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Hitzaurrea
Lan honen aurretik, lan honetan bertan zuzendari izan dudan Susana Gil
doktoreak egindako lana erreferentzia daukagu. 14 urtetik aurrerako maila
ertaineko talde bateko futbolariekin egindako tesi-lana burutu zuen. Bertan
nabaria zen garapenean zeuden adinetan, txapelketa maila handipenarekin
batera, hautapena burutzeko orduan jokalarien zenbait ezaugarri garrantzitsuak
zirela.
Talde-kirola den neurrian, futbolean txapelketa-urte bakoitzean hautapen bat
pairatzen dute jokalariek, baina hautapen honen oinarrian dauden eragileen
artea, hazkuntza- eta heldutasun-ezberdintasunak daudela ere atzeman zuen
Gil doktoreak, zenbait kasutan baita jaiotza-banaketan alborapena ere.
Honelakorik, maila altuko beste hainbat lanetan ikusi izan da aurretik, ohikoa
baita horrelako alborapena txapelketa-maila handitzean gertatzea, baina
bitarteko mailako taldean gertatzea ekarpen handiko datua izan zen.
Hau horrela, lehenbiziko lan honetan mutilen nerabezaroko garapenaren azken
fasea barne hartzen zuelarik, bereziki interesgarria zen aurreko adin-tarteak
aztertzea. Horrela, ulertu nahi zen nondik nora ageri den ezaugarri multzo bat
hobetsia nerabezaroaren amaieran edota ondoren ere futbol-talde bateko parte
hartzaileen artean.
Tesi-lan hau egiteko neurketak, 2004-2005 eta 2005-2006 denboraldietan zehar
burutu zen. Honetarako Athletic Fundazioarekin harremana dute Sorbide
izendatutako 4 talderen arduradun, entrenatzaile, guraso eta jokalariekin
kontaktatu genuen, garapenean dauden maila altuko futbolariekin lanean
jartzeko. Modu berean Galdakao CD eta Ugao CD futbol-taldeekin eta inguruko
zenbait eskola eta ikastolekin prozedura bera jarraitu genuen.
Atzeman genituen emaitzen artean, maila altukoak hobeak ziren bitarteko
mailakoak edota populazio orokorrekoak baino, errendimendu hobearekin
erlazionatutako hainbat ezaugarritan emaitza hobeak zirelako (altuago, gantzeduki txikiagoa, azkarragoa, bizkorragoak, ahalmen aerobio handiagoa, …).
Hau, kasu bakoitzean adin berekoak konparatuta egin zen, eta adin-taldeen
artean ñabardurak ageri zirela nabaria zen ere, hazkuntza-ereduaren arabera
ezberdintasunak baitaude adinen artean. Hala ere, adin-talde guztietan, maila
altukoak adinez nagusiagoak ziren, hots, kronologikoki zaharragoak ziren bataz
beste. Beste modu batera esanda, urtearen hasieran jaiotakoen portzentajea
handiagoa zen maila altuko taldeetan.
Adinez nagusiagoa izatea, helduago, altuago, indartsuago,.. izatearekin ere
erlazionatuta dago, eta beraz, maila hauetan heldutasun edota hazkuntza
ezberdintasunek markatutako alborapena gertatu zela ondorioztatzera heldu
ginen. Honen esanahi praktikoa da, garapenean dauden talde kiroletako
hautapenetan, ez dela hautaketa potentzialki heldutasunean izan dezaketen
berezko ahalmenengatik burutzen beti. Adin hauetako hazkuntza- eta
heldutasun-egoerak markatutako abantailak eta desabantailak gertatzen direla
bermatzen ziguten datuak ditugu beraz.

