min 447.55 ± 139.44   401.72 493.38

>37 <48 603.41 ± 59.38 *1.37  579.92 626.90

>48 657.00 ± 87.67 *1.63 .70 604.02 709.98

Desac Z2

0-37min 80.63 ± 22.33   73.29 87.97

>37 <48 99.56 ± 16.84 *.93  92.90 106.22

>48 120.46 ± 11.88 *1.96#1.35  113.28 127.64

Desac Z3

0-37min 23.79 ± 9.86   20.55 27.03

>37 <48 31.67 ± 9.72 *.09  27.82 35.51

>48 35.23 ± 8.88 *.11 .37 29.86 40.60

Distància a 
esprint

0-37min 238.32 ± 112.99   201.18 275.46

>37 <48 341.59 ± 106.46 *.93  299.48 383.71

>48 233.06 ± 108.17 #1.01 .04 167.70 298.43

Nre. esprints

0-37min 20.89 ± 8.51   18.10 23.69

>37 <48 27.37 ± 7.36 *.8  24.46 30.28

18.54 ± 8.68 #1.13 .27 13.30 23.78

Nota. *Diferències significatives amb 0-37; # Diferències significatives amb >37<48. Acce: acceleracions; Desac.: desacceleracions, 
MJ: minuts jugats; TE: mida de l’efecte, per a valors significatius i no significatius; IC: intervals de confiança; T:D: ràtio treball: des-
cans; DAI: distància alta intensitat
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van ser els que més metres a alta intensitat i més quantitat 
d’esprints van realitzar.

Malgrat que la comparació amb altres treballs publicats 
pot ser complicada (per haver-se emprat diferents tècniques 
d’anàlisi dels desplaçaments, diferents dispositius GPS, 
diferent categorització dels rangs intensitat per a les 
variables de velocitat, acceleració, etc.) alguns dels valors 

trobats en aquest treball són més elevats en alguns dels 
aspectes estudiats. Per exemple, i segons treballs anteriors, 
els jugadors internacionals d’hoquei canvien de velocitat 
512 vegades per partit (Buglione et al., 2013), equivalent 
a una vegada cada 6.8 segons de temps de joc. En aquest 
estudi els jugadors d’hoquei han canviat de velocitat més 
de 1500 vegades al llarg d’un partit, sigui de forma positiva 

Taula 4  
Comparació de les variables cinemàtiques en relació amb el temps, quarts de joc i posicions.

C1 C2 C3 C4

Posició ES ES ES ES

m/min 
(jugats)

Defenses 175.22 ± 61.36   160.51 ± 35.66   154.71 ± 40.47   156.75 ± 42.53  

Migcampistes 207.65 ± 46.34  .60 189.45 ± 46.53 *.7  191.44 ± 50.70 *.8  184.06 ± 46.35 .61

Davanters 212.05 ± 37.98 *.7 .10 196.45 ± 37.99 *.97 .16 194.74 ± 32.66 *1.1 .07 192.16 ± 45.58 *.8 .17

DAI/
min

Defenses 21.78 ± 17.31   21.93 ± 10.25   18.81 ± 9.78   18.85 ± 10.21  

Migcampistes 27.64 ± 15.92  .35 29.01 ± 9.48 *.7  28.22 ± 9.60 *.97  27.85 ± 7.94 *.97  

Davanters 30.66 ± 20.24  .5//.1 31.03 ± 10.07 *.9 .20 31.54 ± 11.02 *1.22 .32 32.00 ± 12.94 *1.13 .38

Dist. a 
esprint/
min

Defenses 5.92 ± 5.36   5.88 ± 3.99   4.10 ± 3.22   5.05 ± 3.54  

Migcampistes 9.63 ± 4.06 *.77  8.79 ± 4.95  .65 6.91 ± 4.74  .70 8.41 ± 4.67 *.82  

Davanters 10.01 ± 5.34 *.76 .08 9.20 ± 4.68 *.76 .08 9.20 ± 5.09 *1.21 .46 9.41 ± 6.03 *.9 .18

Nre. 
es-
prints/
min

Defenses 0.53 ±     .46   0.45 ± .29   0.42 ± .39   .41 ± .31  

Migcampistes 0.76 ±   .37  .55 0.72 ± .27 *.9  0.61 ± .31  .53 .66 ± .29 *.83  

Davanters 0.95 ± .47 *.9 .50 0.82 ± .43 *1.02 .09 0.78 ± .45 *.86 .44 .72 ± .33 *.97 .20

