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INTRODUCCIÓ
L’entrenament i ensenyament en l’àmbit esportiu general, i especialment el del tennis, ha estat
fonamentalment basat en la pròpia pràctica, en l’acumulació d’experiència i en una aproximació
empírica basada en l’assaig-error. El següent manual, amb els cinc mòduls que el configuren, pretén
transferir els coneixements tècnics i teòrics disponibles a la literatura científica i de divulgació, així com
condensar pràctiques i estratègies de caràcter aplicat i empíric per a dotar al tècnic del saber necessari
per a desenvolupar les seves competències.
Els continguts s’organitzen en base a les cinc àrees que dictamina el BOE en el seu Reial Decret
1363/2007 per a l’ensenyament esportiu.
En el primer mòdul, abordarem les competències didàctiques i metodològiques que l’entrenador
ha de dominar per a ser capaç d’elaborar i coordinar programes d’iniciació, programar i planificar
l’entrenament de jugadors de competició, conèixer i dominar les estratègies didàctiques i afavorir
l’aprenentatge a partir del control de la metodologia.
En el segon mòdul aprofundirem en les variables tècnico-tàctiques del rendiment, aprenent a valorar,
analitzar i dirigir el tennista tant en la competició com en l’entrenament, detectar i potenciar el talent,
així com aprendre a avaluar a partir de la biomecànica o l’anàlisi de les fases dels cops.
En el tercer mòdul, que denominem “Entrenament Específic”, s’inclouran aquells continguts corresponents
al desenvolupament físic, coordinatiu i preventiu del tennista, així com el desenvolupament mental i
emocional del jugador. D’altra banda, veurem quines són les noves tendències en l’entrenament, com
l’entrenament integrat, entre d’altres, i quines ajudes ‘invisibles’ poden complementar la formació del
tècnic, com poden ser la resolució de conflictes i l’educació en valors.
En el mòdul 4, analitzarem diversos factors que contribuiran a optimitzar el desenvolupament
professional de l’entrenador, des del Projecte Esportiu fins a les consideracions de base legal, passant
pel màrqueting i el material esportiu.
Per últim, i no menys important, ens endinsarem en el món del tennis adaptat, capacitant a l’alumne
per a orientar a les persones amb discapacitat en la pràctica del tennis, i dotar d’eines específiques als
tècnics per guiar en la pràctica de les diverses modalitats de tennis adaptat.
Malgrat aquesta presentació modulada dels continguts, cal tenir molt present la naturalesa complexa,
integrada, sistèmica i multidisciplinària del joc de tennis, de l’aprenentatge i del rendiment. Amb això,
volem transmetre la importància de tractar qualsevol procés d’entrenament i ensenyament atenent a la
seva globalitat i tenint en compte la interacció total de totes les variables. D’aquesta manera, esperem
plasmar en el següent material la majoria de contingències teòriques que influeixen en el rendiment
i aprenentatge d’un jugador de tennis, sabent també que la competència i utilitat d’un entrenador es
veurà influïda per com és capaç d’integrar, transmetre, gestionar i comunicar aquests coneixements en
la complexitat global del joc i del jugador.
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MÒDUL 2. FONAMENTS TÈCNICS I TÀCTICS DE L’ENTRENAMENT
1. Fonaments tècnics i biomecànics per a l’entrenament del tennis
Autor: Miquel Moreno
Introducció
Quins són els moviments més eficients a l’hora de colpejar una pilota? Com coordinem els segments
corporals mentre juguem? De quina manera em desplaço per la pista? Com he de moure el cos abans,
durant i després d’un impacte? De quina manera agafaré el puny de la raqueta en cada situació i
com anomenem cada tipus de presa? Quines consideracions he de tenir en compte per a ensenyar
la tècnica? Quines adaptacions o correccions puc facilitar a un jugador/a per a augmentar la seva
eficiència mecànica?
Malgrat que totes les preguntes anteriors no tinguin una resposta única, en el transcurs dels següents
apartats tractarem d’abordar aquestes qüestions.
Si bé l’organització dels continguts que a continuació es presentaran responen a una lògica fraccionada
i segmentada dels diversos elements que configuren la tècnica del tennis, hem de tenir molt present que
el fenomen del moviment esportiu succeeix d’una manera complexa, integrada i sistèmica la qual en
simplificar-la i aïllar-la, perd part del seu sentit. No obstant això, considerem que aquesta segmentació
és necessària i de gran ajuda a l’hora de donar eines i afavorir la comprensió específica de cada una
de les múltiples situacions pròpies i específiques del moviment del tennis. El repte del tècnic/a rau en
dotar de significació global i de perspectiva integral al conjunt de variables tècniques, biomecàniques
i anatòmiques que configuren el complex moviment del jugador/a de tennis.
En observar un jugador o jugadora de tennis relacionar-se amb el joc, el primer element específic
que apareix és el moviment amb la raqueta. Qualsevol acció tècnica tindrà relació amb la raqueta, la
qual actuarà de manera activa (un colpeig) o passiva (un desplaçament). El moviment de la pilota i les
característiques i dimensions de la pista també determinen l’escenari específic de la tècnica del tennis.
Per abordar l’estudi i comprensió del comportament motriu dins del tennis, cal diferenciar entre
biomecànica, tècnica i estil. La biomecànica de l’esport defineix les normes i principis que regeixen
l’estructura mecànica fonamental de cadascuna de les accions del tennis. La tècnica correspon a
l’aplicació pràctica i específica d’aquestes regles, configurant diversos models tècnics que poden
considerar-se universals. L’estil és el component individual, personal i subjectiu, afectat alhora pel perfil
antropomètric (forma i mida del cos) i per l’habilitat innata, ritme o talent. Per tant, és del tot possible
trobar dos jugadors/es que tenen un model tècnic igual amb una biomecànica sense diferències des
d’un punt de vista científic però clarament identificables pel seu estil personal. De la mateixa manera
podem trobar un jugador/a que considerem que té més estil jugant, però que tingui una tècnica menys
eficient que un altre. És important, doncs, que un bon tècnic sigui capaç de diferenciar entre ambdós
conceptes veient sempre més enllà del judici de valor subjectiu que moltes vegades ens dona l’estil del
jugador/a. D’altra banda, habitualment sí que l’estil sol ser un indicador fiable que coincideix amb una
bona execució tècnica malgrat que no sigui una condició “sine qua non”.
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La biomecànica és la ciència que estudia el moviment humà amb l’objectiu d’analitzar l’eficiència dels
moviments del jugador/a i d’intentar millorar el rendiment i tècnica.
Així, en la biomecànica aplicada a l’àmbit esportiu, s’estudia l’adaptació de l’esportista als moviments
del joc amb la millor tècnica aconseguint que aquesta sigui òptima, segura i amb un bon rendiment a
nivell metabòlic.
- Òptima: perquè és la combinació més eficient pel que fa a potència i control per a reduir el risc
de lesions.
- Segura: perquè tractem de controlar tots els paràmetres implicats en el moviment tot aconseguint
millores en el rendiment.
- Bon rendiment a nivell metabòlic: perquè una vegada podem controlar tots aquells paràmetres
mesurats per a millorar el rendiment, també controlem que el rendiment metabòlic sigui el més
adequat amb el menor desgast físic possible.
La biomecànica reuneix els coneixements sobre els fonaments de l’estàtica, la cinemàtica i la dinàmica.
Amb aquests coneixements s’estableixen aquells paràmetres importants per a analitzar la biomecànica
de la tècnica.
• Estàtica: part de la mecànica que estudia les lleis de l’equilibri dels cossos.
• Cinemàtica: part de la mecànica que estudia el moviment en condicions de l’espai i el temps
sense tenir en compte les causes que ho produeixen. No s’analitzen les forces.
- Posicions
- Velocitat
- Acceleració
- Angles
- Trajectòries
• Dinàmica: part de la física que estudia el moviment en relació amb les causes que la produeixen.
- Força
- Inèrcia
- Quantitat de moviment
Cadena cinètica
També anomenada cadena de coordinació, es tracta de la comprensió del moviment de l’esportista
com “el conjunt dels segments del cos que actuen com un sistema d’esglaons d’una mateixa cadena,
en el que la força generada per un esglaó o part del cos és transferida successivament al següent
esglaó” (Groppel, 1984).
1. Cames: biomecànicament es produeix
flexió i extensió dels genolls.

4. Braç/ espatlla: rotació del braç
al volant de l’espatlla.

2. Maluc: biomecànicament es produeix
la rotació del maluc.

5. Colze: extensió del colze i pronació
de l’avantbraç.

3. Tronc: es produeix rotació del tronc.

6. Canell: flexió del canell.
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La cadena cinètica ha de ser adequada en tots els gestos tècnics. És important conèixer la seqüència
dels segments del cos per poder entendre com es produeix el moviment amb més eficiència, detectar
errors i millorar.
Amb la cadena cinètica busquem la tècnica òptima mitjançant:
-

Augmentar la màxima potència (o incrementar la potència al màxim)
Augmentar el control
Retardar la fatiga
Evitar lesions

Amb els estudis biomecànics és possible analitzar si la cadena cinètica és correcta i eficient o s’ha
de millorar. Per analitzar l’eficiència de la cadena cinètica hem de saber que el moviment comença
i progressa en sentit ascendent des del terra de manera sincronitzada, començant amb els segments
grans del cos i posteriorment els petits.
Les noves tecnologies són la millor manera d’analitzar la biomecànica perquè sempre serà la més
fiable i permet tenir control de totes les variables que considerem necessàries, així com recolzar-nos en
altres tècniques, com l’electromiografia. L’electromiografia ens dona informació de l’activitat elèctrica
dels músculs.
Gràcies a les noves tecnologies en els estudis biomecànics, podem conèixer com és el moviment
des del punt vista de la cinemàtica, cinètica, dinàmica i, al mateix temps, el registre de l’activitat
electromiogràfica muscular durant els gestos tècnics del tennis.
Aplicació pràctica dels coneixements de la biomecànica en les noves tecnologies
Avui en dia s’utilitzen les noves tecnologies en la biomecànica per a mesurar els paràmetres del moviment
de l’esportista i analitzar així la seva eficiència. A continuació, anomenarem els paràmetres que
principalment són mesurats en l’esport del tennis i recollits amb un sistema complex per fotogrametria
3D amb càmeres optoelectròniques i electromiografia. La fotogrametria és un mètode indirecte per a
la digitalització en el qual es realitza la computació de coordenades de posició dels punts anatòmics
a partir de fotografies d’una gravació en vídeo per a calcular els paràmetres cinemàtics amb dades
numèriques. Els biomecànics, entrenadors i preparadors físics se serveixen d’aquests resultats obtinguts
per a analitzar els aspectes millorables de la tècnica i comparar diferents moments o esportistes.
Quan l’esportista executa una acció tècnica, és important tenir en compte què volem analitzar.
Normalment, l’element principal que volem analitzar és la cadena cinètica, la postura i la posició
dels segments en totes les fases de l’acció tècnica amb aquells paràmetres que es poden mesurar,
com l’estàtica, que ens serveix per a tenir un coneixement de la postura i de les dimensions òssies; la
cinemàtica, que ens permet tenir un coneixement de la velocitat, acceleracions, etc.; i la dinàmica, per
al coneixement de les causes. Finalment, podrem entendre com millorar la tècnica, el rendiment físic i
el rendiment metabòlic.
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Per tant, podem analitzar tant l’eficiència de la cadena cinètica com els problemes que hi poguessin
existir en la cadena cinètica.
Alguns dels problemes en la cadena cinètica poden ser:
• Problemes de sincronització.
• No utilitzar una part del cos.
• Utilització d’una part innecessària del cos, etc.
La facilitat per a veure l’eficiència i errors mitjançant les noves tecnologies dependrà també dels
coneixements de tots aquells que treballen en el desenvolupament del jugador, un aspecte que ha de
ser de manera conjunta i involucrada.
Anàlisi biomecànica amb noves tecnologies.
• L’estàtica: ens permet conèixer com són les dimensions òssies, l’orientació i graus de rotació en
les articulacions en repòs. A vegades, l’esportista pot presentar rotacions articulars a conseqüència
de la pràctica habitual del seu esport i no ser-ne conscient. Per tant, alguns d’aquests resultats ja
poden evidenciar una possible futura deficiència tècnica.

Figura 2.1.1. Imatge de captura estàtica.
Visió en pla frontal.

Figura 2.1.2. Imatge de captura estàtica.
Visió en pla frontal.

• La cinemàtica: és la descripció del moviment. Ens permet conèixer la posició, angles, velocitat,
trajectòries, etc. dels diferents segments i de tot el cos en general durant l’execució del moviment
en les seves diferents fases.
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Figura 2.1.3. Imatge d’angle de flexo-extensió genoll en posició de força durant el servei.
Podem conèixer quan els angles, velocitats, acceleracions, etc., no són els adequats en un determinat
moment de la cadena cinètica. Per exemple, en la posició de força en la imatge anterior on podem
veure els angles en les diferents articulacions.

Figura 2.1.4. Imatge de la trajectòria de la raqueta a cada instant del servei.
El moviment és mesurat a partir d’un sistema de referència, per a conèixer la posició i ubicació, així
com per a quantificar el canvi.
El tennista fa servir un element, la raqueta. Per això, conèixer també les trajectòries d’aquesta és
un aspecte important, així com d’alguns dels segments. Les trajectòries són paràmetres que donen
coneixement de la conseqüència del moviment en la cadena cinètica del/de la tennista.
• Dinàmica: es tracta d’estudiar les causes del moviment. Força, inèrcia, quantitat de moviment
o moments de força són estudiats i calculats de manera directa per a determinar com es produeix
el moviment i les seves conseqüències. En el tennis és molt difícil estudiar paràmetres dinàmics
durant el joc. No obstant això, és possible estudiar, per exemple, la força aplicada durant el
servei sobre el terra amb les extremitats inferiors o moments de força en les articulacions amb
una plataforma de força.
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Figura 2.1.5. Imatge d’un salt durant el servei amb el dibuix de la força aplicada sobre el
terra (esquerra) i representació gràfica de les forces (dreta).
• Amb aquestes dades quantificades podem conèixer la direcció de les forces en els eixos vertical,
mediolateral i anteroposterior. A partir d’aquí, podem desenvolupar un treball adequat per a
millorar diferents aspectes per un moment específic com és el salt durant el servei i, també,
detectar possibles riscos de lesió i proposar un treball de prevenció.
• Electromiografia: és una tècnica de registre de l’activitat electromiogràfica dels músculs. Amb
les noves tecnologies biomecàniques, els senyals electromiogràfics estan sincronitzades amb els
softwares de captura de moviment. Per tant, és possible conèixer quins són els músculs més
implicats en els moviments i les descompensacions davant d’una lesió o inclús evitar lesions.

