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Resum
El present estudi va tenir per objectiu analitzar la influència de les diferents variables 
de joc en el resultat final dels partits d’hoquei sobre patins. Es va analitzar la influència 
de la localització del partit, marcar el primer gol del matx, guanyar en finalitzar la 
primera part i guanyar en finalitzar la primera part per més d’un gol. Es van analitzar 
un total de 480 partits de la primera divisió espanyola (OK Liga) disputats durant les 
temporades 2017-2018 i 2018-2019. L’anàlisi de regressió logística va mostrar que 
la variable que va obtenir una associació més forta amb la victòria va ser guanyar a 
la mitja part per més d’un gol (OR 4.47). A més, les variables guanyar a la mitja part 
(OR 3.35), marcar primer (OR 2.05) i localització del partit (OR 1.83) també van ser 
factors que van mostrar una associació positiva amb el resultat final del partit. Els 
factors identificats poden ajudar els entrenadors i jugadors d’hoquei sobre patins a 
adaptar millor les estratègies i objectius d’entrenament abans de cada competició, 
establint un millor coneixement i comprensió del joc.

Paraules clau: anàlisi de rendiment, esports d’equip, factors de rendiment, hoquei 
patins, variables de joc, variables situacionals.
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Introducció 
Les ciències de l’esport s’han centrat recentment en 
l’anàlisi quantitativa d’accions tècniques i tàctiques en 
diferents especialitats esportives amb l’objectiu d’establir 
associacions relacionades amb l’èxit esportiu. L’anàlisi 
de rendiment, definit com l’estudi del comportament en 
els esports competitius, sembla àmpliament acceptat per 
part d’entrenadors, investigadors en ciències de l’esport i 
jugadors, a més d’un procediment rellevant per analitzar 
i millorar el rendiment (Drust, 2010; Liu et al., 2016). En 
aquest sentit, un indicador de rendiment es defineix com la 
selecció o combinació de variables que tenen per objectiu 
definir-ne alguns o tots els aspectes que poden millorar el 
rendiment esportiu (Hughes i Bartlett, 2002). Per aquesta 
raó, sembla necessari i útil identificar i quantificar quins 
són els indicadors de rendiment pertinents per a cada 
esport, principalment per als esports d’equip. Durant els 
últims anys s’han estudiat àmpliament en bàsquet, handbol 
o futbol (Diana et al., 2017; García-Rubio et al., 2015; 
Lago-Peñas, García, et al., 2016; Prieto et al., 2015). 
Moltes d’aquestes contribucions han identificat variables 
influents com el temps de possessió de la pilota (Gómez 
et al., 2015), l’expulsió de jugadors (Gómez et al., 2018; 
Lago-Peñas et al., 2016), la localització del partit (Pollard 
et al., 2017), l’efecte de les substitucions (Gómez et al., 
2016; Gómez et al., 2017), o el moment de marcar el gol 
(Baert i Amez, 2018).

Una de les variables de joc que ha mostrat una gran 
influència en el rendiment dels equips és l’avantatge de 
jugar a casa, denominada en llengua anglosaxona amb el 
terme home advantage (HA) (Prieto et al., 2013). El HA 
es defineix com l’avantatge que tenen els equips pel fet 
de jugar al seu camp respecte als adversaris, relacionant 
el percentatge de punts que guanyen els equips quan 
juguen com a locals sobre el total de punts obtinguts en 
la competició (Pollard, 1986). Aquesta mètrica permet 
saber la incidència de competir com a local o com a 
visitant en el resultat de les competicions esportives. 
Alguns estudis han identificat els factors que podrien 
explicar aquest fenomen, com, per exemple, els efectes 
adversos derivats de la fatiga pel viatge, la familiarització 
amb el terreny de joc, el biaix arbitral, la territorialitat o 
l’efecte del públic local (Courneya i Carron, 1992). En 
aquest sentit, el fenomen del HA s’ha demostrat en esports 
individuals, com el tennis (Koning, 2011), el judo (Brito 
et al., 2017; Ferreira Julio et al., 2012), el patinatge de 
velocitat (Koning, 2005) o el golf (Nevill et al., 1997), 
i també en esports col·lectius, com el futbol (Gómez i 
Pollard, 2014; Pollard, 2006), el bàsquet (Pollard i Gómez, 
2013; Ribeiro et al., 2016), el rugbi (Mcguckin et al., 