T:D

Defenses 1.46 ± .54   1.25 ± 39   1.19 ± .45   1.11 ± .40  

Migcampistes 1.75 ± .50  .55 1.40 ± 34 a .40 1.56 ± .45 *.8  1.33 ± .29 .65

Davanters 1.79 ± .59  .6//.07 1.44 ± .49  .04//.09 1.72 ± .65 *.9 .30 1.43 ± .46 *.77 .26

Acce/
min Z1

Defenses 17.94 ± 7.08   16.13 ± 4.24   14.64 ± 5.02   15.31 ± 5.37  

Migcampistes 17.27 ± 2.25  .12 14.99 ± 3.04  .30 14.88 ± 3.29 a .05 14.35 ± 3.74 .20

Davanters 19.84 ± 4.19  .32//.76 16.80 ± 4.29  .16//.5 17.97 ± 4.69 *.7#.8  15.65 ± 4.53  .07//.31

Acce/
min Z2

Defenses 3.28 ± 1.28   3.08 ± .88   2.98 ± 1.18   2.94 ± 1.27  

Migcampistes 3.54 ± .85  .24 2.94 ± 1.00  .15 2.93 ± .92  .04 2.75 ± .84 .17

Davanters 3.68 ± .81  .37//.17 3.34 ± .98  .3///.4 3.27 ± .95  .27//.36 2.82 ± .90  .11//.08

Acce/
min Z3

Defenses .60 ± .37   0.74 ± .38   .61 ± .35   .52 ± .24  

Migcampistes .68 ±    .33  .22 0.64 ± .29 .30 .49 ± .21 .41 .49 ± .22 .13

Davanters .83 ± .34  .64//.44 0.84 ± .45  .24//.53 .81 ± .32 #1.18 .60 .78 ± .31 *.9#1.08  

Desac/
min Z1

Defenses 16.36 ± 6.70   14.23 ± 3.83   13.14 ± 4.52   13.32 ± 5.15  

Migcampistes 16.06 ± 2.15  .06 13.00 ± 3.00 a .35 13.25 ± 2.60 a .03 12.20 ± 2.39 .27

Davanters 17.72 ± 3.72  .25//.55 15.36 ± 3.37  .31//.74 16.16 ± 5.02 *.63#.72  13.98 ± 3.71  .14//.57

Desac/
min Z2

Defenses 2.83 ± 1.07   2.52 ± .81   2.47 ± 1.02   2.25 ± .80  

Migcampistes 2.82 ± .63  .01 2.57 ± .90  .05 2.62 ± .85  .16 2.48 ± .78 .30

Davanters 2.81 ± .66  .02//.01 2.39 ± .72  .17//.22 2.70 ± .93  .23//.09 2.22 ± .81  .06//.35

Desac/
min Z3

Defenses .83 ± .38   .80 ± .29   .64 ± .35   0.70 ± .38   

Migcampistes .86 ± .49  .07 .66 ± .36  .43 .62 ± .23  .06 0.71 ± .50 .02

Davanters .91 ± .39  .2//.11 .80 ± .43   //.35 .82 ± .39  .5//.6 0.82 ± .38  .31//.24

Nota. a indica diferència significativa amb quart 1. b indica diferència significativa amb quart 2. c indica diferència significativa amb 
quart 3; *indica diferència significativa amb defenses. # indica diferència significativa amb mitjos (en el mateix quart). 
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o negativa, la qual cosa equival a un total de 25 vegades 
per minut. Això suposa pràcticament un 300 % més quant 
a acceleracions totals i multiplica pràcticament per 3 les 
acceleracions per minut. A més de les possibles diferències 
existents a causa de les diferents eines utilitzades, el format 
del partit (4 quarts vs. 2 parts) o el nivell dels esportistes 
podrien justificar les esmentades diferències. 

Respecte a les diferències entre demarcacions, es pot 
destacar que les demandes cinemàtiques mostrades pels 
defenses són inferiors respecte a mitjos i davanters, el que 
coincideix amb anteriors treballs amb la nova distribució 
de temps (Ishan et al. 2018) i, tal i com es pot veure 
a la taula 4, en molts casos les esmentades diferències 
són significatives. La DAI i esprint semblen estar també 
influïdes per la demarcació ocupada. Així, en aquest treball, 
els defenses presenten dades significativament inferiors 
respecte a migcampistes i davanters, sent aquests últims els 
que presenten uns valors més elevats en aquestes variables, 
la qual cosa coincideix amb estudis anteriors (Lyhte et al., 
2011; Jennings et al., 2012; Polglaze et al., 2017; Ishan 
et al., 2018).