Figura 2.1.6 Imatge de l’activació del deltoides anterior dret durant el cop de servei.
Amb els coneixements necessaris sobre biomecànica és possible mesurar paràmetres de manera eficient
amb sistemes de baix cost o involucrar experts per utilitzar tecnologia puntera i molt precisa per a crear
coneixement entre totes les disciplines implicades, com ara entrenadors, biomecànics, preparadors
físics, fisioterapeutes, podòlegs, metges, etc. Perquè la biomecànica és una eina fonamental per a
analitzar la tècnica, millorar el rendiment i prevenir lesions tant en els esportistes professionals, amateurs
o en les futures promeses.
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1.2. Desenvolupament tècnic
1.2.1. La presa de la raqueta o grip
La presa de la raqueta proporciona segons Knudson (1991) l’orientació adient de la raqueta en el
moment de l’impacte, per tal de col·locar el canell en la posició desitjada i colpejar amb la força i
mobilitat necessària per a cada cop.
En l’ensenyament del tennis, existeix una nomenclatura específica per tal d’indicar quina és la posició
de la mà respecte al puny de la raqueta. Aquesta terminologia ens ajuda a l’hora de detectar possibles
errades de presa, així com per a ensenyar correctament en les primeres fases d’aprenentatge. Per tal
de comprendre bé l’explicació de cadascuna de les preses, prèviament haurem de tenir clar els punts
anatòmics de la mà i de la raqueta que ens serviran com a referències.

Punts anatòmics de la mà

1
8

2

7

3

6
Eminència hipotenar
Figura 2.2.1. Punts anatòmics de la mà

4
5

Figura 2.2.2. Les 8 cares del puny de la raqueta

L’explicació de les preses més importants de la raqueta la farem adaptant la taula model que proposen
Crespo i Reid (2009) a la seva publicació per la ITF, Entrenament de Tennistes Iniciants i Intermitjos.
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Presa

Recomanada per

Referències

Est de
dreta

Cop de dreta de
fons (pla i liftat).
Iniciació al servei,
joc de xarxa
d’iniciació.
És la primera presa
que s’aprèn.

Base palmar de
l’índex a la cara 3
del puny. Eminència
hipotenar darrera de
l’impacte a la cara 3.

Presa habitual indicada per
iniciació, i pilotes baixes a
l’alçada de la cintura. El
joc liftat, de terra i els bots
per sobre de la cintura
condicionen la seva evolució
cap a semis i oest.

Habitual i
recomanada per
al cop de dreta
en jugadors de
competició.

La base palmar i
l’eminència hipotenar
entre les cares 3 i 4.

Permet jugar per sobre de
la cintura i aplicar efectes. El
punt d’impacte més endavant
que amb l’est i cal una posició
més oberta.

La base palmar i
l’eminència hipotenar
a la cara 4.

Evitar-la en iniciació, pot ser
una evolució per a jugadors
avançats que impacten
per sobre de la cintura i
produeixen molt efecte en els
seus cops.

Semi-Oest
de dreta

Oest de
dreta

Cop de fons de
dreta (liftat).

Aplicacions

Continental

Tallats de dreta,
revés, joc de xarxa i
servei.

La base palmar i
l’eminència hipotenar
a la cara 2.

Indicada per al servei. És
la presa que permet millor
maniobrabilitat i tacte però
impedeix impactar pilotes
davant i amb efecte en el joc
de fons.

Est de
revés

Cop de revés a una
mà, servei liftat.

La base palmar i
l’eminència hipotenar
a la cara 1.

És versàtil i indicada per a
revessos a una mà. Pot ser útil
per a serveis liftats o de kick.

Semi-Oest
de revés

Cop de revés amb
una mà liftat.

La base palmar i
l’eminència hipotenar
a la cara 8.

Utilitzada per revessos amb
una mà de jugadors/es que
generen molt efecte liftat. És
més recomanada la presa est.

Revés a
dos mans

Cop de revés de
fons.

Mà hàbil continental i
no hàbil est de dreta

Les dues mans participen, de
manera que facilita l’evolució
cap al tallat o revés amb una
mà.

“Falsa”
de revés a
dos mans

Cop de revés de
fons.

Les dues mans est de
dreta.

Molt domini de mà esquerra,
adient per a jugar boles altes i
amagar el cop.

Fotografia

Taula 2.1. Les preses més importants de la raqueta
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A l’hora d’ensenyar i corregir les preses de la raqueta hi ha hagut una certa evolució fruit de la
investigació i l’aflorament de jugadors/es professionals amb diverses utilitzacions del grip. Més que una
sola presa recomanada, podem dir que existeixen certes preses que no són recomanades ni adaptatives
per a alguns cops. Així, caldrà evitar les preses extremes com les oest i la continental en el joc de fons.
Com a tècnics professionals, haurem de defugir de les correccions puristes centrades tan sols en la
presa de la raqueta per valorar el cop en el seu conjunt atenent a la unitat de gir, la capacitat per a
impactar amb diversos efectes i l’eficiència del gest.
Pel que fa a la iniciació, és molt convenient utilitzar la pilota adaptada al nivell de desenvolupament
dels nens/es, ja que un bot massa alt provocarà l’adaptació en el jugador/a de girar la presa cap a
l’oest per tenir força per a suportar l’impacte més alt de la cintura. De la mateixa manera, amb una
bola excessivament pesada, és molt complicat per als nens/es poder fer ús de la tensió òptima de la
mà, la qual es recomana que sigui un punt mitjà entre una presa tensa i una presa excessivament
relaxada.

1.2.2. La unitat de gir
Un dels moviments més importants des d’un punt de vista tècnic pel jugador/a és la unitat de gir. Aquest
moviment coordina diversos segments corporals amb l’objectiu de preparar el cos de manera òptima
per a l’acció de la raqueta. La unitat de gir integra aspectes posturals, de control de la tensió i la
fluïdesa del cos i també aspectes biomecànics. A vegades, molts errors o la pèrdua d’eficàcia dels cops
d’un jugador sorgeixen d’alguna mala praxi en la unitat de gir, per exemple, portar les mans massa
juntes, els braços tensos, rotar poc les espatlles o bloquejar l’acció dels malucs.
És el moviment immediat que ha de fer l’alumne quan percep la direcció de la pilota. La unitat de gir
vol dir que a la vegada es mouen: el peu del costat del cop, el maluc, les espatlles i la raqueta en
direcció cap a on s’ha de fer el cop a la pilota. El braç raqueta es mou molt poc. El pas del peu del
costat del cop serà més o menys ampli segons el tipus de desplaçament que ens indiqui l’ull envers la
pilota. Simplificant, es tracta d’una rotació, girant sobre el propi eix del cos, tot encarant el cos cap a
l’espai on es produirà el proper impacte.

1.2.3. La posició dels peus i l’acció de les cames
La posició dels peus, els recolzaments i els desplaçaments són de gran rellevància per l’entrenament
i desenvolupament del jugador/a de tennis modern. Mentre que en èpoques passades, quan el joc
era més lent, les raquetes més pesades i els nivells de consistència menors es jugava sempre en
posició parada i preferentment de costat, en l’actualitat, donada l’alta velocitat del joc, l’exigència
dels intercanvis i la millor preparació dels jugadors, sorgeixen nombroses situacions que cal dominar
des del punt de vista de la posició dels peus i l’acció de les cames. Dividim les posicions dels peus en
quatre tipus:

Figura 2.3. Posicions dels peus
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1. Posició de costat o neutra: un peu es col·loca davant de l’altre. Peus, malucs i espatlles
queden alineats perpendicularment a la xarxa.
Neutra de dreta

Neutra de revés

Figura 2.4.1. Posició neutra de dreta

Figura 2.4.2. Posició neutra de revés

2. Posició oberta: els peus estan col·locats un al costat de l’altre. Peus, malucs i espatlles queden
alineats paral·lels a la xarxa; cal forçar una rotació per fer la unitat de gir.
Oberta de dreta

Oberta de revés

Figura 2.4.3. Posició oberta de dreta

Figura 2.4.4. Posició oberta de revés

3. Posició semi-oberta: el peu contrari al costat per on colpegem (esquerra al cop de dreta, i
dret al revés) queda una mica avançat respecte a l’altre, quedant en diagonal a la xarxa.

Figura 2.4.5. Imatge posició semi-oberta
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4. Posició tancada: un peu es col·loca davant de l’altre. Peus, malucs i espatlles queden alineats
perpendicularment a la xarxa.
Durant l’execució dels cops del tennis, la posició que prenen els peus té una relació directa amb els següents
factors:
• La distància amb el punt d’impacte o la palanca: la palanca la definim com l’espai existent
entre el peu de força i el punt d’impacte. Aquesta distància és directament proporcional a la capacitat
de transferir l’energia: a més distància entre peu de força i impacte, més transferència (sempre que
puguem impactar sense perdre l’equilibri).
• La capacitat per a transferir l’energia: en funció del tipus de recolzament utilitzat, podrem transferir
més o menys energia endavant (recolzament de costat), transformar energia lateral en transferència
(recolzament semi-obert) o absorbir l’energia d’una pilota llarga i ràpida (recolzament obert).
• La coordinació amb el moviment: la coordinació de la unitat de gir i l’impacte des d’una posició
de costat és més simple, ja que els malucs i les espatlles estan alineats de manera natural. El semiobert i l’obert requereix un millor control del ritme de rotació. A la iniciació, per tant, ensenyarem la
tècnica dels cops de fons de costat, ja que la coordinació corporal és més senzilla i no requereix tanta
força al tronc. A mesura que s’agafa nivell, anirem introduint els semi-oberts i els oberts.
• L’eficàcia mecànica i la prevenció de lesions: un bon control corporal a l’hora de frenar, trepitjar
i alliberar el pes és bàsic per a evitar impactes bruscos i forçats per les extremitats del tren inferior.
Estudis científics demostren la incidència directa del recolzament obert defensiu amb possibles lesions
de làbrum de maluc. Per tal d’evitar aquest impacte afegit, és important alliberar bé el pes en aquestes
situacions.
• El component tàctic de la situació: cada situació tàctica afavorirà un tipus de recolzament davant
d’un altre, essent els semis i de costat els més típics per a situacions d’atac i els oberts i tancats per a
les defenses.
Els desplaçaments, per la seva banda, els podem diferenciar en els següents:
• Desplaçaments endavant contra la pilota: el/la jugador/a es desplaça en direcció a la pilota
aprofitant la inèrcia del desplaçament i guanyant la posició. Normalment utilitzarem posicions de
costat o semi en funció del tipus de bola (velocitat, alçada del bot, etc.).
• Desplaçaments laterals: el/la jugador/a es desplaça per a impactar una pilota en direcció lateral
(cap als passadissos). En aquestes situacions, procurarem jugar en posició oberta o semi, en funció de
la dificultat. Alguns jugadors arriben en posició tancada a aquestes situacions malgrat no ser el més
recomanable (David Ferrer, Andy Murray, etc.).
• Desplaçaments enrere creant-nos espai: quan l’adversari juga una pilota molt profunda, hem
de separar-nos per a crear espai suficient per absorbir la força de la pilota i defensar sense xocar. En
aquestes situacions buscarem posicions obertes o semi, i procurarem mantenir el pes en la cama de
darrere absorbint l’energia.
• Desplaçaments de continuació o recuperació: després de l’impacte el jugador haurà de ser
àgil per a ocupar ràpidament la zona de la pista que convingui, ja sigui la recuperació (bisectriu de la
pista) o la continuació del joc (approach). A l’hora d’ensenyar els desplaçaments hem de tenir present
que la forma de locomoció més efectiva és la natural (córrer), així com els passos creuats, deixant els
dobles ritmes (salts amb peus separats) per mesurar i frenar al final d’un desplaçament.
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Els desplaçaments també han de complir els següents 10 punts:
1. Passes curtes a l’inici o sortida.
2. Passes llargues en el desplaçament per arribar-hi a temps.
3. Fer passes curtes per aturar el cos i equilibrar-lo.
4. Com més passes es puguin fer, millor ens ajustarem.
5. Parar el cos amb el peu del costat del cop.
6. Ajustar la distància respecte a la pilota amb el peu contrari.
7. Posicions semi-obertes per a poder fer millor la rotació enrere i després endavant (no bloquejar
espatlles ni malucs), excepte en carreres més frontals que podem parar amb els peus quasi alineats.
8. Flexió de genolls i “seure” per cercar la força contra el terra.
9. En tota mena de desplaçaments, i mentre les cames corren, el tronc ha de mantenir-se alineat.
10. Si un cop està ben fet, sempre caurem més enllà del punt d’impacte. Hem travessat la pilota i
recuperem l’equilibri.

1.2.4. La posició del cos
La posició corporal i la disposició atencional prèvia a la
percepció de la pilota la denominem posició d’espera i es
caracteritza per mantenir una posició frontal a la xarxa, amb els
genolls lleugerament flexionats, els peus separats a l’amplada
de les espatlles i recolzats en la seva part davantera. Des de la
cintura cap amunt hi haurà una lleugera inclinació cap endavant
mantenint sempre el cap recte. Una pista per a saber si estem
adequadament preparats, és assegurar que la línia de fons del
camp contrari queda tapada per la xarxa. En determinades
situacions específiques la posició d’espera variarà, com a la
restada i a la volea, on estarem més flexionats.