2015; Thomas et al., 2008), l’handbol (Prieto i Gómez, 
2012) o el waterpolo (Prieto et al., 2013). Encara que el 
valor del HA pot variar entre diferents esports, regions 
o nivells de competició, en termes generals el seu efecte 
en els esports d’equip es quantifica al voltant del 60 % 
(Jamieson, 2010). Fins on arriba el nostre coneixement, 
només dos estudis han analitzat prèviament el fenomen 
de la HA en hoquei sobre patins, que l’han quantificat 
també amb un valor aproximat del 60 % (Arboix-Alió et 
al., 2020; Arboix-Alió i Aguilera-Castells, 2019).

Una altra variable que pot influir en el rendiment dels 
equips és el moment d’anotació dels gols, situació que 
comporta una variació al marcador (Leite, 2013). D’acord 
amb la teoria del moment psicològic (Gayton et al., 1993; 
Iso-Ahola i Mobily, 1980), marcar el primer gol en un partit 
pot proporcionar un avantatge afegit. Aquesta particularitat, 
que s’obté quan es produeix un esdeveniment inicial d’èxit 
en un context esportiu, produeix un moment psicològic 
en l’esportista que el conduirà a l’èxit posterior. Algunes 
investigacions en futbol han establert que l’equip que marca 
primer augmenta significativament les probabilitats de 
guanyar (Courneya, 1990; Jones, 2009; Lago-Peñas et al., 
2016; Leite, 2013; Sampedro i Prieto, 2012). Un altre factor 
rellevant relacionat amb el moment d’anotació és que els 
equips que acaben la mitja part del partit guanyant tenen 
més probabilitats de guanyar (Cooper et al., 1992; Martínez, 
2014). En hoquei sobre patins, marcar el primer gol del 
partit també ha demostrat ser un indicador significatiu per 
al rendiment competitiu (Arboix-Alió i Aguilera-Castells, 
2018). Així mateix, s’ha analitzat l’efecte i la interacció 
de diferents variables situacionals sobre el resultat final a 
fi d’identificar els moments crítics del joc (García-Rubio 
et al., 2015; Lago-Peñas i Dellal, 2010; Lago et al., 2010), 
i s’ha mostrat una associació significativa entre guanyar 
el partit i marcar primer per als equips que juguen com 
a locals.

Malgrat que s’ha estudiat en altres esports, no s’han 
trobat investigacions centrades en l’establiment d’un model 
predictiu en hoquei patins que utilitzin una anàlisi de 
regressió multivariant per examinar la contribució dels 
principals indicadors de rendiment en els resultats finals 
dels partits. Per aquesta raó, el present estudi va tenir com 
a objectiu estudiar els efectes que poden tenir les següents 
variables de joc: localització del partit, marcar primer, 
guanyar a la mitja part i guanyar a la mitja part per més 
d’un gol, sobre el resultat final dels partits d’hoquei sobre 
patins en la màxima competició espanyola. Com a objectiu 
secundari es va plantejar comparar les diferents variables 
de predicció i comprendre així quins són els factors més 
influents en el resultat final.

www.revista-apunts.com
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Metodologia

Mostra
Per dur a terme aquest estudi, es van analitzar 480 partits 
d’hoquei sobre patins. Tots els partits pertanyien a les 
temporades 2017-2018 i 2018-2019 de la primera divisió 
espanyola d’hoquei sobre patins masculina (OK Liga). 
Molts dels jugadors participants en aquesta lliga han jugat 
en competicions internacionals, tant amb els seus clubs 
com amb la selecció nacional, amb Espanya com a selecció 
més premiada en aquestes competicions, amb un total de 
17 copes del món i 17 campionats d’Europa.

La lliga espanyola d’hoquei sobre patins (OK Liga) 
està basada en un sistema de lliga regular a doble volta, 
en la qual es juguen el mateix nombre de partits com 
a local que com a visitant. A l’OK Liga, la victòria es 
premia amb tres punts, l’empat amb un, i cap punt per a 
la derrota. El procediment d’obtenció de dades es va dur 
a terme utilitzant la informació disponible sobre cada 
partit a la pàgina web oficial de la Federació Espanyola 
de Patinatge (www.fep.es).