Ikerketa-lerro honen harira, maila altuko futbolariekin elikadura edota ezaugarri
biokimikoak ere barne hartzen dituzten bestelako lanak burutu dira, eta
zehazkiago, tesi-lan honekin hertsikiago lotuta, egun saskibaloian, talde kirol
ere, antzerako lanak burutzen ari gara, kirol honetako berezko ezaugarriak
aztertuz.
Jaime Zubero Linaza, 2012
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ESKERTZAK:
Eskerrak ematea gustuko zaidan arloa duzue, hainbatek dakizuenez. Baina
hainbatean gertatzen da lagunen bati eskerrak ematea baten, bitan eta hirutan, eta
merezi dituenari ordea inoiz ez ematea. Horrelakorik balego, har ezazue nire
despiste moduan, bihotzez lagundu duenari ere bihotzez opa behar baitzaizkio
eskerronak.
Lehenik, lan hau posible egin dutenei eskertu nahi diet haien lana eta
entrega, non batez ere nire bi zuzendariak dauden: Jon eta Susana. Gainera, haien
parte hartzearekin lagundu duten guztiak ere daude, hauen artean gure saileko
lagunak, eta bereziki zuzendari egon diren Begoña Ochoa eta Luis Casis, eta baita
Javier Gil ere, zuen aldetik jasotako animo, laguntza eta gomendioengatik eskerrik
asko. Nola ez, Unibertsitatearekin sinatutako hitzarmena bitarteko, enpresa-parte
hartzea izan duen Athletic Fundazioari ere eskerrak luzatu nahi dizkiot, baina baita
Fundazioaren, Galdakao CD-aren eta Ugao CD-aren kudeatzaileei, teknikariei eta
entrenatzaileei ere, haien azpiegitura eta laguntza emateagatik, eta berdin
Gorondagane, Eguzkibegi, Gandasegi eta Arkartza eskola eta ikastoletako
arduradunei ere, haien laguntza gabe ezinezkoa izango baitzen lan hau egitea.
Hauekin bat eginik, ezinbestekoa izan den laguntza ere aipatu behar da.
Alde batetik lanean parte hartu duten futbolariak, ikasleak eta haien gurasoak
daude: eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, baita zuen galdera-sortagatik ere,
zenbaitzutan argigarriak izan baitzaizkigu. Bestetik, ikuspuntu pertsonaletik
bereziki eskertzekoa dudan laguntza dago, eta neurketak egiteko prest egon diren
ikerlari eta lagunen lista oso luze bat osa nezake, bai unibertsitate-barnean
diardutenena eta bai hemendik kanpoko jarduera dutenena ere, denak laguntzeko
prest egon baitira.
Eskerrak beraz Ainarari, Aintzaneri, Amaiari, Arantzari, Arrateri, Asierri,
Ekaitzi (furgo gabe zer egingo genuen!?), Elenari, Enarari Fatimari, Gorkari,
Idoiari, Itxarori, Itziarri, Janireri, Javiri, Joni eta Jon Torresi, Jesusi, Juani eta
bere zerbitzu osoari, Laurari, Leireri, Lorenari, Maiderri, Mari Joseri, Naia eta
Naiarari, Nereari, Olatzi, eta modu berezi batean, gure Tigreari. Adolfo, zure
laguntza eman zenuenean erakutsitako bakea eta indarra zurekin bego zauden
lekuan zaudela (May the force be with you).