1.2.5. El split step
En el moment de percebre com surt la pilota de la raqueta de
l’altre jugador/a o entrenador/a, es fa un saltet sobre les puntes
dels peus per afavorir el dinamisme i la reacció. Aquesta acció és
quasi automàtica en molts jugadors/es, però en certes ocasions
trobem descoordinació en el moment de fer el salt de reacció
o manca d’aquest, restant dinamisme al joc. El split step és el
punt d’unió entre la fase de percepció i la d’execució.

Figura 2.5. Imatge posició d’espera
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1.2.6. La cadena cinètica
Les accions motrius al tennis, més que una successió de fases, responen a una coordinació funcional
de punts, articulacions i músculs que, de manera harmònica, configuren un moviment complex. A
aquest concepte se’l denomina cadena cinètica. Les cadenes cinètiques dels cops del tennis coordinen
l’acció dels segments corporals implicats mitjançant processos intermusculars i intramusculars. En tots
els cops, la idea de la cadena cinètica es manté de baix a dalt (força des del terra) i de fora endins
(eix rotacional). És habitual que certs errors mecànics o la manca d’eficiència en algun gest tècnic es
produeixi per una mala coordinació entre segments. La seqüència que fa referència a la idea general
d’organització corporal en el moment de carregar i preparar-nos per a un impacte serà: peus-camesmalucs-tronc-espatlles-braç-mà; d’altra banda, a l’instant en el que ataquem l’impacte és convenient
seguir l’ordre invers: mà-braç-espatlles-tronc-malucs-cames-peus. Considerem que l’acció dels
cops de tennis (principalment els de fons) requereix la coordinació de la cadena cinètica de manera
bidireccional, diferenciant la fase de càrrega i la de descàrrega.

Càrrega cadena cinètica

Descàrrega cadena cinètica
Figura 2.6. Cadenes cinètiques del cos
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1.2.7. Les fases dels cops
Com acabem de veure, la comprensió de l’acció tècnica del tennis s’ajusta més a l’explicació en
forma de cadena de coordinació, que no a un estudi per fases dels cops. Així i tot, per tal d’explorar
de manera més analítica l’ensenyament i les possibles correccions tècniques que ens trobarem amb els
nostres jugadors/es, explicarem els cops del tennis diferenciant entre les següents fases:
1. Posició inicial, split step i unitat de gir: és l’inici de l’execució, explicat als punts anteriors.
2. Obertura o “backswing”: la raqueta i el braç es preparen progressivament separant-se del
futur punt d’impacte en sincronia amb la unitat de gir; en els cops de fons avançats es fusiona
amb el moviment endavant amb un sol moviment circular.
3. Moviment de la raqueta endavant: la raqueta avança en direcció a la pilota, apropant-se al
punt d’impacte. En cops de fons avançats el swing s’ha d’entendre com un sol moviment circular,
essent la preparació només la unitat de gir.
4. Impacte: és el moment on contactem la pilota, el qual variarà en la distància i en el punt del
cordatge segons el cop.
5. Acabament: el swing i el moviment de la raqueta continua més enllà de l’impacte, cercant
espai per assegurar dinamisme i fluïdesa en l’impacte. Gran part de la tècnica del braç i la mà
s’executa després d’haver tocat la pilota. Aquests moviments posteriors a l’impacte són el resultat
d’haver “llençat” el swing de la manera òptima.

1.3. Descripció dels cops del tennis
Per tal d’oferir de la manera més aplicada possible les diferents consideracions per a l’entrenament
tècnic, i partint de la base que no existeix un sol model tècnic d’èxit, descriurem els cops del tennis amb
dos apartats diferenciats:
- Fonaments tècnics bàsics
- Claus per al desenvolupament tècnic avançat
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LA DRETA
Fonaments tècnics bàsics del cop de dreta
Presa

Ensenyarem el cop de dreta amb la presa EST i evolucionarem cap a les SEMI-EST/SEMI-OEST. Evitarem
grips continental o oest.

Posició dels
peus

En iniciació utilitzarem la posició de peus de costat o neutrals (coordinació amb punt d’impacte més fàcil) i
evolucionarem ràpidament cap a la posició semi-oberta o semi-open (afavoreix rotació d’espatlles i malucs,
que serà un factor clau en el domini tècnic del cop). Escollirem un o l’altre recolzament en funció del
nivell del jugador i el tipus de pilota. De costat per a les boles més curtes i semi-obert per a les boles més
llargues, o oberta per boles forçades amb desplaçament lateral. Desaconsellem la tancada.

Obertura o
backswing

En la base l’obertura serà molt rectilínia i progressivament es farà més circular. És important que la
raqueta vagi enrere no només en el moviment de braç, sinó sobretot amb la rotació del cos. El colze mai
s’ha de separar excessivament del cos, perquè perdríem acceleració i dinamisme global del cop. Hi ha
molta rotació d’espatlles i malucs. La mà-raqueta va al mateix temps enrere i amunt a la vegada que gira
espatlles. A partir d’aquí, els jugadors/es més hàbils solen preparar el colpeig de manera circular i amb
continuïtat, iniciants i altres jugadors frenen més la raqueta i l’impulsen posteriorment. Moltes preparacions
són errònies per haver realitzat una mala unitat de gir, per haver generat tensions excessives (per exemple
quan separem molt el colze) i/o per obrir massa gran.

Raqueta
endavant i
impacte

L’impacte és davant del maluc sense separar massa el colze. Amb les empunyadures semis i oest es colpeja
més endavant, més amunt i amb el cos més encarat. Recordem que la cadena cinètica és de baix a dalt i
de dins a fora.

Acabament

La raqueta ha de seguir la pilota com a fase immediata a l’impacte. S’entén com la prolongació de l’impuls
del braç-raqueta que, de manera progressiva, anirà desaccelerant. L’acabament dependrà del tipus de cop
i efecte realitzats. Encara que el cop sigui en fase de base (pla i rectilini) és important deixar sortir la punta
de la raqueta i, encara que aquesta vagi endavant i amunt, no hem d’obligar als alumnes a frenar en sec.
Tampoc considerem bo que la mà no hàbil freni la raqueta o sigui el punt de referència de l’acabament de
la raqueta. Hem de recollir la raqueta amb la mà no hàbil quan aquesta ja ha acabat el moviment.
Claus per al desenvolupament tècnic avançat del cop de dreta.

• Important el domini de la cadena cinètica, la força rotacional i l’estabilitat del tronc.
• Treballar el swing en un sol temps, raqueta enrere i endavant de manera circular (“loop”) entenent la unitat de gir com la
preparació i, tot el swing, com un moviment que cerca la màxima inèrcia cap a la bola.
• Coordinar el bot de la pilota amb el moment previ la caiguda de la mà-raqueta i l’inici del moviment endavant.
• Treballar la diferenciació del cop de dreta segons situacions tàctiques i els seus recolzaments especials.
• Diferenciar entre el peu de força (el que estreny abans d’impactar) i peu de transferència (en el que caiem després
d’impactar) en cada tipus de recolzament.
• Un dels moviments més importants en el desenvolupament avançat d’una dreta “moderna” és la rotació final de
l’avantbraç, mantenint el colze alt en l’acabament del swing. Una vegada impactada la pilota davant el colze surt darrere de
la pilota i la mà i l’avantbraç fan una rotació interna que tanca el moviment al costat contrari del cos donant acceleració.
• Cal tenir en compte en el/la jugador/a de competició avançat/da, els recorreguts alternatius del swing, com els
“mitjos-swings”. En boles baixes i defensa el swing es modifica, tancant el moviment abans, amb la mà alta (terra o boles
llargues) o amb la mà endavant.
• Cal tenir molt present l’acció del braç esquerre, el qual ha de compensar acompanyant amb simetria l’acció del dret.
La dreta invertida: tot i regir-se pels mateixos principis tècnics i biomecànics, cal afrontar-la tenint en compte certes
diferències:
• Cal fer molt incís en el treball del desplaçament amb la tècnica del “pedal”. El peu dret (en dretans) comença el
desplaçament creuant la cama per darrere i enfocant el tronc.
• Per a treballar la cadena cinètica i la unitat de gir de la dreta, executar la dreta invertida és de gran ajuda, ja que de
manera natural espatlles, malucs i tronc roten en direcció a l’impacte, degut al desplaçament dorsal.
• És un cop amb un alt component tàctic que cal tenir present. Invertir-se per obrir pista amb el primer cop el 75% de
les vegades.

Taula 2.2.1. Tècnica i desenvolupament del cop de dreta
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EL REVÉS AMB UNA MÀ
Fonaments tècnics bàsics del cop de revés amb una mà
Presa

La presa recomanada del revés a una mà serà l’est de revés, malgrat tot, podrem trobar evolucions cap
a les semis. Consisteix a girar la mà lleugerament des de la continental com si “donéssim gas a una
moto” de manera que la part posterior del palmell de la mà queda perpendicular a les cordes.

Posició dels
peus

Per al cop de revés utilitzarem sempre la posició de costat o neutra, ja que la mà-raqueta està al costat
contrari del costat del cop i cal apropar-la. En revessos a una mà existeix poca varietat de recolzaments,
no obstant això, alguns jugadors/res avançats/des poden colpejar en certes situacions amb el
recolzament tancat (boles forçades obertes) o el semi-obert (per exemple, a la restada o boles ràpides pel
mig).

Obertura o
backswing

És important que la raqueta vagi enrere no només en el moviment de braç, sinó sobretot amb la rotació
del cos. La rotació en el revés a una mà és molt exagerada, ensenyant fins i tot la lumbar
a l’adversari. No obstant això, vigilarem les rotacions massa marcades, ja que poden fer perdre la
coordinació amb l’impacte. La mà-raqueta va al mateix temps enrere i una mica amunt a la vegada
que gira espatlles. El que és important és que “obrir” molt per dalt, ja que dificulten posteriorment el
rendiment per la velocitat del joc. Moltes preparacions són errònies per haver realitzat una mala unitat de
gir i per generar tensions excessives (exemple: quan separem molt el colze).

Raqueta
endavant i
impacte

En el revés a una mà l’impacte és més davant del maluc que amb el revés a dues mans o que en el cop
de dreta degut a la posició de l’espatlla hàbil molt més a prop de la pilota.

Acabament

La raqueta ha de seguir la pilota com a fase immediata a l’impacte. S’entén com la prolongació de
l’impuls del braç-raqueta, que de manera progressiva anirà desaccelerant. En el revés a una mà
exagerem el fet de llençar la punta de la raqueta endavant i amunt i el treball de pectoral, ja
que és important dominar el cop amb la punta de la raqueta.
Claus per al desenvolupament tècnic avançat del revés amb una mà

• Per discriminar si un jugador/a juga i s’inicia amb una o dues mans al revés, és important que experimenti els dos cops i
observem amb quin es desenvolupa millor, en funció de la seva lateralitat, domini de mà no hàbil, força i estil.
• Per a un desenvolupament òptim, cal controlar molt bé la tensió del canell. Amb certa relaxació, el swing podrà ser més
circular i generarem més acceleració.
• Introduirem una diferenciació de recolzaments per situacions tàctiques.
• Es pot treballar el recolzament obert amb transferència a la cama de dins per la restada i boles obertes.

Taula 2.2.2. Tècnica i desenvolupament del cop de revés
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EL REVÉS AMB DUES MANS
Fonaments tècnics bàsics del cop de revés a dues mans

Presa

La presa recomanada pel revés a dues mans serà la combinació de la continental a la mà hàbil i l’est de
dreta a la mà no hàbil. Jugadors amb bona lateralitat i control de mà esquerra poden utilitzar la presa
“falsa de revés” que és una combinació d’est de mà esquerra i est de mà dreta.

Posició dels
peus

Per al cop de revés utilitzarem sempre la posició de costat o neutra, ja que la mà-raqueta està al costat
contrari del costat del cop i cal apropar-la. En revessos a dues mans els jugadors/es amb bon control de
la lateralitat del costat esquerre també juguen transferint la força des del recolzament semi-obert i obert
en les defenses (aquesta situació és molt típica del tennis femení).

Obertura o
backswing

És important que la raqueta vagi enrere no només en el moviment dels braços, sinó sobretot amb la
rotació del cos. En el revés a dues mans el braç no hàbil fa que la rotació sigui una mica menor. Hem
de pensar i ensenyar el revés a dues mans des del protagonisme de la mà no hàbil, igual que
si fos un cop de dreta amb la no hàbil. Aquesta habilitat per a jugar de manera bilateral i
simètrica amb les dues mans facilita molt la iniciació i el desenvolupament d’un bon revés en
el futur.

Raqueta
endavant i
impacte

Més a prop del cos que en el revés amb una mà. Hem d’impactar amb la idea que la mà no hàbil
domina la pilota i el moviment.

Acabament

La raqueta ha de seguir la pilota com a fase immediata a l’impacte. S’entén com la prolongació de
l’impuls del braç-raqueta que, de manera progressiva, anirà desaccelerant. En el revés a dues mans
la mà no hàbil tanca al costat contrari (com a una dreta) i el braç hàbil acaba amb el colze
separat del cos procurant un doble angle de 90º amb l’avantbraç i el tronc.
Claus per al desenvolupament tècnic avançat del revés a dos mans

• Desenvolupar la pronació de l’avantbraç no hàbil per al tancament del cop.
• Important dominar l’ús dels diferents recolzaments, ja que és un cop que ens obliga a estar millor col·locats, per s tenir
menys maniobrabilitat amb la raqueta.