Variables
El resultat del partit es va establir com la variable dependent 
de l’estudi, expressada com la diferència de gols entre els 
dos equips. Es van examinar quatre variables independents 
per identificar-ne la influència sobre el resultat del partit: a) 
guanyar a la mitja part (GM), 0 = no guanyar a la mitja part, 
1 = guanyar a la mitja part; b) localització del partit (LP), 
0 = visitant, 1 = local; c) marcar primer (MP), 0 = marcar 
primer, 1 = no marcar primer; d) guanyar a la mitja part 
per més d’un gol (GMG), 0 = no guanyar per més d’un gol, 
1 = guanyar per dos gols o més.

Anàlisi estadística
La variable principal de l’estudi va ser el resultat del partit (no 
guanyar, guanyar). Es va dur a terme una anàlisi univariada 
per a cada una de les variables relacionades amb el resultat 
del partit, utilitzant la prova de χ2 amb la correcció de Yates 
per a variables categòriques. La significació estadística es va 
establir en p < .05. Les variables van ser objecte d’una anàlisi 
multivariada mitjançant una regressió logística (Hidalgo i 
Goodman, 2013). Es va establir un model predictiu basat en 
quatre variables. En el model final, el resultat del partit es va 
codificar com a no victòria = 0, victòria = 1, considerat, tal 
com hem esmentat anteriorment, com la variable dependent.

Es va utilitzar la regressió logística per predir els resultats 
categòrics basats en les variables predictores dels partits (Pic 
i Castellano, 2016, 2017). Es van incloure quatre variables 
independents en el model: GM, MP, LP i GMG. La variable 
dependent utilitzada en aquest model va ser Y [0.1]. El valor 
de la variable dependent va ser 1 per guanyar el partit i 0 
per no guanyar el partit. L’equació final del model es va 
establir així:

P (Y) =
1

(1+e-(MO= β1+β2·GM+β3·MP+β4·LP+β5·GMG+βi))

Les oportunitats relatives (OR) i els intervals de 
confiança del 95 % es van calcular a partir dels coeficients 
beta i de l’error estàndard. Les OR van mostrar el canvi en 
les probabilitats, la qual cosa significa que si el valor era 
superior a 1, les probabilitats de guanyar augmentaven. 
Al contrari, si el valor era inferior a 1, les probabilitats 
disminuïen. La hipòtesi que el model logístic s’ajustava 
adequadament a les dades es va provar utilitzant la 
prova de bondat d’ajustament χ2 (Hosmer i Lemesbow, 
1980). L’anàlisi estadística es va dur a terme utilitzant el 
programari SPSS (versió 20 per a Windows; SPSS Inc., 
Chicago, IL, EUA).

Consideracions ètiques
Com que l’estudi es va dur a terme en l’àmbit d’una 
competició oficial de difusió pública, no es va necessitar 
el consentiment informat dels esportistes, d’acord amb 
els requisits ètics que estableix l’American Psychological 
Association (2002).

Resultats
La Taula 1 mostra l’estadística descriptiva i percentual de 
tots els partits jugats a l’OK Liga durant les temporades 
2017-2018 i 2018-2019. Els equips que durant la mitja 
part van tenir un resultat favorable van guanyar el 
76.21 % dels partits, mentre que quan empataven o 
perdien, aquest percentatge disminuïa a l’11.35 % i al 
12.43 %, respectivament. A més, els equips locals que 
guanyaven a la mitja part van acabar guanyant el 83.5 % 
dels partits. Al contrari, els equips visitants van guanyar 
el 68.54 % dels partits quan van finalitzar la primera 
part amb avantatge.

www.revista-apunts.com
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Taula 1 
Percentatge de victòries, empats o derrotes en relació amb el resultat de la mitja part.

Resultat
final del 
partit

Victòria Empat Derrota

Local Visitant Total Local Visitant Total Local Visitant Total

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Resultat
a la mitja 
part

Victòria  162 (83.5)  120 (68.54)  282 (76.21)  16 (8.25)  26 (14.16)  42 (11.35)  16 (8.25)  30 (16.85)  46 (12.43)

Empat  40 (36.36)  36 (32.72)  76 (34.54)  34 (30.9)  34 (30.9)  68 (30.9)  36 (32.72)  40 (36.36)  76 (34.54)

Derrota  30 (16.85)  16 (8.25)  46 (12.43)  26 (14.16)  16 (8.25)  42 (11.35)  120 (68.54)  162 (83.5)  282 (76.21)

Taula 2 
Estadística descriptiva i percentatge de variables del joc sobre el resultat del partit. 