2

Eskertzak

Bereziki aipagarria dut ere, oso gustuko izan dudala tesi hau euskaraz
egiteko laguntzak jaso izana. Nik neuk banuen gogoan lan hau nire ama hizkuntzan
egitearen garrantzia, baina “a motu propio” egitea gauza bat bada ere, kanpoko
laguntzak izatea berebizikoa dela uste dut. Beraz, esker guztiak EHU/UPV-ko
Euskara Errektoreordetzari bultzatu dituen “Euskarazko Tesiak sustatzeko
deialdiengatik”, bai diru-laguntzan eta bai beken formatoan emanik, eta bereziki
eskertzen dut hauek kudeatzen dituzten Amaia eta Aitor bezalako kideekin jardun
izana, laztan-beharrik gabe, adierazitako kariñoa behin eta berriro eguratzean
arnastu baitut: Eskerrik Asko.
Nire lagun guztiei ere izandako pazientziagatik, emandako animoengatik eta
izandako eztabaidek emandako indarragatik: Eskerrik asko, bai nire koadrillari
(Aupa Athletic!), nire karrerako biologo guztiei, baita malignoei ere (Aitor,
Aitzi_pinpi eta Joseba, Argia, Aritz, Arrate, Asier, Eneko D. eta Eneko S.,
Esti_piedra, Eukeni, Gon Ibai, Igone, Iker, Itxaso eta Izarra (H. Causa), Joana,
Josu, Luis, Maider, Manu, Nagore, Naike, Orkatz, Unai Aitite, Uxue eta bertan
kabitzen ez den beste hainbeste ere bai), bai Catalunyako lagun guztiei eta baita
Andra Mari Dantza Taldeko lagun guztiei ere: Euskal Herriko arima modu askotan
lantzen den arloa dela gogorazten digulako egunero (Izan Huntza, eta Gaubon
Danari).
Eta azkenik, zelan ez, nire familia guztiari ere esker hau luzatu nahi eta
behar diet. Batez be nire amari, baia bardin amamari, izekoari, arrebari, Oskarri
eta Inèsi be bai, ia egunen baten lan honetako zer edo zer ulertzeko ahalmena
dekogun. Aita, hau zuk eta amak egineko beharretik datorrenez, espero dot zure
beharran parte dalako moduan koiko dozule, eta bardin, espero dot Aratz gure
trastoak be egun batean poz-pozean ulertuko dauela holako behar bat zer dan, ze
segurutzat dekot mundua ezagutzen dabilen batek bakarrik ulertuko dauela
jakituria-ekoiztearen garrantzia norainokoa dan.

Zuretzako Aratz
Zure Omenean Adolfo
Eskertzak
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LABURDURAK
ACF:

Athletic Club Fundazioa

ACG:

Arenas Club de Getxo

AEB:

Amerikako Estatu Batuak

ANOVA:

Bariantzaren analisia (Analysis of Variance)

CMJ:

Mugimenduaren kontrako jauzia (Counter Movement Jump)

DJ:

Eroritako jauzia (Drop Jump)

E/GA:

Enborreko tolestura baturaren eta gorputz-adarretako tolestura
baturen zatiketa

EAE:

Euskal Autonomi Erkidegoa

ET:

Ez-titularra

EUSTAT:

Euskal estatistika erakundea

GGM:

Gantzik gabeko masa

GMI:

Gorputz masa indizea

IP:

Indize ponderala (altuera / (pisua)1/3)

MANCOVA:

Kobariantzaren analisi aldagai anitza (Multivariate Analysis of
Covariance)
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MLG:

Eredu lineal orokorra (Modelo Lineal General)

PO:

Populazio orokorra

PHV:

Altueraren hazkuntza-abiaduaren pikoa (Peak Heigth Velocity)

RAE:

Adin erlatiboaren eragina (Relative Age Effect)

SOR:

Sorbidea

SJ:

Makurtutako jauzia (Squat Jump)

T:

Titularra

TL:

Talde lokala

U12-18:

Under 12-18 (adin jakinetik behera taldekatzeko izendapena)

VO2max :

Oxigeno-kontsumo maximoa

Laburdurak

Aurkibidea
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1.

SARRERA

1.1. FUTBOLA
Badago orain dela 5000 urte gizakiak baloia oinekin zerabileneko daturik.
Seguruena, eskuekin jolastearekin kontrastean, abilezia handiko jardueratzat hartua zen
antzinatean. Izan ere, zaila da baloia oinekin ondo erabiltzea, normalean erregelarik
gabe, jende-aldraden artean eta gorputz osoa horretarako erabili behar deneko jokoan.
Joko horiek Asian batu ziren lehenbizi. Txinan, entrenamendu militarrean
sartutako hil edo bizizko jokoa zen orduan, eta Japonian ere bazuen antzekorik.
Erdialdeko Ameriketako Tainoa, Maia, Txibtxak, Aimara eta Araukano indiarren artean
ere eguneko futbolaren antzeko jokorik praktikatzen zuten, baita antzinateko Erroma eta
Grezian ere. Badakigu ere XVII. mendean ohikoak zirela emankortasunarekin
erlazionatutako

baloi-jokoak.