Taula 2.2.3. Tècnica i desenvolupament del cop de revés amb dues mans
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EL REVÉS TALLAT
Fonaments tècnics bàsics del cop de revés tallat
Presa

La presa recomanada pel revés tallat és la presa continental, en algun cas també es pot utilitzar
lleugerament girada cap a l’est de dreta.

Posició dels
peus

Per al cop de revés utilitzarem sempre la posició de costat o neutra, ja que la mà-raqueta està al costat
contrari del costat del cop i cal apropar-la. També trobarem situacions on el tallat s’executarà amb la
posició tancada. En el cas del revés tallat, el pes es col·loca a la cama del davant, i es sol mesurar amb
petites passes col·locant el cos a la zona on la pilota arribarà i finalment es fa una passa més llarga per a
transferir el pes davant.

Obertura o
backswing

Una vegada que la pilota bota, el pes corporal s’hauria de concentrar al peu davanter. És important
inclinar-se cap endavant per preparar-se per colpejar la pilota. El tallat s’ha d’executar entrant a la pilota
de dalt a baix, per tant, la preparació serà amb la punta de la raqueta alta, el colze apuntant una mica
endavant i flexionat a 90º.

Raqueta
endavant i
impacte

Entrarem a la pilota amb la part lateral del cordatge per a pentinar el màxim de superfície de
pilota sortint pel lateral contrari (això és el que produeix l’efecte en la pilota). El punt d’impacte serà
aproximadament mig metre davant del peu davanter, similar al punt on impactem amb una mà.

Acabament

En aquesta fase, la raqueta continua movent-se cap a la part dreta del cos. El cos ha de romandre
baix. Hem d’estar atents per a frenar l’acció de la raqueta i no fer flotar de manera lateral la pilota. És
important tornar immediatament a la posició de recuperació per a preparar-se per a la propera bola.
Cal mantenir l’equilibri estenent el braç esquerre.
Claus per al desenvolupament tècnic avançat del revés tallat

• Diferenciar entre el revés tallat alt i baix: el primer requereix una millor coordinació i tot el swing va de dalt a baix, ja
que el fem servir habitualment quan la bola encara puja amb força. El segon, requereix una acció d’acompanyament més
perllongada, una més marcada flexió de cames i, de vegades, pot ser necessari fer servir una presa girada cap a l’est.

Taula 2.2.4. Tècnica i desenvolupament del cop de revés tallat
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LA VOLEA
Fonaments tècnics bàsics del cop de la volea
Presa

La presa ideal és la continental o molt lleugerament cap a l’est (coneguda com s australiana), ja que
aquestes permeten jugar sense canvi de presa tant de dreta com de revés, depenent del nivell, edat i
força dels jugadors iniciats es pot començar ensenyant amb l’est de dreta i l’est de revés.

Posició dels
peus i unitat
de gir

Des de la posició “preparat”, el moviment immediat que ha de fer l’alumne és la unitat de gir quan
percep la direcció de la pilota. A la volea la unitat de gir és clau, ja que no hi ha fase de
backswing o preparació. Un cop el jugador percep la pilota, farà una passa obrint el peu del costat
del cop rotant les espatlles i posant les cordes de la raqueta encarades a la pilota i lleugerament obertes.
Ens apropem amb el peu del costat del cos i en impactar avancem el peu contrari. En un primer moment
d’iniciació de manera analítica podem col·locar els jugadors parats en posició semi-oberta perquè
coneguin i coordinin el moviment d’espatlles. En realitat, cal comprendre la posició dels peus a la volea
com una evolució de semi-oberta a de costat.

Raqueta
endavant i
impacte

El contacte es produeix al davant del cos. En el moment de l’impacte en la volea de dreta les mans
continuen emmanillades (simètriques una al costat de l’altre). En el cas de la volea de revés separem les
mans, “trenquem la cadena” quan és un cop explosiu o acompanyen amb les mans emmanillades quan
és un cop més de tacte per pilotes més baixes.

Acabament

Les dues volees tenen molt poc acompanyament. No cal fer el cop tan fort, ja que la pilota porta molta
força del contrari, però sí que cal continuar amb els peus. Després de colpejar frenem la raqueta. Si la
volea ha estat ben feta, farem dues o tres passes per a recuperar l’equilibri més enllà del punt d’impacte.
L’altre punt important és que la finalització gairebé sempre sigui feta al centre del cos per així poder
recollir la raqueta amb l’altra mà i estar preparada per a la possible resposta del contrari, a la vegada
cobrint la zona de xarxa que correspongui.
Claus per al desenvolupament tècnic avançat de la volea

• Incorporar el treball diferenciat de la volea d’aproximació, la “stop volley” i la volea de llarg recorregut.

Taula 2.2.5. Tècnica i desenvolupament del cop de la volea
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L’ESMAIXADA
Fonaments tècnics bàsics del cop de l’esmaixada
Presa

Continental. En iniciació es pot treballar amb l’est.

Posició dels
peus i unitat
de gir

En apreciar la trajectòria del globus, el peu dret fa un pas enrere i situa el cos de costat. Els peus es
col·locaran en posició tancada o de costat en funció de si impactem la pilota més des del costat esquerre
de la pista, del centre o el dret.

Raqueta
endavant i
impacte

És simultània al desplaçament. Mentre el braç dret prepara l’acció pel costat dret del cos, la mà-pilota
assenyala el cel per raons d’equilibri, ritme i posterior basculació d’espatlles. El canell té la funció més
important de l’esmaixada, ja que el seu moviment permet donar l’enfocament òptim a les cordes del cap
de la raqueta per l’impacte centrat i també per a cercar la direcció i l’angle. L’impacte és amb el braç
estirat amunt i lleugerament al davant del cap.

Acabament

L’esmaixada no requereix un acompanyament tan llarg com el servei. El seguiment de la raqueta a la
pilota va fins al davant del cos. L’acabament del cop fa que la raqueta arribi gairebé a l’esquerra del
cos per motius de possible reacció immediata. L’equilibri fa que la mà esquerra quedi recollida prop de
l’estómac per a estabilitzar el moviment violent de l’impuls del cop.

Claus per al desenvolupament tècnic avançat de l’esmaixada
• És important treballar l’esmaixada per als diferents tipus de globus. En un globus defensiu/fàcil podrem rematar amb
comoditat seguint les consideracions tècniques anteriors. En un globus ofensiu/difícil, estarem obligats a rematar saltant
enrere i compensant amb l’acció de les cames aixecant el genoll contrari (equilibri dinàmic), i fent una pronació d’avantbraç
més marcada.

Taula 2.2.6. Tècnica i desenvolupament del cop de l’esmaixada
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EL SERVEI
Fonaments tècnics bàsics del servei
Presa

La presa bàsica és la continental, però ens podem trobar amb petites modificacions cap a l’est de revés
per serveis liftats o cap a l’est de dreta per jugadors d’iniciació. Ambdós casos es poden permetre.

Acció de les
cames i posició
dels peus

En general, ens trobem dues tipologies de servei pel que fa a l’acció de les cames (sense ajuntar les
cames per impulsar i ajuntant les cames per impulsar). El peu del davant sempre apuntarà lleugerament
al pal de la xarxa del costat de la raqueta i l’altre anirà paral·lel a la línia de fons o, en el cas d’ajuntar
els peus, pot quedar més paral·lel al peu del davant. Les cames hauran de flexionar-se mentre el tronc
rota i la mà-raqueta puja. Una vegada flexionats i mentre enfoquem la pilota, els malucs es poden
desequilibrar lleugerament endavant per a generar més energia elàstica.

El llançament
de la pilota

El llançament de la pilota amb la mà no hàbil i la coordinació de l’impacte a sobre del cap són els punts
essencials del servei en iniciació. La pilota no es “llença” sinó que hem de projectar el braç no hàbil per
davant del cos seguint la línia del nas acompanyant la pilota fins que el braç estigui estirat i, en aquest
punt, obrir amb suavitat la mà perquè la bola s’elevi. Procurarem fer un llançament on la pilota puja
i baixa recta lleugerament davant i a la dreta del cap. És molt útil en la progressió de l’aprenentatge
utilitzar exercicis on el jugador ha de prendre consciència de com i a on llença la pilota, per exemple,
col·locar una diana o la pròpia raqueta al terra just al costat i una mica davant del peu esquerre. La
següent fase de la progressió seria coordinar el moviment d’espatlles amb el llançament. Simultàniament
al llançament de la pilota, la raqueta s’ha de preparar per a l’impacte (en casos d’iniciació i, si costa la
coordinació simultània, es pot fer en dos temps, primer preparar i després llançar). La raqueta s’eleva
seguint la línia del pla de les espatlles fins que el colze queda elevat i la raqueta darrera del cap.
En jugadors avançats es pot treballar diferents llançaments de pilota per aplicar els efectes, malgrat que
la tendència actual és realitzar un mateix llançament i adaptar la posició del tronc al mateix per motius de
“camuflatge” a efectes del restador.

Acció
d’espatlles,
braç i impacte

La preparació de la raqueta es pot produir mitjançant l’acció del pèndol (elevació àmplia i relaxada
del braç-raqueta per darrere) o en una preparació més directa (servei abreviat). Tant una com l’altra
preparació han de conduir al jugador/a a la posició de potència: colze flexionat 90º, punta de la raqueta
alta, cames flexionades, espatlla contrària alta i braç estirat amunt. A partir d’aquí, l’acció de balanç
d’espatlles portarà el braç-raqueta amunt (extensió del colze) i el contrari anirà baixant per a equilibrar
en una acció explosiva on el control del tronc és fonamental per a mantenir el tronc estirat i el cap alt
malgrat la força feta amb les extremitats.

Acabament

Si hem coordinat bé tot el moviment, el tronc i el cos s’ha de desequilibrar lleugerament endavant tot
seguint la pilota, la raqueta acompanya anant endavant com llançant-la amb la pilota per a recollir de
manera natural al costat contrari. Aquí és molt important mantenir el control del cap i el tronc, que han
de continuar erigits durant l’acabament i caiguda del swing.
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Claus per al desenvolupament tècnic avançat del servei
Un/a jugador/a avançat/da ha de saber diferenciar entre els diversos serveis:
- El liftat o kick: entrem a la pilota per la part baixa i sortim amb la raqueta cap amunt i cap a fora fent-la rodar amb
un moviment de pronació de l’avantbraç i llençant la punta de la raqueta lateralment. Quan s’aconsegueix generar
molt efecte lateral cap al revés del restador, es denomina “kick-lateral”. El llançament sol ser més a sobre del cap,
inclús darrere, malgrat que és possible fer-ho amb un llançament més frontal. Molt útil a terra batuda.
- El tallat: en aquest li apliquem un efecte lateral picant la pilota pel costat dret i pentinant-la de manera que roda
lateralment. Molt útil a pistes ràpides.
Un/a jugador/a avançat/da ha de saber executar el servei en les diverses direccions, en diferenciem cinc:
- Obert curt per desplaçar.
- Obert llarg i agressiu per provocar l’errada o bola fàcil
- Mig revés
- Mig dreta
- A la T (també es pot variar entre curt i llarg)
Les correccions i adaptacions més habituals que cal tenir en compte en jugadors/es avançats/des són:
- A la fase de preparació, el cordatge queda lleugerament obert amunt perdent energia elàstica i capacitat de donar
efectes. Caldria revisar la presa i treballar la mobilitat del canell.
- En ajuntar els peus, aquests no queden en paral·lel, sinó un al costat de l’altre perdent la rotació del maluc.
- En ajuntar els peus, la cama de darrera no tracciona prou perdent impuls i l’efecte “patada”.
- L’espatlla no hàbil no estira prou i perd verticalitat abans de l’impacte, fent caure el cap. Cal treballar el core i el
ritme d’espatlles.
- A la fase de preparació, la posició de potència presenta el colze massa baix, amb el qual la flexió no és de 90º i no
pot aplicar una extensió de braç potent.
- En caure el jugador es clava, sense fer ús de la patada ni del split posterior.

Taula 2.2.7. Tècnica i desenvolupament del servei
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LA RESTADA
Fonaments tècnics bàsics del cop de la restada
Presa

A la posició inicial o d’espera, la presa recomanada és l’est de dreta a la mà hàbil i l’est de revés a la no
hàbil (sobretot pels jugadors amb revés a dues mans). En el moment de la lectura de la bola, corregirem
lleugerament en funció del cop.

Posició dels
peus i unitat
de gir

La unitat de gir és la part més important de la restada. Degut al poc temps que tenim per a preparar,
una ràpida rotació d’espatlles ens permetrà tenir la raqueta a punt per a l’impacte. La posició de les
cames amb el pes sobre les puntes, els genolls flexionats i la mirada a l’alçada de la xarxa. El split step
en aquest cop específic es farà saltant endavant per a generar inèrcia i anar a buscar la pilota i coincidirà
amb el moment d’impacte del servei.

Preparació
raqueta i
impacte

La restada, sobretot al primer servei, s’executa amb una preparació molt curta, pràcticament la unitat de
gir serà suficient per a carregar el cop. En segons serveis on tenim més temps i, en funció de la posició
des de la qual esperem el servei, podrem generar més amplitud de swing. Sempre procurarem que
l’impacte sigui davant i anant a buscar la pilota.

Acabament

L’acabament dependrà de la restada que estiguem fent. Si es tracta d’una restada des de dins de la pista
a un primer servei, el gest serà retallat i no hi haurà el moviment sencer d’acabament. En restades des de
més enrere, sí que podrem fer un moviment que s’assimila més al d’un cop de fons.
Claus per al desenvolupament tècnic avançat de la restada

• La restada, en ser un cop específic on la pilota ens arriba amb unes característiques concretes, cal aïllar-la i diferenciar-la
del treball tècnic dels cops de fons.
• El treball tècnic de repeticions amb simulació de diferents variants de serveis és necessari per afavorir la lectura i execució
d’aquest cop.
• En iniciació es poden introduir variants on l’entrenador llença la pilota picada amb la mà per afavorir la unitat de gir
ràpida i la coordinació amb pilotes que venen des de dalt i en diagonal (servei).