Resultat del partit
p

Victòria No victòria

n (%) n (%)

Victòria a la mitja part  282 (76.2)  8 (23.8)  .000**

Marcar primer  289 (60.6)  188 (39.4)  .000**

Localització del partit  235 (49.2)  243 (50.8)  .001**

Victòria a la mitja part per més d’un gol  154 (87)  23 (13)  .000**

Nota. ** Diferències significatives entre les variables de partit i el resultat final; p < .01.

Taula 3 
Resultats de l’anàlisi multivariada. Efectes de guanyar a la mitja part, marcar primer, localització del partit i victòria a la mitja part per 
més d’un gol.

Coeficients 
del model

Valor 
significatiu

OR
Interval de confiança de les OR (95.0 %)

Inferior Superior

Victòria a la mitja part  1.208  .000  3.348  2.234  5.018

Marcar primer  .722  .002  2.058  1.433  2.955

Localització del partit  .605  .000  1.828  1.354  2.469

Victòria a la mitja part per més d’un gol  1.546  .000  4.695  2.757  7.993

Constant  -1.795  .000  .166

Nota. Bondat d’ajustament χ2 = 7.218; df = 6; p = .301. Àrea sota la corba ROC = 0.81; sensibilitat = 0.6692; especificitat = 0.8301; 
VPP = 0.7361; VPN = 0.7798.

Tots els indicadors de rendiment analitzats van mostrar 
diferències significatives entre les victòries (victòria) i els 
empats o derrotes (no victòria) (Taula 2). La presència 
de qualsevol dels indicadors de rendiment estudiats es va 
relacionar amb un nombre i percentatge de victòries més 
elevat. En general, la variable GMG va resultar en un 93.3 % 
de victòries i un 6.7 % de no victòries (p < .001); GM va 
resultar en un 76.2 % de victòries i un 23.8 % de no victòries 
(p < .001); MP en un 62.5 % de victòries i un 37.5 % de 
no victòries (p < .001), i LP en un 49.2 % de victòries i un 
50.8 % de no victòries (p = .004).

Després de l’anàlisi multivariada, els resultats van mostrar 
que totes les variables analitzades van tenir un efecte positiu 
en el resultat final del partit (Taula 3). GMG va ser la variable 
predictiva més potent, amb un valor OR de 4.695. La segona 
variable va ser GM, amb una OR de 3.348, seguida de les 
variables MP (OR = 2.058) i LP (OR = 1.828).

En el model, l’establiment d’un punt de tall de 0.420 
per predir una victòria va donar com a resultat una 
sensibilitat de 0.6692, una especificitat de 0.8301, un valor 
predictiu positiu de 73.61 %, un valor predictiu negatiu 
de 77.98 % i una classificació correcta total del 76.73 %.  

www.revista-apunts.com
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A la Figura 1, es presenta la corba ROC per al model de 
regressió logística múltiple basat en les variables del resultat 
de partit, indicador de la representació de la raó o proporció 
de veritables positius (RVP) davant la raó o proporció de 
falsos positius (RFP). 

Discussió 
L’objectiu principal del present estudi va ser identificar 
les variables relacionades amb el resultat final dels partits 
de la primera divisió espanyola masculina d’hoquei 
sobre patins i la seva importància específica mitjançant 
una anàlisi multivariable. Els resultats obtinguts van 
mostrar que les variables localització del partit (LP), 
marcar primer (MP), guanyar a la mitja part (GM) i 
guanyar a la mitja part per més d’un gol (GMG) tenen 
un efecte predictiu independent relacionat amb el resultat 
final del partit. La variable predictora més forta va ser 
GMG (OR = 4.695), seguida de GM (OR = 3.348), MP 
(OR =  2.058) i LP (OR = 1.828). Aquestes dades van 
confirmar que l’evolució del marcador va influir de forma 
evident en els resultats dels partits d’hoquei patins. No 
s’han trobat estudis previs d’aquest esport que permetin 
comparar els nostres resultats. Tanmateix, coincideixen 
amb els d’altres esports col·lectius, com el futbol, en els 
quals els equips també obtenen millors resultats quan 
acaben la mitja part guanyant (Martínez, 2014).