Horietan,

ezkondutako

gizon

edo

emakumeak

ezkongabeekin lehiatzen ziren. Aro berekoa, erregela zorrotzagoekin Florentzia eta
Venezia inguruko “Calcio”-a dugu. Dena den, egungo futbolaren aitzindari horiek
guztiak, joko-erregela gabekoak ziren gehienetan. Egun jokatzen den futbola, Erdi
Aroan jokatzen ziren Britainia Handia, Irlanda eta Frantziako jokoen ondorengoa da, eta
modu ofizialago batean, 140 urte pasatxo ditu, 1863an Football association-a Londonen
eratu zenetik (Ikus 1.1 Irudia). Ordura arte, erregelak momentuan ezartzen ziren,
oraindik askotan eskuekin ere har zitekeen askotan baloia, errugbiaren nahasketa bailitz.
Ordutik aurrera, erregelak finkatzen hasi ziren, adibidez, partidaren iraupenak ordu eta
erdikoa izan beharko zuen (Drobnic Martínez et al., 2004;Mirallas Sariola, 2004).

1.1. Irudia: Londoneko Free Masons
Tavern-a, 1863ko urriaren 26an, bertan
hainbat eskola eta kirol-talde batu eta
futbolaren joko-erregelen multzo eta
kode komun bat ezarri zuten (Mirallas
Sariola, 2004)

Sarrera .