Taula 2.2.8. Tècnica i desenvolupament del cop de la restada
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2. Fonaments tàctics i estratègics del tennis
Autor: Miquel Moreno i Gonzalo López

2.1. Desenvolupament tècnic

Autor: Miquel Moreno

Abans d’endinsar-nos en les característiques específiques de la tàctica del joc del tennis, val la pena
establir relacions entre les definicions de certs conceptes teòrics com: l’acció de joc, la situació de joc,
el pensament tàctic, la presa de decisions i l’estratègia.

2.1.1. L’acció de joc
Quan el joc del tennis es produeix, trobem una sèrie de processos i mecanismes que cal atendre de
manera global i integrada per no fer plantejaments de treball esbiaixats que acostumen a reduir el
tennis a la seva mínima expressió: els cops i els impactes.
En el joc intervenen els sentits, principalment la vista, ja que la pilota és el principal protagonista del
joc i cal coordinar el seu impacte, interpretar la seva trajectòria i percebre la posició de l’adversari.
Intervé el pensament, ja que constantment decidim què volem fer amb la pilota, com aconseguirem fer
el punt i analitzem quin resultat ha produït la nostra acció. També intervé el moviment, la motricitat, els
desplaçaments, la postura, els salts i els cops per tal d’impactar la pilota, recuperar posicions, cobrir
la pista i transferir força a la pilota. Tot aquest conjunt d’accions es produeixen de manera no fortuïta,
enllaçades entre si amb un objectiu i lògica interna propis de cada esport. En el nostre cas, l’objectiu
principal serà guanyar el punt i no perdre el punt.
L’acció de joc és la combinació significativa més o menys complexa de diversos processos motors i
psíquics indispensables per a la solució d’un problema nascut d’una situació de joc. L’acció de joc
integra tres processos interdependents que tenen una influència mútua i emmarquen els elements
intrínsecs en l’acció de jugar a tennis (la percepció, la decisió o pensament tàctic i l’execució o l’acció
motriu).

Figura 2.7. Esquema dels processos cognitius implícits en el joc del tennis
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La percepció
És l’estadi d’anàlisi perceptiu de la situació de joc. Fa referència sobretot a l’aparell visual, el qual està
processant la informació de la pilota, la pista i el rival durant tota l’acció del joc. Les habilitats visuals
tenen una gran importància en l’esport del tennis- El fet que sigui un esport de duel que es juga a través
de l’impacte i intercanvi ràpid d’una pilota amb un implement (raqueta), donen a les habilitats visuals
un paper destacat en l’acció del joc del tennis. Les habilitats visuals poden desenvolupar-se i treballarse. Els optometristes esportius són els especialistes d’aquest àmbit, però com entrenadors, el fet de tenir
presents certes consideracions afavoriran un millor rendiment visual dels nostres jugadors/es:
La lateralitat ull-mà
La relació existent entre la mà dominant i l’ull dominant, la denominem lateralitat ull-mà, o lateralitat
òculo-manual. Així com és evident quina és la mà dominant en un jugador/a, és interessant conèixer
també, quin és l’ull director, o l’ull que domina a l’hora d’enfocar un objecte (la pilota, en aquest cas).
Existeixen vàries tècniques i testos de fàcil aplicació a l’hora de descobrir l’ull director. El més popular
(hole-in-a-card), es tracta en fer un forat de 2 centímetres de diàmetre en un full o en una targeta,
agafar-la amb les dues mans estirades enfocant algun objecte o el nas de l’examinador a través
del forat mirant amb els dos ulls. A continuació, aproparem el full a la cara de manera ràpida però
sense perdre de vista l’objecte i el forat es dirigirà cap a l’ull dominant. Un cop sabem la lateralitat
ull - mà del jugador podem tenir presents certes característiques, malgrat que no hi ha investigacions
concloents sobre la preferència d’un tipus de lateralitat davant l’altra en l’esport del tennis, sí que
existeixen algunes premisses que se solen complir, tot i no ser regles generals:
• Lateralitat Homogènia (D-D). L’homogeni dretà tindrà tendència a col·locar-se més frontal en el
cop de dreta, més tancat en el revés. Acostumen a tenir més domini pel costat del revés / invertida i a
defensar millor pel costat dret. La defensa de revés i els recolzaments oberts de revés cal treballar-los
més. Al servei la pilota se la tiren bastant endavant-dreta, i sol costar més el desenvolupament del liftat
o kick, tenint més facilitat per serveis plans/tallats.
• Lateralitat Homogènia (E-E). L’homogeni esquerrà complirà les mateixes condicions que el dretà
però en el seu costat natural.
• Lateralitat Creuada (D-E). El jugador creuat dretà de mà, tendeix a jugar posicions més semi
obertes o tancades a la dreta, tocant la pilota més endavant i sent més agressiu amb aquest cop, no
obstant, caldrà reforçar les defenses en situacions obertes. Solen dominar els revessos en carrera i en
posicions obertes. En el servei la pilota se la llencen a vegades amb una mica de corba i més a sobre
del cap. El creuat esquerrà complirà les mateixes condicions que el dretà però en el seu costat natural.
Agudesa Visual Dinàmica i Estàtica (AVD i AVE)
Aquesta habilitat també serà molt important ja que a l’hora de seguir amb precisió la trajectòria de
la pilota desenvolupem l’AVD, mentre que la posició de la pista, les dimensions i l’orientació espacial
depenen de l’AVE.
Temps de reacció visual
El temps que transcorre entre la visualització de l’estímul i la producció del moviment depèn més de
l’entrenament visual que del de la velocitat, malgrat estar altament relacionat. És per això que hem de
tenir sempre present a l’hora de dissenyar exercicis que hi hagi un component de reacció visual i no
treballar excessivament els gestos de memòria, ni la velocitat sense estímuls visuals, ja que no hi haurà
transferència al joc.
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La presa de decisions i el pensament tàctic
És l’estadi més cognitiu de l’acció de joc, el qual va lligat a la percepció i a l’execució. Com a
entrenadors/es, aquesta fase ens dona la capacitat d’estimular la intel•ligència motriu del jugador. Les
decisions que el jugador pren en cada situació de joc determinen la tàctica i el patró de joc. Hi haurà
una part innata, d’estil o de personalitat que determina el tipus de decisions que es prenen (més valentes,
més conservadores, amb control de riscos, aleatòries, etc.). Malgrat això, el rol de l’entrenador és el
de desenvolupar tota mena de presa de decisions per adaptar-les millor a les situacions de joc. L’ús
de metodologies de caràcter global, orientades a situacions de joc reals més obertes o més tancades,
estimularan l’aprenentatge de respostes i solucions aplicades. Una de les limitacions clàssiques del
paradigma d’entrenament analític basat en la repetició és l’anul·lació d’aquesta fase de processament
que porta a moltes escoles a tenir jugadors amb molt bona execució però poc intel·ligents i adaptatius
en competició. Aquesta part destinada al pensament tàctic la desenvoluparem en els propers punts
d’aquest mòdul.
Execució
És la fase d’acció motriu: els desplaçaments, els cops i els moviments que es produeixen per a aconseguir
l’objectiu final del joc, en aquest cas, guanyar el punt. Les particularitats de l’acció motriu del jugador/a
de tennis les treballarem a l’apartat de fonaments tècnics i biomecànics.

2.1.2. Tàctica, estratègia i tècnica
En el joc del tennis, com a la majoria d’esports d’adversari, per tal d’aconseguir l’objectiu primari
(guanyar el punt) s’estableixen diferents plans (estratègies) desenvolupats a través de múltiples i constants
decisions de joc (tàctiques), les quals requeriran d’una sèrie de moviments concrets per tal d’assolir-se
amb èxit (tècnica). La diferenciació i comprensió entre aquests conceptes i les seves relacions propicien
una major comprensió del propi joc, i no només és important per a l’entrenador, sinó que hem de ser
capaços de transmetre-ho al jugador/a. A més comprensió del joc, més adaptabilitat i més rendiment.
A continuació desenvoluparem els anteriors conceptes:
L’estratègia
És un pla general a l’hora de trobar solució a un determinat problema. Si com a problema entenem
una determinada situació de joc, un partit, o un torneig, l’estratègia té en compte les característiques de
la mateixa (superfície, estat de forma, fortaleses, debilitats, adversari, etc.) per tal d’elaborar una idea
general de com abordarem la solució. L’estratègia fa referència al plantejament primari del joc que
fem abans d’iniciar el mateix, és un plantejament “a priori” del joc, una planificació de les tàctiques
que emprarem en jugar.
Un exemple d’estratègia concreta podria ser tenir la intenció de jugar de forma molt agressiva, fent
córrer al rival, traient ritme al partit i estar el màxim temps dominant amb el cop de dreta i el primer
servei. L’estratègia respon a un context determinat, en aquest cas ens, imaginaríem el context d’un
jugador/a que té molt millor dreta que revés i que té un patró de joc enfocat a jugar ràpidament i amb
punts curts.
L’estratègia pot respondre a la pregunta: “Quin pla tinc per a solucionar el problema?”, “Quin és el
meu pla per a aconseguir l’objectiu?”
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La tàctica
La tàctica es refereix al comportament de joc que es produeix durant una situació concreta de joc
atenent a l’avaluació de la situació, l’adversari i l’estratègia. És, per tant, amb un major nivell de
concreció, el conjunt de jugades que executa i la presa de decisions constant, dins de pista i durant el
joc.
La tàctica, seguint l’exemple anterior, serien cadascuna de les jugades, direccions, efectes i variants que
decidim posar en pràctica per a dominar al rival, que no entri en joc i aprofitar el servei i la dreta. Part
de la tàctica podria ser obrir pista per la dreta curta del rival per a evitar que ens jugui al revés i canviar
ràpid la direcció de la següent pilota.
La tàctica respondria a la pregunta: “Què faré davant de cada situació determinada?”
La tècnica
La tècnica respon a la pregunta de com ho faré des d’un punt de vista motriu. Quins moviments,
habilitats i palanques he de dominar per a aconseguir la intenció tàctica i estratègica que tinc. Seguint
el fil de l’exemple anterior, la tècnica correspondria al domini específic del cop de la dreta invertida per
a atacar creuat amb força després d’obrir l’angle.
Tradicionalment, l’entrenament del tennis s’ha centrat en la pràctica i ensenyament de l’execució. En
l’actualitat sabem que un desenvolupament òptim del jugador/a requereix d’una important orientació
tàctica. Els models metodològics més tacticistes sostenen que l’aprenentatge de la tècnica és significatiu
i consistent quan sorgeix com a solució motriu a un problema de caràcter tàctic.

2.2. Principis i teories del desenvolupament tàctic
2.2.1. Naturalesa, fases i estils de joc

Autor: Gonzalo López

La tàctica determina el grau de comprensió del joc per a reconèixer les situacions del mateix i encararles de la manera correcta per tal d’assolir eficientment els objectius primaris del joc, que són aquests:
- Guanyar punts.
- Neutralitzar punts.
La naturalesa del joc
En tots els esports amb camp dividit, la disposició del jugador/equip és un al davant de l’altre i la diana
està al final del camp contrari; es dona la circumstància que per assolir el primer objectiu del joc amb
forces garanties s’ha d’estar el més a prop possible de la diana (la porteria de futbol, handbol, hoquei,
cistella de bàsquet, etc.); tot això és obvi en qualsevol esport amb aquesta concreta disposició.
Al tennis passa exactament el mateix, no és una excepció en els jocs amb aquestes característiques i,
per guanyar punts més eficientment, el jugador ha de provar d’avançar la posició al llarg del camp, el
més a prop possible de la seva diana, i, la diana, en el tennis és el jugador/a contrari/a.
Per tant, per a complir el segon objectiu del joc amb més percentatge d’èxit, quan el jugador/equip
d’un costat avança la seva posició, és convenient que l’altre bàndol endarrereixi la seva per tal que
el contrari segueixi tenint la seva diana lluny. Això és possible gràcies a la particularitat de la diana
movible del tennis i que no es dona en altres esports amb aquest tipus de disposició.
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Línia de joc: és una línia imaginària al llarg de l’amplada del camp a l’alçada d’on està posicionat el
jugador. Com que el jugador no és un element estàtic, la diana es converteix en un element movible
al llarg del camp.
Segons la naturalesa del joc podem definir tres fases o dinàmiques bàsiques en el desenvolupament
del joc:
1. Neutra: cap dels dos jugadors porta clarament la iniciativa. Les línies de joc dels dos jugadors
no avancen ni s’enredereixen.
2. Ofensiva: el jugador domina i porta la iniciativa, la línia de joc avança.
3. Defensiva: el jugador és dominat i procura neutralitzar la jugada, la seva línia de joc s’enredereix.

Línia de joc

Posició dominant

Posició defensiva

Característiques i propietats de les fases del joc
• Les dinàmiques no són posicionals:
Les dinàmiques no estan associades a una posició concreta a la pista, és a dir; les dinàmiques
són una forma conceptual del joc dissociada de la posició a la pista; no importa on estigui situat
el jugador al llarg del seu camp, si aconsegueix endarrerir la línia de joc del seu rival, entra en
dinàmica ofensiva i, si és al contrari, entra en defensiva. No s’ha d’estar necessàriament dins
de la pista per estar atacant ni endarrerit per estar defensant, ambdues són possibles des de
qualsevol posició associada a una línia de joc.
• Les dinàmiques apareixen per separat en els dos jugadors:
En el joc del tennis, un ataca i l’altre defensa i no passa de forma simultània, l’única que és comú
i al mateix temps és la dinàmica neutra. Aquesta alternança en les dinàmiques del joc entre els
jugadors provoca que el jugador faci el joc en coordinació amb la dinàmica del contrari: o ataca
o defensa.
• Les dinàmiques no són estables en el temps:
Les dinàmiques difícilment són estables en el temps o al llarg de diversos cops, més aviat són
variables i canvien constantment. Cada colpeig pot generar una de les tres i és complicat mantenir
una mateixa dinàmica durant diversos cops; l’única que es pot arribar a mantenir al llarg de més
cops seguits és la neutra, especialment en moments importants en què els jugadors especulen
més amb el rival que provoquen una situació.
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• Cada dinàmica requereix un tipus de colpeig diferent:
S’ha de jugar en conseqüència acceptant aquesta situació, no es juga igual en atacar que en
defensar o en dinàmica neutra: no es pot defensar atacant o atacar defensant.
Entendre les dinàmiques, les seves propietats i característiques produirà que el jugador que jugui
coordinadament amb elles, conseqüentment coordinat amb el contrari i alhora aconsegueixi
entendre i dominar aquesta habilitat, direm que té un bon sentit del joc i, disposar d’això, és un
dels elements més importants per a ser un bon jugador/a tàcticament parlant i així poder ser més
exitós en la consecució dels dos objectius primaris del joc.