Guanyar a la mitja part
Els resultats de l’estudi van mostrar que el 76.2 % de les 
victòries van correspondre a equips que guanyaven a la mitja 
part. La regressió logística va mostrar que la variable GM 
va proporcionar un efecte positiu quantificat amb una OR 
de 3.348. Tanmateix, el predictor més potent en el nostre 
estudi va ser la variable GMG, que va reportar una OR de 
4.695. Hi pot haver diverses raons que expliquin aquestes 
troballes. Una raó seria que el fet d’anar guanyant durant 
el partit crea un estat de confort que permet als jugadors 
adoptar estratègies de manteniment de la possessió de la 
pilota durant la segona meitat, la qual cosa es tradueix en 
un estil de joc menys directe i, per tant, en un millor control 
del joc (Lago et al., 2010). En aquest sentit, s’ha demostrat 
que en esports amb un estructura formal similar a la de 
l’hoquei sobre patins, com el futbol, els equips juguen de 
forma diferent segons si perden, guanyen o empaten (Lago 
i Martín, 2007).

Marcar el primer gol
Un altre indicador de rendiment predictor de victòria va 
ser la variable MP, amb una OR de 2.058. Els resultats 
van mostrar que els equips van guanyar el 60.6 % dels 
partits quan van marcar primer. Segons estudis previs, 
com el d’Arboix-Alió i Aguilera-Castells (2018), que 
van quantificar l’avantatge de marcar primer en l’hoquei 
professional masculí espanyol amb un 64.14 %, o com 
d’altres duts a terme en esports d’equip, anotar primer 
és rellevant perquè l’equip que empata o perd redueix els 
intents de marcar gol (García-Rubio et al., 2015; Taylor et 
al., 2008). En futbol, García-Rubio et al. (2015) van trobar 
una OR de 3.36 per als equips que marquen el primer gol 
del partit. El valor més baix d’OR d’aquest estudi podria 
explicar-se perquè l’hoquei sobre patins és un esport amb 
un nombre de gols per partit superior al del futbol, amb 
una mitjana de 7.13 gols a la lliga espanyola (Arboix-Alió 
i Aguilera-Castells, 2019) per només 2.65 en el futbol sala 
espanyol (Sampedro i Prieto, 2012) o 3.61 i 3.55 en els 
mundials de futbol i els campionats d’Europa de la UEFA 
disputats durant la dècada de 2010. Contràriament al que 
ocorre en el futbol, les dades indiquen més dificultat dels 
equips d’hoquei sobre patins per mantenir un resultat 
favorable quan marquen primer. Tanmateix, l’avantatge 
de marcar primer podria explicar-se per les mateixes raons 
que en els altres esports d’equip.

El fet de marcar el primer gol del partit també té un 
impacte positiu en el públic local, pel fet que els aporta 
un augment d’entusiasme i participació. Aquest efecte es 
basa en la teoria del moment psicològic (Gayton, et al., 
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Figura 1
Corba ROC per al model de regressió logística múltiple basat en 
les variables del resultat de partit. Àrea sota la corba ROC = 0.81.
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1993; Iso-Ahola i Mobily, 1980), coneguda com l’avantatge 
afegit que s’obté quan es produeix un esdeveniment inicial 
d’èxit en un context esportiu, proporcionant un moment 
psicològic en l’esportista que el condueix a millores en 
el rendiment i que augmenta les seves possibilitats d’èxit. 
Aquest fenomen també és considerat per explicar els alts i 
baixos en el rendiment dels equips i dels jugadors (Roane 
et al., 2004) en diferents esports de situació com el futbol, 
el beisbol o el futbol platja (Courneya, 1990; Lago-Peñas 
et al., 2016; Leite, 2016).

Localització del partit
Finalment, el predictor que menys va incidir en el resultat 
final, encara que també fos estadísticament significatiu, va 
ser la variable LP, amb una OR d'1.828.  L’efecte d'aquest 
HA en l’hoquei sobre patins s’ha confirmat en estudis 
recents, i s’ha estimat al voltant del 60 % (Arboix-Alió et 
al., 2020; Arboix-Alió i Aguilera-Castells, 2019). Competir 
com a local pot tenir un efecte psicològic en els jugadors 
que experimenten en el seu comportament una resposta 
per protegir el territori propi (Pollard i Gómez, 2009). 
Segons la teoria de la territorialitat i la facilitació social, 
els equips locals presenten comportaments més agressius 
per intimidar i dissuadir el rival, condicionant així el 
rendiment del visitant (Prieto i Gómez, 2012). Altres 
factors extrínsecs que poden influir sobre el HA són la 
quantitat de públic assistent, els condicionants del viatge, 
l’arbitratge o la familiaritat amb el camp de joc (Courneya 
i Carron, 1992; Pollard i Pollard, 2005).