Un altre factor a tenir en compte en la intensitat del 
joc és el temps disputat, tal com s’ha vist en estudis previs 
(Vescovi i Fraine, 2015). Els defenses van ser els que més 
minuts van disputar (42.86 ± 13.09 min), mentre que mitjos 
(37.28 ± 9.76 min) i davanters van ser menys temps al 
terreny de joc (33.40 ± 5.77 min). Per tant, sembla ser que 

hi ha una relació dependent entre temps de joc i intensitat 
de les accions, ja que els que han disputat més quantitat 
de minuts han tingut uns valors inferiors per minut jugat.

Respecte a la comparació entre els diferents quarts de 
joc, cal destacar que, malgrat que en la majoria de variables 
la tendència ha estat a la disminució, no sempre ha succeït 
així. De forma més concreta, la DIA/min per a davanters 
va anar en augment a mesura que avançaven els quarts. 
Tanmateix, el nombre d’esprints per minut va seguir una 
tendència a disminuir en totes les posicions. De les variables 
estudiades, el 54.5 % va millorar en el C4 respecte al C3, 
mentre que la resta (un 45.5 %) va empitjorar. Els valors 
més elevats sempre s’han trobat al C 1 i/o al C 2 (Taula 
4 i figures 1A a 1E i 2a a 2F)

Pel que fa als minuts jugats a través de l’anàlisi de 
conglomerats, es pot observar com es produeixen diferències 
significatives en m/min jugats, DIA/min, distància a esprint 
i Acce/min Z1, mostrant una major intensitat en aquells 
jugadors que han disputat menys minuts (0-37 min). Però 
en canvi, la distància total ha estat superior en aquells 
que han disputat més minuts, la qual cosa pot ser a causa 
de la relació temps/intensitat: a més temps de joc, menor 
intensitat de les accions,  però a més temps de joc major 
quantitat total. 

Si bé les mesures de desplaçament han estat habitualment 
el mètode establert per avaluar les demandes físiques de 
l’hoquei (i altres esports d’equip), la seva eficàcia com a 

Taula 5  
Mitjana total 5 partits per posicions.

n=28 n=25 n=25

Defenses Mitjos Davanters

mitjana DE mitjana DE mitjana DE

min jugats 42.86 ± 13.09 37.28 ± 9.76 33.40 ± 5.77 *

m/min totals 88.45 ± 19.35 92.56 ± 10.38 87.92 ± 12.40

m/min jugats 160.99 ± 40.17 193.15 ± 41.03 198.85 ± 26.07 *

DAI/min 20.19 ± 9.42 28.18 ± 6.96 31.31 ± 9.74 *

Distància a esprint/min 5.25 ± 4.11 8.43 ± 4.65 9.45 ±  5.23 *#

Nombre  d’esprints/min .45 ± .36 .68 ± .31 .82 ± .42 *

Velocitat pic 25.48 ± 2.81 26.85 ± 1.24 27.46 ± 1.68 *

T:D 1.24 ± .33 1.51 ± .33 1.60 ± .39 *

Acc/min Z1 15.81 ± 4.55 15.37 ± 2.15 17.57 ± 2.90

Acc/min Z2 3.04 ± .99 3.04 ± .56 3.28 ± 0.58

Acc/min Z3 .62 ± .27 .58 ± .18 .81 ± .20 *#

Desac/min Z1 14.11 ± 4.38 13.63 ± 1.65 15.81 ± 2.90

Desac/min Z2 2.49 ± .77 2.62 ± .59 2.53 ± .57

Desac/min Z3 .74 ± .26 .71 ± .23 .84 ± .26

* Diferències significatives amb defenses; # Diferències significatives amb mitjos
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indicadors de treball i intensitat per a l’activitat intermitent, 
que involucren freqüents canvis de velocitat, és qüestionable 
(Polglaze et al., 2017). Les veritables estimacions de 
treball haurien d’incorporar l’acceleració que contribueix 
directament i substancialment al cost de l’energia. Per tant, 
en assumir que la locomoció ocorre a una velocitat constant, 
és probable que se subestimi el cost d’energia d’aquest tipus 
d’activitat intermitent (Osgnach et al., 2010).