2.2.2. PADEF i variabilitat tècnico-tàctica

Autor: Miquel Moreno

Existeixen una sèrie d’indicadors de caràcter tècnic-tàctic els quals el/la jugador/a ha de ser capaç
de dominar per a obtenir el màxim ventall de solucions tàctiques en cada situació. Fent servir el símil
del cuiner, el domini dels cops del tennis representarien els estris, l’equipament de cuina i la matèria
primera de la qual disposem. La recepta i el que som capaços de fer amb els ingredients i els estris
serien les variables tàctiques. L’acrònim PADEF ens serveix de guia per al descobriment dels factors de
la variabilitat tècnico-tàctica:
P (Profunditat). La pilota pot ser jugada amb més o menys profunditat. La capacitat de jugar boles
profundes o trencar l’equilibri amb una deixada correspon al domini d’aquest principi de variabilitat
tècnico-tàctica. En general, jugar amb profunditat ens serveix per a tenir sempre a l’adversari en una
posició defensiva o neutral, de manera que, si vol passar a l’atac, haurà de prendre més riscos. El
domini del principi de profunditat és bàsic per a construir jugades a partir de la creació d’espais.
Algunes idees metodològiques que poden incentivar el treball de la profunditat són:
- Jugar amb limitació d’espai: el quadro de servei es considera “out”, per exemple, durant
la restada propiciant el treball de la restada profunda. La mateixa variació es pot fer durant els
cops que ens interessin o durant tot un punt. També podem partir d’una situació de control en
profunditat i en aconseguir unes determinades boles a la zona profunda, obrir la jugada. En nivell
avançat la zona de profunditat l’haurem de situar a aproximadament 1,5 metres de la línia de
fons, ja que els quadros de servei donarien molt poca profunditat a l’exercici.
- Jugar en posicions enrederides: com a exercici d’experimentació es pot proposar als jugadors
participar en un intercanvi amb posició endarrerida, colpejant la pilota des de prop de la reixa
de fons i intentant toca la línia de fons del company. Aquesta posició anòmala farà al jugador
trobar les solucions tècniques per executar trajectòries de pilota molt més profundes de l’habitual.
Cal remarcar que seria una proposta d’exercici d’experimentació i no la potenciació de posicions
llunyanes.
- Treballar la creació d’espais per la deixada: diferents combinacions per a treballar la creació
de jugades fent anar enrere l’adversari per crear un espai on fer una deixada.
- Treball de l’approach: una pilota profunda és el millor moment per a pujar a la xarxa a volejar.
Es poden dissenyar situacions on el jugador/a puja a la xarxa quan aconsegueix jugar amb prou
profunditat per fer-lo perdre el control visual de la nostra posició.
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A (Alçada). Molt relacionada també amb la profunditat. La variable de l’alçada fa referència a l’habilitat
de fer jugar a l’adversari a diferents alçades en funció al nostre interès tàctic. Normalment jugarem
alt en situacions en què busquem passar l’adversari per dalt si està a la xarxa, o en què ens calgui
més temps de recuperació, o senzillament, hem vist que la pilota alta fa jugar de manera incòmoda el
contrari. Jugar baix comporta el risc que la pilota s’estavelli a la xarxa, però acostuma a proporcionar
un joc més ràpid. Hem de tenir en compte que l’alçada de la xarxa no és la mateixa en tots els punts, i
que jugar baix és més segur si la pilota passa pel centre de la pista, ja que als extrems és una mica més
alta la xarxa. Normalment el treball amb “cinta valisa” com a xarxa permet ajustar-la a diverses alçades
i donar així referències als jugadors. Si bé proposem iniciar-se en els intercanvis a diferents alçades,
hauríem, també, d’entrenar piloteigs amb variacions en les alçades de joc. La cinta permet col·locar
una doble i, fins i tot, una triple xarxa (que acota l’alçada tant per dalt com per baix). De la mateixa
manera que és adaptatiu saber variar el joc en funció de l’alçada, és important treballar l’execució des
del punt de vista tècnic en diverses alçades (boles als peus, mitja-alçada, boles altes, etc.).
D (Direcció). El control de la variable de la direcció és probablement la que ens aporta més riquesa
tàctica, ja que la principal intenció tàctica una vegada superada les fases d’iniciació (contacte de la
pilota i superació de la xarxa) és jugar amb direccions per moure l’adversari. Normalment la manera
més fàcil de buscar les direccions és amb la incorporació de dianes a terra (cons o plaques) que
marquen o bé un punt en concret, o bé una zona on jugar. Al principi marcarem zones de referència
bastant grans, ja que és important que s’aconsegueixi algun èxit en els objectius que determinem. A
poc a poc reduirem aquestes zones, i acabarem per marcar punts i no àrees. És important que garantim
la coherència tàctica de les direccions que decidim, ja que, com sempre, el més important és donar
les eines per tal de prendre la millor decisió en cada moment. A nivell estratègic, un jugador amb
un domini de totes les direccions de cadascun dels cops (creuat i paral•lel) no presenta cap fissura
evident en el seu sistema/patró de joc per on l’adversari pugui atacar. D’altra banda, fins i tot a nivell
professional, els jugadors són capaços de detectar quina de les direccions de l’adversari és més feble
i podrà construir l’estratègia del partit a partir d’aquesta.
E (Efecte). La rotació que li proporcionem als nostres cops és una altra de les variables tècnico-tàctiques
que podem aplicar per tal d’afavorir el nostre joc. Per tal de facilitar els efectes, hauríem de tenir en
compte que per liftar acostumem a elevar la pilota, i això ho podem forçar treballant amb la doble
xarxa. De la mateixa manera per tal de fer el tallat ho fem abaixant la pilota, així doncs, ens caldrà
jugar amb una xarxa més baixa. Especialment en aquesta variable és molt important que no només
la practiquem, sinó que també rebem els efectes d’aquesta pràctica, és a dir, que juguem contestant
pilotes amb diferents efectes. Com la resta de principis del PADEF, l’efecte té un component tàctic per
dotar de variabilitat al joc però un altre intrínsec tècnic per ser capaços de generar la rotació desitjada.
F (Força). La força que apliquem a la pilota es refereix a la velocitat que som capaços d’aplicar-li en
el seu vol. La paraula “força” moltes vegades pot portar a confusió a l’alumne, ja que no per fer més
força aconseguirem fer córrer més la pilota. La variació de les velocitats de la bola és un element molt
beneficiós a nivell tàctic, ja que canviem el ritme de l’intercanvi i com a conseqüència l’adversari haurà
de reinterpretar les distàncies. Quan un jugador fa servir un sol ritme o velocitat acaba sent previsible.
Com a estratègies per al disseny i treball d’aquesta variable, podem afavorir la construcció d’una
escala pròpia de valors de potència, en la qual cada jugador haurà de diferenciar colpeigs amb força
1,2...i fins a 5. Aquests valors són propis de cada jugador, i vàlids en la mesura que són diferenciables.
Una altra manera, potser més objectiva, és marcar objectius pel segon bot. Per exemple, com més lluny
sigui, més potent serà el cop.
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2.2.3. Superfícies de joc i estils de joc

Autor: Gonzalo López

Les diferents maneres d’enfocar el joc són producte de l’adaptació per part del jugador de totes les
seves habilitats i com estan construïdes al tipus de superfície de la pista. El tipus de superfície imposa
una forma ideal de jugar a cadascuna d’elles amb la finalitat de ser el més competitiu possible per tal
de guanyar punts i neutralitzar-los.
Sobre aquests dos objectius primaris està basat tot el joc i les diferències en les habilitats, tècniques
físiques i mentals que el jugador té interioritzades. En la seva època de creixement aquestes diferents
habilitats es modelaran segons la pista on rebi la formació i l’acompanyaran al llarg de tota la seva
carrera.
Totes aquestes diferenciacions dibuixen un marc d’actuació a l’hora de buscar els dos objectius primaris,
encara que cada jugador desenvolupi certes particularitats personals segons la seva interpretació del
joc i capacitat biomecànica. Anomenarem estil de joc al conjunt d’aquestes particularitats personals,
ja que cada tipus de superfície especialitza els jugadors/es en els diversos estils de joc.
La superfície afecta directament al comportament del joc tant en el bot de la pilota, com en els
desplaçaments i recolzaments.
- La reacció de la pilota en botar:
Cada superfície ofereix una reacció diferent de la pilota després de botar a la pista. Aquesta reacció és
produïda pel material sobre el qual bota la pilota.
Existeixen 4 tipus de superfícies: “Pista Ràpida”, “Terra”, “Indoor” i “Herba” i cadascuna amb unes
característiques que produeixen diferents bots amb les següents particularitats pròpies:
• L’“Herba” accelera qualsevol bot amb efecte tallat i pla perquè aquests tipus d’efectes fan que
la pilota rellisqui en botar; qualsevol altre efecte frena molt la velocitat de la pilota, i en els dos
casos el manté baix. Pistes molt ràpides si es juga amb aquests efectes.
• Les pistes ràpides o “Hard” són superfícies més neutres, encara que amb tendència general
a produir un bot ràpid especialment de dalt a baix; amb aquesta trajectòria, gairebé en lloc de
botar la pilota tendeix a relliscar.
• La “Terra” desaccelera la pilota en botar, perd velocitat; un altre aspecte és que en botar
tendeix a fer-ho amb un angle més ascendent.
• Les pistes “Indoor” produeixen una reacció semblant a les d’“Herba”.
A banda de les característiques pròpies de la pista, hi ha altres factors que afecten el bot:
- Petites diferenciacions de la mateixa superfície.
- L’efecte que duu en botar.
- La trajectòria que porta en impactar contra la superfície.
- Velocitat de la pilota en botar.
- Tipus de pilota.
- Condicions geogràfiques
- Condicions meteorològiques.
- La rugositat, quantitat de terra, tipus de moqueta i alçada de la gespa de la pista.
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Afectació en el desplaçament i recolzament del jugador
El nivell de tracció de la superfície penalitza o afavoreix el joc ofensiu a causa del tipus de recolzaments
i desplaçaments que calen per a frenar i recuperar, ja que a més tracció, menys poder ofensiu i més
defensiu i viceversa.
La combinació de la reacció del bot i la tracció que ofereix cada superfície ha creat les 4 maneres
bàsiques de jugar a tennis: quatre marcs tàctics o estils creats per aquestes dues propietats de la
superfície que condicionen el modelatge de les habilitats. Són quatre diferents concepcions del joc que
són les correctes i adequades en cada cas per tal d’assolir els dos objectius de la forma més eficient a
cada pista que les presentem a continuació:

Superfície
Herba

Estil de Joc Emergent
• Servei-volea
• Restada-volea
• Jugadors de xarxa

Pista ràpida

• “Baseline actiu” o agressiu de fons
• Contra-atacador

Pista de terra

• “Baseline expectant” o jugador sòlid
• Defensiu
• Agressiu de fons

Indoor

• Servei i dreta
• “Baseline actiu” o agressiu de fons
• Jugadors de xarxa
Taula 2.3. Estils de joc segons la superfície

