
Resultats (2):

Anàlisis de taules de contingència; Per al llançador.

Anàlisis de taules de contingència; Per al porter.

Resultats (1):

Anàlisis descriptiu: Categories més eficaces.

Instrument d’observació:Material i mètodes:

Mostra (intersessional):

92 penals dels 16 partits de la fase final del

Campionat del Món de França 2017..

ANÀLISIS OBSERVACIONAL DELS LLANÇAMENTS DE SET METRES: 

VARIABLES CLAU D’ÈXIT PER A PORTER I LLANÇADOR.

Mena Hoekendijk, Xavier; Institut Nacional d’Educació Física de 

Catalunya (INEFC); hoekendijk7@gmail.com

Objectius: 

1. Identificar la combinació de categories que proporcionen una major eficàcia per al porter i el llançador de set metres.

2. Determinar la combinació de categories que proporcionen una major eficàcia per al llançador o porter, respecte a una o vàries característiques de l’oponent.

Introducció:

Donada la gran quantitat d’accions de llançaments de set metres que es donen en un sol partit o en una competició, tenir un bon percentatge d’encert, tant en llançaments

com en aturades, es converteix en un element clau a dominar a nivell de resultat col·lectiu. Aquest estudi, doncs, neix amb el principal objectiu de crear una eina eficaç

que ens descobreixi les variables clau d’èxit per al porter i per al llançador en el llançament de set metres.

• Validació

• Fiabilitat

Instrument

• M. Excel

• Win. 
Media

Observació
• Descriptiu

• Contingència

Anàlisis

Dimensions Criteris

Caract. de joc
Mà hàbil

Posició específica

Context de partit
Resultat

Nº de penal

Caract. de 

llançament

Col·locació a 7 m.

Tipus d’armat

Caiguda frontal

Trajectòria de llançament

Zona de llançament

Accions prèvies Finta

Dimensions Criteris

Espai
Zona ocupada

Zona oferta

Caract. Físiques Alçada

Col. Corporal
Col·locació braços

Col·locació cames

Context de partit
Resultat

Nº de penal

Accions prèvies

Respon a la finta

Desplaçaments

Mov. extremitats

MAE: 
83%

PEEE: 
96%

TARPFE: 
76%

TLLBSE
: 84%

ZLL9: 
87%

FN: 
79%

DN: 
25%

MEN: 
29%

APA: 
26%

ZOFD: 
32%

RPD+2: 
40%

REFERENT AL LLANÇADOR REFERENT AL PORTER

Mà hàbil (MA) + Col·locació a 

la línia de 7 metres (CL7M)
Zona de Llançament (ZLL)

Alçada del porter (AP) + Zona 

Oferta de Porteria (ZOF)
Zona de llançament (ZLL) + 

Trajectòria de llançament (TLL)

Què pot observar el llançador sobre el porter abans d’executar un penal per a 

saber per on llançar (ZLL) i com tirar (TLL) per a fer gol?

Què pot observar el porter sobre el llançador abans de que executi un penal per 

a saber per on el llançarà (ZLL)?

Conclusions

El LLANÇADOR hauria de saber 

1.El TLLBSE és el tipus de llançament més efectiu.

2.Les zones més properes als pals, especialment les 7 i 9 (baixes), són les

més vulnerables per a qualsevol tipus de porter i col·locació d’aquest, a més

de la que ofereix el porter.

El PORTER hauria de saber 

1.MAE i MAD, independentment de la zona on es col·loquin a línia de 7 metres,

tenen preferència per llençar a la banda contrària del seu braç executor.

2.L’alçada del porter i la CL7M, per si soles, no determinen la direcció del

llançament.

3.Els MAD i CL7MM, són els jugadors més imprevisibles a l’hora de preveure

on (ZLL) llançaran.

4.Tots els jugadors, en especial els MAE, es decanten per zones de llançament

mitges i, sobretot, baixes.
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