Les diferències trobades entre les quatre variables 
predictives d’aquest estudi poden explicar-se per les 
característiques intrínseques de l’hoquei sobre patins. A 
la lliga espanyola d’hoquei patins, la mitjana de gols per 
partit és de 7.13 (Arboix-Alió i Aguilera-Castells, 2019), 
fet que significa que marcar primer no és tan decisiu com 
en altres esports d’equip en els quals el nombre de gols és 
considerablement més baix (García-Rubio et al., 2015). 
Tanmateix, guanyar al final de la primera meitat i si és per 
més d’un gol semblen els dos factors més determinants per a 
la victòria. Lògicament, la suma o la combinació d’aquestes 
quatre variables augmenta encara més les possibilitats de 
predir la victòria en un partit, per exemple, marcar primer, 
juntament amb el fet de jugar com a local i acabar la mitja 
part guanyant.

El present estudi també té algunes limitacions que 
s’haurien d’abordar en futures investigacions. En primer 
lloc, no s’han considerat els possibles efectes d’alguns 
factors com el biaix arbitral (Sors et al., 2020), la influència 
dels viatges, l’equilibri competitiu (Arboix-Alió et al., 
2019; Arboix-Alió et al., 2021) o el comportament dels 

espectadors (Pollard, 2008). D’altra banda, investigacions 
futures haurien de confirmar els nostres resultats en altres 
contextos competitius d’hoquei sobre patins, com, per 
exemple, a la lliga femenina, a les principals lligues 
nacionals (per exemple, la lliga italiana o la lliga portuguesa) 
o en competició de nivell inferior (esport de base o lligues 
regionals). De la mateixa manera, podria ser interessant 
analitzar si aquestes variables del joc canvien segons 
la rellevància de la competició (campionats europeus, 
mundials i Eurolliga) o estudiar l’efecte sobre accions 
específiques del joc, com les accions a pilota aturada 
(Fernández-Hermógenes et al., 2017, 2021) o la intervenció 
del porter (Trabal, 2016; Trabal et al., 2020).

Conclusions
El present estudi ha identificat en ordre decreixent els 
següents valors predictius de victòria en els partits de la 
lliga espanyola d’hoquei sobre patins: guanyar a la mitja part 
per més d’un gol, guanyar a la mitja part, marcar primer i 
jugar com a local. Aquests resultats mostren la importància 
de dominar el marcador al final de la mitja part. A més, 
els esdeveniments esportius inicials com anotar primer 
també semblen condicionar el resultat i el joc en els partits 
d’hoquei patins.

Com a aplicacions pràctiques d’aquesta investigació, 
l’anàlisi de la influència de les variables de partit pot 
proporcionar informació valuosa als entrenadors i practicants 
d’aquest esport en aspectes com les alineacions segons les 
necessitats de l’equip, les característiques de l’oponent, el 
moment del partit o la localització del partit. Per tant, els 
entrenadors han de dissenyar entrenaments per reforçar 
la pressió en atac al principi del joc, contrarestant l’equip 
contrari per tenir un resultat favorable a la mitja part i no 
concedir cap gol.

Jugar amb un ritme alt per mantenir l’avantatge competitiu 
també implica una preparació física de l’equip correcta, amb 
una condició física que permeti un acompliment tècnic i 
tàctic òptim sota exigències altes, tolerant el cansament 
acumulat (Fernández et al., 2020). A més, aquestes troballes 
podrien ajudar els membres de l’equip tècnic a dissenyar 
sessions d’entrenaments específiques basades en moments 
concrets de partit o també a simular diferents escenaris del 
partit en els quals l’avantatge o desavantatge de puntuació 
hi sigui present. Aquestes situacions hipotètiques podrien 
ser útils per analitzar les respostes individuals dels jugadors 
a les situacions esmentades i millorar el rendiment en 
situacions de pressió. Per aquesta raó, és aconsellable 
aplicar alternatives psicològiques que permetin optimitzar 
el rendiment esportiu en els moments de pressió inherents 
als esports de competició.
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