Aquestes característiques abasten totes les àrees del joc; des de la mentalitat necessària a cada pista
segons el caràcter més o menys ofensiu que calgui, el marc tècnic, passant per tota l’estructura tècnica
del jugador, la construcció del “swing” per adaptar-lo a la trajectòria de la pilota més competitiva
a cada superfície, els recolzaments més adients per a colpejar segons la tracció i les particularitats
físiques necessàries.
La superfície on va rebre la formació el/la jugador/a és determinant en el seu desenvolupament, ja que
s’adaptarà a la mateixa, creixerà en ella amb l’estil propi d’aquella superfície i, amb el temps, s’anirà
fent més competent en les altres.
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2.2.4. Patrons, sistemes i escoles de joc
Per què un jugador juga sota un patró de joc concret i no en un altre?
Aquesta “assignació”, per dir-ho d’alguna manera, ve determinada per tres factors que decidiran en
quin marc tàctic es desenvoluparà el jugador, tres raons per les quals un jugador acaba jugant d´una
forma o altra.
El primer factor depèn de quin entrenador tinguis: segons entengui el joc l’entrenador, ensenyarà
d’una forma o una altra; segons la seva educació tennística, iniciarà als futurs jugadors amb uns
principis que s’acostaran més a una filosofia o una altra.
El segon factor es dona segons entengui el tennis el jugador: hi ha jugadors que encara que s’hagin
format en una superfície juguen en un marc d’una altra superfície; la seva visió està per sobre de la
lògica del context.
Però el tercer factor és el més important, ja que abasta el nombre més gran de jugadors a l’hora
d’ajuntar tant marcs com jugadors; és el lloc on neixen, i això és així perquè les diferents àrees
geogràfiques posseeixen entorns de formació diferents i s’engloben en la denominació: Escoles de
Tennis.
Les Escoles de Tennis
L’àrea geogràfica on neix el jugador determinarà el seu marc tàctic, ja que jugarà depenent de la
superfície escollida per aquesta determinada zona/país i tota la filosofia de joc que comporta aquesta
superfície.
Cada zona ha anat creant una metodologia adaptada a les seves particularitats i diferències per tal
de formar jugadors més competitius en la seva superfície i, tota aquesta filosofia i comprensió del joc
adient a cada superfície/país, es recull en les diverses Escoles de Tennis.
Les Escoles han proveït de jugadors els diferents circuits internacionals donant credibilitat a l’Escola o
traient-se-la al llarg de generacions, i tots ells són construïts sota els mateixos principis: són jugadors
en essència iguals i amb un mateix marc tàctic.
Una Escola de Tennis és una denominació que rep un territori/país si compleix un conjunt de factors
que afavoreixen la pràctica del tennis a escala massiva i la producció de jugadors professionals d’una
forma continua.
Aquests són els factors imprescindibles que calen en un territori pel naixement d’una Escola:
1. Gran tradició tennística durant anys al llarg de la història: el tennis ha de ser un joc amb un
gran arrelament a la zona i consolidat al territori des d’anys enrere, la presència del tennis en el
temps el converteix en un esport amb gran repercussió social.
2. Nivell de desenvolupament econòmic mig- alt: es requereix un país o grup de països
desenvolupats econòmicament perquè calen recursos per construir jugadors.
3. Un bon clima: imprescindible per a poder jugar tot l´any.
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Pocs països/zones han aconseguit crear una Escola sòlida, ja que les anteriors condicions són difícils
d’aconseguir de forma simultània.
Quan un país/zona disposa d’aquestes condicions, propicia un escenari immillorable per a practicar
i progressar cap al tennis professional, ja que gaudeix de tots els elements necessaris per a crear
jugadors:
• Gran quantitat de pistes disponibles a tot el territori per a la seva pràctica.
• Gran nombre de practicants.
• Escoles de Tennis / Acadèmies / Grups de competició, estructures en general per a cobrir totes
les fases del tennista professional.
• Organismes de gestió.
• Àmplia infraestructura de tornejos a tots els nivells.
• Metodologia basada en els mateixos principis en tots els centres d´ensenyament: d’aquesta
manera el jugador rep formació basada en els mateixos principis des que agafa per primera
vegada una raqueta fins al final de la seva carrera professional.
El coneixement de les Escoles dona una primera i bàsica informació tàctica, ja que és relativament
senzill identificar la procedència d’un jugador en funció de la seva manera de jugar; les Escoles creen
jugadors similars. Amb l’èxit o el fracàs d’una Escola, s’avalua la salut tennística d’un país/zona.
Existeixen quatre Escoles coincidint amb els quatre tipus de superfícies, i cadascuna modela els
jugadors per ser més competitius. Només pararem atenció a avaluar el marc tàctic que genera cada
Escola en la seva superfície, deixant de banda altres adaptacions, i concretament sobre quina directriu
prova d’aconseguir l’objectiu primari núm. 1 que és el que dicta el joc tàctic; a aquesta directriu
l’anomenarem: una fórmula per guanyar punts.
I aquesta fórmula no és més que una manera de passar de neutra a ofensiva provant de trobar una
pilota més dòcil al piloteig que permeti endarrerir el joc del rival i poder tancar els punts:
Escola d’“Herba”
• Marc tàctic: servei i xarxa.
• Fórmula: recerca constant de la xarxa per acabar el punt amb volea, tant de sacada com de
restada produint una pressió constant al contrari.
• Països/Zones: Anglaterra, Austràlia, Índia.
Escola “Hard”: L’Escola Americana
• Marc tàctic: baseline actiu/agressiu.
• Fórmula: donar un ritme alt al piloteig del punt tant de dret com de revés, provant de sobrepassar
el contrari des del primer cop fins que aquest cedeix en ritme i la seva pilota perdi força.
• Països/Zones: Estats Units.
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Escola de “Terra”
• Marc tàctic: baseline expectant.
• Fórmula: obrir grans espais amb trajectòries altes i llargues per anar desgastant i arraconant
a poc a poc el rival fins que deixa alguna pilota més noble que és quan es progressa a la pista i
s’accelera per tancar el punt a l’espai obert.
• Països/Zones: Espanya, Argentina.
Escola “Indoor”
• Marc tàctic: sacada i dreta.
• Fórmula: proven de guanyar el punt reduint els temps del rival en cada cop per tal d’aclapararlo constantment, fent un joc molt ràpid. Aquest patró presenta la particularitat que pot derivar a
un joc de xarxa.
• Països/Zones: països del centre d’Europa.

2.2.5. Situacions de joc

Autor: Miquel Moreno

Degut al reglament, la dinàmica del joc i la posició que ocupen a la pista el jugador i l’adversari, es
defineixen cinc situacions bàsiques a partir de les quals es poden desenvolupar solucions tècniques i
tàctiques específiques:
- Servei. Aquesta situació descriu el moment en què el jugador inicia el punt, que sempre serà un
primer cop creuat dirigit al quadre de servei. Podem diferenciar si és un primer servei o un segon
i també podem contextualitzar la situació en un moment determinat del partit o amb una tàctica
específica tant pel servidor com pel restador. Considerem interessant que, des de la iniciació fins
a etapes d’alta competició, els jugadors estiguin exposats a aquesta situació no només des del
punt de vista tècnic d’optimitzar el moviment del servei, sinó també reproduint la situació de posar
la pilota en joc sacant per enllaçar amb qualsevol exercici específic.
- Restada. La restada la considerem una acció tècnica específica. Com a situació representa
l’inici del 50% dels punts d’un partit, és per això que és important crear escenaris i tenir present
aquesta situació a l’hora de dissenyar exercicis per a tots els nivells.
- Intercanvi des del fons. És la situació que tradicionalment més s’entrena i que més protagonisme
té dins dels entrenaments. En competició, tots els punts comencen amb servei o una restada, i
després en alguns es donarà una situació d’intercanvi de fons i en altres no. És una situació molt
necessària per desenvolupar els cops tècnics bàsics (la dreta i el revés) i els principals conceptes
tàctics (consistència, direccions, profunditat). Es correspon amb la fase neutral del joc.
- Progressant endavant i a la xarxa. Són les situacions que aporten verticalitat al joc, considerem
dins d’aquestes tant els cops de progressió a la xarxa com les volees. Corresponen a dinàmiques
ofensives que avancen la línia de joc del jugador.
- Amb l’adversari progressant i a la xarxa. Són les situacions on l’adversari progressa amb la
seva línia de joc cap a la xarxa i correspon a una dinàmica defensiva on haurem d’aconseguir
neutralitzar-lo i superar la seva posició de domini.
Relacionar tota la informació sobre els diferents tipus de pista, i com fan aflorar un tipus de patrons
tàctics per sobre d’altres ens ajudaran a conèixer millor al jugador/a.
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En aquest apartat desenvoluparem dues teories tàctiques que poden ser útils a l’hora de transmetre
als jugadors els conceptes tàctics bàsics. Amb la primera teoria dividirem la pista en zones per tal de
facilitar la interpretació de la tàctica, mentre que amb la segona teoria descriurem quina ha de ser la
nostra posició a la pista en funció de la posició de l’adversari.
- Les zones tàctiques de la pista
La següent proposta és una adaptació de la coneguda Teoria del Semàfor, la qual facilita als jugadors
la comprensió de la tàctica i la presa de decisions en funció de la seva posició a la pista. En aquesta
proposta, utilitzada dins de la metodologia de treball dels Centres de Referència de la Federació
Catalana de Tennis (FCT), la pista s’organitza geomètricament en 9 espais, definits per les tres zones de
posició vertical (1, 2 i 3) i les tres zones de posició horitzontal (A, B i C). Aquesta organització espacial
facilita la comprensió del jugador a l’hora de tenir en compte quines són les possibilitats preferides i
més adaptatives en cada posició de la pista.
És evident que no pretenem crear jugadors que es comportin com robots, jugant de memòria i actuant
de manera previsible, fet que aniria en contra de la creativitat i de la presa de decisions adaptativa. No
obstant això, la comprensió i automatització de certes preferències tàctiques afavoreixen el rendiment
davant la complexitat de les situacions de joc obertes i de competició on els jugadors juguen amb
més pressió, i també en la iniciació on manca el coneixement tàctic necessari per a descobrir totes les
possibilitats.
A continuació definim les possibilitats tàctiques preferides per zones:

Figura 2.8. Possibilitats tàctiques segons les zones de la pista
Zona 1: és la zona de consistència. Quan un jugador s’ubica en aquesta posició el principal objectiu
és aconseguir jugar amb profunditat, consistència i direcció creuada per a poder progressar a la
següent zona. Es poden donar canvis de direcció paral·lels, però sempre prioritzant la profunditat. És
una zona on defensarem, contra-atacarem i construirem jugades. Es juga amb més força i efecte. Els
jugadors amb bons cops de fons poden aconseguir desequilibrar des d’aquí. Tècnicament apareixen
molts recolzaments oberts i cal tenir present jugar amb marge per la xarxa.
Subzona 1A: en aquesta posició prioritzem jugar llarg i pel centre de la pista del contrari (60%).
Si s’arriba ben recolzat es pot buscar un bon cop creuat (30%). El paral·lel seria només per
situacions especials de contra-atac (10%). Recordem que suposa una guia, que serà absolutament
adaptativa a les condicions de l’adversari, la pista i les fortaleses i debilitats.
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Subzona 1B: des d’aquesta posició més centrada hi ha més opcions per jugar cops paral·lels
que desplacin a l’adversari (40%), creuats obrint pista (40%), i pel centre amb profunditat (20%).
Subzona 1C: és la posició amb més transcendència tàctica de la pista. Quan el jugador està aquí
pot agafar la iniciativa tant amb el revés com amb la dreta invertida. Tenim múltiples possibilitats
per desbordar, amb la invertida de dins a fora, amb el revés paral·lel, i també creuant el revés
o jugant amb la invertida paral·lela. Aquesta subzona és en molts casos la porta d’entrada a la
zona 2. Per a un esquerrà, seria la 1B.
Subzona 1 D: igual que la 1A però des del revés (en el cas d’un dretà).
Zona 2: en aquesta zona, el/la jugador/a està dominant amb la seva posició, es correspon amb la
fase i dinàmica d’atac. Les possibilitats de direccions són més diverses, ja que tenim més angles i la
direcció preferida dependrà de la posició de l’adversari. En general jugarem a l’espai lliure quan la
pilota de l’adversari vingui ràpida, i podrem jugar el contrapeu quan la pilota vingui una mica més
lenta. Les subzones no les definirem, ja que es regeixen en general pels mateixos principis a tota la zona
i dependrà del patró tàctic de cada cas. Jugadors amb una identitat més agressiva, tindran una Zona 2
més àmplia, agafant més part de la Zona 1, d’altra banda, perfils més defensius o consistents tindran
comportaments més de Zona 1 també des de prop de la línia. També dependrà del moment del partit.
Zona 3: és la zona de definició on acabarem les jugades amb la volea i els cops fàcils a prop de la
xarxa. Les subzones 3A i 3D poden referir-se a volees difícils i contra deixades.
- La teoria de la recuperació i l’angle bisector
Aquesta teoria ens indica quin és el punt de recuperació entre cops, i on un jugador s’ha de posicionar
per rebre el següent cop de l’adversari. Tot i ser un aspecte bastant inconscient, a vegades els jugadors
no comprenen quina zona de la pista han de cobrir, també és d’ajuda en jugadors que s’inicien a la
competició del tennis.
• La recuperació de la posició del jugador no sempre és fins
al centre de la pista.
• Cobrirem la pista en funció d’on hem llençat la bola
anterior.
• S’ha de buscar el centre de les possibles trajectòries de la
pilota del contrari.
• Es tracta de situar-se sempre en la zona que estiguem a la
mateixa distància dels possibles tirs dels contraris. Bisectriu
de l’angle.
Aquesta teoria és fàcilment aplicable en iniciació fent-los
col·locar sempre en funció d’allà on tiren i d’on torna la
bola. Si es treballa amb repeticions de “cubell”, l’entrenador
ha de procurar donar realisme col·locant-se estratègicament
per llançar la pilota des d’allà on la reps.
Figura 2.9. Teoria de la recuperació i angle bisector.
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A l’hora d’aplicar els conceptes teòrics anteriors haurem de desenvolupar la nostra creativitat en el
disseny de les tasques per a dotar-les d’una significació tàctica concreta, sempre que sigui possible. És
molt important que els jugadors i les jugadores s’acostumin a donar intenció i sentit tàctic a cadascun
dels cops i moviments que s’executen durant un entrenament i, per això, serà necessari que com a
tècnics siguem capaços de dissenyar tasques, pautes i contexts que afavoreixin la riquesa tàctica del
jugador. Durant els anteriors capítols s’han anat apuntant estratègies metodològiques per a aplicar els
conceptes que s’anaven explicant i, a continuació, resumirem algunes i n’ampliarem d’altres, repassant
les diferents possibilitats per a integrar els conceptes tàctics en les sessions d’entrenament.
- Situacions obertes i situacions tancades: en el disseny de les tasques de l’entrenament podem
generar situacions que impliquin un ventall més ampli de possibilitats de selecció tàctica assimilant-se
més a la realitat global del joc (situacions obertes). D’altra banda, podem limitar les possibilitats de
selecció tàctica tancant les situacions. En ambdós casos es pot orientar l’entrenament cap a la tàctica.
Posem algun exemple de cada tipus de situació:
Exemple de situació oberta per al treball tàctic amb orientació cognitiva: jugar punts amb
reducció del terreny (marcar 1,5 metres de pista més petita) i verbalitzar la selecció tàctica en funció
de si juguen a la dreta del rival, al centre o al revés. El jugador haurà de dir en veu alta dreta, centre
o revés abans de colpejar i pilota. Si la selecció tàctica no es correspon amb l’execució, l’adversari li
cantarà la pilota fora.
Exemple de situació tancada per al treball tàctic amb orientació al PADEF i Zona 1/2:
en un control col·laboratiu fix en creuat o paral·lel (dreta-dreta, dreta-revés o revés-dreta). Un dels dos
jugadors jugarà amb alçada i marge (treball d’alçades i zona 1) mentre l’altre juga boles més rectes i
ofensives (treball zona 2). El treball de l’alçada es pot modificar per qualsevol dels components vistos
al PADEF.
Una altra opció són les evolucions de tancat a obert i a la inversa. Partir d’una situació tancada per
acabar obrint. Un exemple podria ser un control fix en creuat que s’obre a punt lliure quan un dels dos
jugadors tira curt (profunditat), o quan desplacem fins al passadís l’adversari (direcció), o també una
situació oberta que passa a ser tancada com quan proposem un punt lliure que, a partir del tercer cop,
és obligatori jugar amb la pista reduïda (ja sigui en creuat o en paral·lel).
- Presa de decisions i selecció tàctica: com ja hem vist anteriorment, l’acció de joc està conformada
pel cicle percepció-decisió- execució. Per estimular la fase de decisió podem fer verbalitzar al jugador
la decisió en el moment de prendre-la. Aquesta estratègia és útil per fer conscient la selecció tàctica.
Per una banda descobreixen en quin moment prenen la decisió, per l’altra, els estimulem a què juguin
amb sentit cada vegada que colpegen la pilota. Un exemple bàsic d’aquesta estratègia podria ser jugar
en direcció creuada i donar al jugador 5 possibilitats de selecció tàctica: llarg, ràpid, obert, salvar i
canvi. Els jugadors, tot i iniciar la tasca en una situació tancada (creuat a creuat) han de dir en veu alta
amb quina de les cinc intencions colpejaran la pilota cada vegada. Tenint l’opció “canvi” per obrir la
situació i jugar una bola en paral·lel que inicia el punt lliure.
Un aprenentatge significatiu fruit d’aquest tipus de treball és quan el jugador pren consciència que
en moltes ocasions prenen la decisió just abans d’impactar, adonant-se que es “perd” tot el temps
disponible des que toquem la pilota anterior. Tot aquest temps mentre que la pilota viatja al camp
contrari, és colpejada per l’adversari i retorna cap al nostre camp ha de ser aprofitat per anticipar les
nostres decisions. Quan abans prenem la decisió, més temps tenim per enfocar-nos en l’execució, i
justament quan els jugadors i jugadores anticipen aquesta presa de decisions, solen notar com milloren
en l’execució.
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En aquesta línia, sabem que al tennis professional amb l’increment de la velocitat del joc s’automatitzen
gran part de les decisions, funcionant amb patrons tàctics que s’activarien en funció de les diverses
situacions anticipant per tant al màxim la selecció tàctica.
- La modificació dels límits de la pista. Com ja s’ha comentat en apartats anteriors la modificació
del terreny vàlid de joc afavorirà la construcció de solucions tàctiques concretes. Podem reduir el
terreny pels costats, per la zona curta de la pista o augmentar-lo fins als passadissos.
- La modificació de l’alçada. Modificant l’alçada de la xarxa, aconseguirem l’ús d’adaptacions
tàctiques indicades pel treball de la profunditat i el marge (augmentant-la) o el joc ràpid ofensiu
(reduint-la).
- La modificació de la pilota. Es pot incidir en determinades adaptacions tàctiques quan juguem amb
pilotes amb menys pressió. Provocarem que el jugador hagi de construir millor les jugades i en molts
casos pujar a la xarxa per poder acabar el punt. També podem marcar les pilotes amb diferents colors
per una orientació cognitiva i de presa de decisions en el treball amb cistell, de manera que cada pilota
tingui una solució tàctica assignada.
- La modificació del reglament. Modificar la puntuació que atorguem a algunes accions produirà
en el jugador l’adaptació a les solucions desitjades. Podem puntuar doble els punts de volea per incidir
el treball de la zona 3, penalitzar els errors no forçats a la xarxa per afavorir el desenvolupament de
la zona 1, podem també puntuar doble els winners des de la zona 2. Les aplicacions amb modificació
de reglament són infinites, de manera que ens hem de preguntar quin objectiu tàctic tenim a priori del
disseny de l’exercici i després trobar aquesta forma d’incentivar les conductes buscades.
- El joc de rols. Per tal de treballar els diferents patrons, estils i escoles estratègiques de joc podem
elaborar un senzill joc de rols, mitjançant targetes o papers on l’entrenador escriu diverses opcions.
D’una banda escriurem cadascun dels estils de joc, de manera que cada jugador haurà de jugar en
funció al rol que indiqui la targeta que li pertoca. Entre els jugadors hauran de descobrir amb quin rol
està jugant cadascú en funció de les jugades que elabora (ofensiu, contra-atac, defensiu, etc.). D’altra
banda, també podem escriure una sèrie de “poders” o targetes amb jugades on apareixen diferents
cops i tàctiques que tindran una puntuació especial. Les repartirem abans de començar a treballar
punts lliures i cada jugador tindrà algun “poder” especial, per exemple: volea llarg recorregut winner
val doble punt; punt de més de 10 intercanvis val doble punt; punt de servei val doble punt; guanyar
una ratxa de tres punts seguits esborra el marcador de l’adversari; restada winner val doble punt, etc.
- Construcció de contexts i escenaris. En el desenvolupament tàctic dels nostres alumnes hem de
procurar construir escenaris concrets que donin realisme i context a les solucions tàctiques a treballar. Per
exemple, davant del treball de l’execució d’un remat o esmaixada podem donar diverses orientacions:
no és el mateix llençar boles de manera repetitiva i descontextualitzada al jugador perquè practiqui
l’esmaixada que posar-lo en la situació d’un punt ben treballat d’un partit important on et trobes amb
aquella pilota amb les pulsacions altes i certa tensió. Per molt esforç que fem per contextualitzar les
emocions i sensacions d’un jugador en competició sempre estaran lluny d’un entrenament, però aquest
esforç per crear escenaris i contexts reals afavorirà la transferència d’habilitats des de l’entrenament a
la competició.
- L’entrenament cognitiu. L’entrenament cognitiu fa referència a aquells exercicis específics o
inespecífics que s’orienten a la fase de presa de decisió del joc. Per incentivar aquest treball hi ha
moltes propostes que van des de la variabilitat com a mètode d’entrenament fins a la multitasca.
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2.4. El Joc de Dobles
La disciplina de dobles, per la seva especificitat i naturalesa, requeriria probablement d’un manual per si
mateixa. En aquest capítol intentarem sintetitzar les característiques més importants de la lògica interna i la
tàctica del joc de dobles.
Inicialment, és convenient tenir en compte que les característiques estructurals del joc de dobles ja modifiquen
el propi joc. Dos jugadors compartiran el terreny de joc i els passadissos de dobles son vàlids, fent la pista
més ample. En general, sempre hi hauran almenys dos jugadors en posició de volea, malgrat que es poden
donar situacions on tots quatre estan volejant, així com altres variants situacionals com un equip defensant
al fons i l’altre atacant a la xarxa. No és habitual ni adaptatiu que els quatre jugadors es situïn en posició
de volea a la xarxa.
Aquesta prevalença del joc de xarxa fa que jugar a dobles sigui un joc més ràpid que l’individual i que
habitualment les posicions siguin més ofensives. El fet de no tenir tants espais per a construir les jugades i
per a desplaçar l’adversari també ens porta al fet que la potència, el joc ràpid i l’habilitat a la xarxa siguin
els elements més diferencials. Pel fet de jugar-se en equips de dos jugadors del mateix sexe o un de cada
sexe, el joc de dobles comporta haver de compartir constantment l’estratègia i la selecció dels cops, fent més
evident el component tàctic del joc de dobles; és habitual per exemple tenir una sèrie de consignes amb el/
la company/a per fer ús d’una determinada tàctica.
Resum de les característiques principals
• És un joc molt posicional i estratègic.
• És un joc molt ràpid.
• És un joc d’equip que implica compartir els erros i els encerts amb el company.
• El més habitual a totes les competicions és jugar amb no-ad (punt d’or).
• En els dobles mixts/es no hi ha selecció de costat per part de l’equip restador, es jugarà sempre al
quadre de servei on estigui la persona del mateix sexe que el sacador.
Les adaptacions situacionals i tàctiques més importants del joc de dobles serien les següents:
- L’equip sacador: el jugador o jugadora que saca se situarà en una posició més oberta que al
singles cobrint bé la seva part de la pista. El company/a del sacador es col·locarà a la volea dins
del quadre de servei aproximadament al centre del mateix en posició d’espera. És molt important la
comunicació entre el sacador i el company/a, ja que en funció de la direcció del servei el jugador/a
de la volea haurà de cobrir més el passadís (saque obert), el centre de la pista (servei a la T) o
avançar frontalment (servei al cos). És important comprendre que el jugador de la volea haurà de fer
el moviment de cobertura una vegada la pilota li passa per davant, tot seguit d’un split step i sempre
avançant cap a la xarxa.
- L’equip restador: habitualment el restador en el joc de dobles resta des de més a prop per retallar
angles i jugar més ràpid. El company/a del restador es col·loca per darrere de la línia de servei tenint
control visual del jugador que està a la volea de l’equip adversari. Una vegada percebi el moviment
de l’adversari-volea haurà de reaccionar i cobrir on correspongui. Si la restada ha estat bona i sembla
que no serà interceptada per l’adversari-volea, s’aproximarà a la xarxa i pivotarà per tractar de
guanyar el punt quan la pilota torni. Si l’adversari-volea s’anticipa creuant-se ràpid, retrocedirà uns
metres, mantenint-se atent per a defensar i tornar a pujar quan pugui atacar.
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Figura 3.1. Tàctica i adaptacions posicionals
La figura 3.1. mostra les posicions de l’equip sacador (A) i les de l’equip restador (B). Cada color mostra una
possibilitat de moviment del jugador-volea en funció del servei i restada.
- Situació d’atac: un equip està en situació de domini posicional quan tots dos jugadors/es estan a la xarxa.
- Situació neutra: un equip està en situació neutra quan un dels seus jugadors/es està a la xarxa pivotant
i buscant creuar-se i l’altre al fons de la pista.
- Situació defensiva: un equip està defensant quan tots dos jugadors estan de tres quarts de la pista cap
enrere.
- La regla del 80%: aquesta regla ens diu que aproximadament el 80% dels intercanvis s’haurien de
produir amb l’adversari que tenim a la mateixa posició. És a dir, el del fons contra el del fons i el que voleja
contra la volea de l’adversari.
- La selecció tàctica del jugador de la volea: com a norma general i, de forma orientativa, podem
ensenyar que quan un jugador a la volea intercepta una bola intencionadament i de manera ofensiva
(anant-la a buscar) ho ha de fer cap als peus de l’adversari-volea, és a dir, en creuat (regla del 80%). En el
cas que sigui el jugador de fons qui ataca en paral·lel contra l’adversari-volea serà més adaptatiu bloquejar
en paral·lel per a guanyar temps i evitar un remat definitiu de l’adversari-volea.
- El moviment de pivot del jugador-volea: mentre es produeix un intercanvi de fons el jugador-volea ha
de romandre en una posició aproximadament al centre del quadre de servei, però ha de pivotar de manera
dinàmica. El moviment de pivot consisteix en moure’t enrere quan la pilota es colpejada pel nostre company,
i immediatament quan la pilota passa per sobre de la xarxa cap al camp contrari has d’ aproximar-te a la
xarxa amb els tres moviments possibles (diagonal cap el passadís si el company obre angle, diagonal cap
el centre si el company juga al mig i endavant si el company juga en zona).
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Altres claus i estratègies tàctiques en el joc de dobles:
- Jugar amb profunditat: com més llarg boti la pilota, més lluny picarà l’adversari-fons i més temps
tindrà el jugador-volea per a anticipar i percebre la pilota per creuar-se.
- Atacar el centre: especialment quan l’equip adversari està atacant amb els dos jugadors a la xarxa.
També és una molt bona opció com a selecció prèvia a la interceptació de la volea, quan l’adversari
juga des del centre de la pista i des del fons no té angles i és una gran oportunitat per guanyar la
volea, ja que molt probablement el cop torni pel mig. Des del servei, és molt habitual buscar la “T”
per provocar aquesta jugada en què el jugador de la volea pot tancar la jugada creuant-se. Jugar al
centre a més a més força als adversaris a comunicar-se i pot causar confusió en l’equip.
- L’esmaixada ha de dirigir-se sempre cap a la zona del jugador que està a la xarxa, per evitar una
defensa més fàcil del cop.
- Atacar la volea del revés del jugador més dèbil.
- Per l’ensenyament del joc de dobles hem d’inculcar al jugador-volea que tot i haver de cobrir el
seu passadís, és important que busqui creuar-se deixant-lo descobert. És habitual en formació veure
jugadors a la xarxa només pendents del passadís, sense crear joc. El jugador de la xarxa amb el seu
moviment crea i construeix jugades sense tocar la pilota.
- Formacions alternatives: fins ara hem parlat de la formació estàndard en la qual un jugador està al
fons i l’altre a la xarxa i no permuten el seu costat de joc, a no ser que hi hagi un globus. Veiem altres
possibilitats habituals:
• Formació en I: el sacador es situa prop del centre de la pista (posició de singles) i el jugadorxarxa també molt a prop de la xarxa i del centre de la pista. Un cop han sacat, el jugador de la
xarxa es mou cap a un dels dos costats de la pista i el de la xarxa al contrari.

Figura 3.2.1. Formació en I
• Formació Australiana: el sacador i el jugador-volea estan al mateix costat de la pista, de
manera que, un cop ha sacat, el sacador ocuparà el costat contrari. Aquesta formació permet
que els dos jugadors mantinguin sempre un mateix costat de joc.

Figura 3.2.2. Formació Australiana