Malgrat que hi ha controvèrsia en la relació entre èxit 
esportiu i alta intensitat sembla ser que aquells equips 
que tenen un millor rànquing necessiten menys distància 
recorreguda a alta intensitat que els pitjor classificats 
(Jennings et al., 2012). No obstant això, diversos estudis 
han demostrat la importància de les accions d’alta intensitat 
(cursa a alta intensitat, esprints) en el resultat final en 
diferents esports d’equip. La raó pot ser l’element qualitatiu 
en els jugadors, el grau de sincronització tàctica de l’equip, 
el resultat al marcador o el moment de la temporada entre 
d’altres. 

En aquest sentit, sembla ser que la freqüència i distribució 
de les acceleracions i desacceleracions poden representar 
de millor manera la càrrega interna d’un partit o tasca 
d’entrenament, ja que són energèticament les accions més 
demanades en els esports d’equip (Ingebrigtsen et al., 
2015), mentre que les mesures basades en desplaçament 
(càrrega externa) semblen subestimar el cost real d’esports 
intermitents com l’hoquei (Polglaze et al., 2017). Per tant, és 
probable que per estimar de la forma més precisa possible la 
càrrega que suposa una determinada tasca, s’hagi d’incidir 
en la quantitat d’acceleracions i desacceleracions, en la 
distribució i acumulació d’aquestes al llarg del temps, i en 
la seva magnitud. 

Algunes de les principals limitacions d’aquest treball 
es refereixen al nombre de partits estudiats, i a l’absència 
d’informació de càrrega interna i tecnicotàctica. Conèixer 
la repercussió en l’organisme de l’activitat desenvolupada 
pels jugadors ajudaria al càlcul d’índexs d’eficiència 
cardiovascular, i permetria estudiar la seva evolució al llarg 
del partit i realitzar comparacions entre demarcacions. A més, 
es podria obtenir informació del nombre d’ocasions en què 
cada jugador participa en camp, així com de la durada de cada 
participació i entre participacions i es podria informar amb 
més profunditat sobre la densitat dels esforços que es duen 
a terme durant la pràctica de l’hoquei masculí internacional. 

Conclusions i aplicacions pràctiques 
Conèixer les demandes cinemàtiques dels jugadors durant 
la competició és el punt de partida per dissenyar les tasques 
d’entrenament, gestionar les càrregues de treball o controlar 
el procés de reintroducció a la competició amb lesionats. 
Disposar de les dades en competició facilitarà que, per 
exemple, es puguin dissenyar tasques de prioritat condicional 
i baixa especificitat que reprodueixin en els entrenaments 
les mateixes demandes que en la competició. D’altra banda, 
i quant a les tasques de prioritat tecnicotàctica, l’anàlisi de 
les demandes cinemàtiques d’entrenament i la comparació 
amb la competició, pot col·laborar a modificar les condicions 
de les esmentades tasques per ajustar-les a la realitat 
condicional competitiva. A més, les diferències existents 
entre demarcacions pel rol tecnicotàctic i els minuts jugats, 
poden ajudar en l’orientació i magnitud de les càrregues de 
treball, sobretot en els dies postpartit. Diferenciar què fer i 
en quina quantitat en funció del que s’hagi fet anteriorment, 
pot ser una estratègia de recuperació personalitzada segons 
la càrrega acumulada durant el partit. 

A causa de l’evolució de les accions d’alta intensitat al 
llarg dels quarts en competició, realitzar canvis amb més 
freqüència i tenir una rotació preestablerta que garanteixi 
la recuperació dels jugadors, pot ser una estratègia a seguir 
per garantir que tots ells puguin mantenir un alt ritme de 
joc durant un partit o un torneig. Disposar de més quantitat 
de davanters dins de la convocatòria de partit per poder 
utilitzar durant la competició, sabent que són la demarcació 
que més accions a alta intensitat realitzen,  podria ser una 
altra estratègia a seguir per mantenir o millorar el seu alt 
nivell d’esforç.

En conclusió, els resultats d’aquest estudi mostren que les 
demandes cinemàtiques en jugadors d’hoquei elit depenen 
de la demarcació en el camp, amb més activitat en el primer 
quart, i amb menor activitat cinemàtica per minut de joc 
en els jugadors que acumulen més minuts durant el partit.  
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