15

Futbolaren eta futbolarien azterketa

1.2. FUTBOLAREN ETA FUTBOLARIEN
AZTERKETA
Futbola, txapelketa- edo konpetizio-testuinguruan ulertzen den hobekuntzan
oinarritzen da, eta horretarako, errendimendua hobetzeko eragileak aztertzen dira, eta
aldagai ugari kontuan hartu beharra dago: genetika-oinarria, familia- eta sozietateingurumena, entrenamenduaren kalitate- eta kantitate-neurriak, irakaste-eredua, lesioprebentzioa eta tratamendua, osasun-egoera, elikadura, txapelketen prestakuntza,
kontrakoen gaineko ezagupena, entrenatzaileen irakaspenak, … (Drobnic Martínez and
Figueroa Aibar, 2004). Dena den, hainbat lanetan ikusi bezala, aipagarria da maila
altuko futbolariek ez dutela zertan errendimenduko ezein arlotan itzelezko ahalmenik
erakutsi behar, nahiz eta ahalmen jakinetan gutxienezko maila bat erakustea
beharrezkoa duten (Hoff and Helgerud, 2004). Futbol-entrenamendua, modu zabalean
jokoan bertan oinarrituta dago. Horrela, prestakuntzak zer nolakoa izan behar duen
ahalik eta hoberen ezartzeko, eta horrekin batera, jokalarien errendimenduaren mailak
zer nolakoa izan behar duen aztertzeko, bi ikuspuntu orokorretik aztertzen da
futbolarien eta futbolaren gaineko ezagumena.
Lehenbizi, lan-karga dugu, bai ikuspuntu kualitatiboan eta bai kuantitatiboan
ere. Atleta edo igerilariek, lasterketa bateko karga aurretik ezagut dezakete, eta horren
arabera entrenatu, elikatu eta doitu bere beharrizanak. Baina futbolean, lan-kargaren
estima, aurretik ezin daiteke modu zehatzean egin, kirol ez ziklikoa baita. Akzio ugari
eta interakzio ez lineal ugariz betetako jokoa da, eta jokaldietan erabilitako abiaduraren,
iraupenaren eta espazio-banaketaren ereduak ezberdinak dira (Ekblom, 1986;Drobnic
Martínez and Figueroa Aibar, 2004)
Hala ere, aurreko denboraldien informazioa bildu eta aztertuaz, aurretik karga
hori nolakoa izan den ezagut daiteke, eta hori erreferentzia puntutzat erabili.
Horretarako, jokalari bakoitzak energetikoki duen kostua aztertzeko, kanpo- (lan karga
fisikoa) eta barne- (karga fisiologikoa) adierazleen azterketa burutzen da. Alde batetik,
kanpo-adierazleek, jokoaren analisian ibilitako distantzia, mugimendu jakinen kopurua,
adibidez jauzi eta burukadak ematea, edota intentsitatearen araberako jokaldien iraupena
eta kopurua aztertzen dituzte. Horien artean, ikusi da distantzia maximoan
aldagarritasuna dagoela bai ligaren arabera (Drust et al., 1998;Rienzi et al., 2000), bai
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talde baten partiden artean (0,9-1,7km-ko aldea) (Bangsbo et al., 1991;Bangsbo, 2002),
eta baita partidako bi zatietan ere, non bigarren zatian distantzia txikiagoa betetzen den,
%5-9 inguru (Tumilty, 1993;Shephard, 1999;Bangsbo, 2002).
Intentsitateari dagokionez, denboraren %90 intentsitate baxuan egiten da, lan
aerobioa gailenduz, hala ere abiadura ertainean 1-1,5 km eta lasterketa bizian km 1
inguru betetzen dira, batez beste 7-13 min inguru. Kasu horretan, maila altuko
futbolariek betetzen duten distantzia totala eta intentsitate altuko jokaldien kopurua eta
iraupena handigoak direla ikusi da (Tumilty, 1993;Bangsbo, 2002). 11 eta 12 urte
bitarteko jokalarien aktibitatea ere nagusien antzekoa da. Bigarren zatian lehenbizikoan
baino distantzia txikiagoa betetzen dute, eta intentsitate altuetan denboraren %9 inguru
betetzen dute (Capranica et al., 2001;Castagna et al., 2003). Beste alde batetik, lanaren
barne adierazleak neurtzen dira, adibidez, bihotz maiztasuna, odoleko laktato
kontzentrazioa edota une bakoitzeko oxigeno-kontsumo maximoa. Horietako askotan
ere, maila altukoek emaitza hobeak azaltzen dituzte (Ekblom, 1986;Martinez García and
Gonzalez De Suso Janáriz, 2004).
Bigarrenez, ezaugarri jakinen emaitzak ere erabiltzen dira, jokalarien egoera
fisikoa edota ahalmen teknikoa ezagutzea ere lagungarri izaten baita. Horretarako, froga
edo test fisiologikoak erabiltzen dira, eta horiekin batera, ezaugarri fisikoen azterketa
ere bai. Banan-banan ez dira txapelketa testuinguruan duten ahalmena aztertzeko
baliogarriak, baina jokoaren analisiarekin batera, azterketa fisiologikoak egiten
direnean, analisia hobetu egiten da (Ekblom, 1986). Emaitza horiek, beste helburu
askotarako erabiltzen dira ere, hauen artean jokalarien egoeren neurketa objektiboak
lortzeko edo entrenamenduaren eragina aztertu eta bideratzeko erabiltzen direla aipa
daitezke (Bangsbo, 2002).

1.2.1. Aldagai fisiologikoak eta errendimendua
Partidaren zatirik handienean, intentsitate baxuko ariketak egiten dira, eta
metabolismo aerobioa erabiltzen denez, erresistentzia edo ahalmen aerobioarekin
erlazionatutako oxigeno-kontsumo maximoa (VO2max) neurtzen da alde batetik.
Bestetik, intentsitate altuagoko jokaldiekin erlazionatuta, ahalmen anaerobioarekin
erlazionatutako indarra, potentzia, jauzi-ahalmena, abiadura, azelerazioa edota
bizkortasuna ere neurtzen dira.
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Autore batzuek diotenez, ahalmen anaerobioak, aerobioak baino hobeto
bereizten du jokalarien maila (Tumilty, 1993;Hoff and Helgerud, 2004). Adibidez,
abiadura maximoan betetako distantziak partida guztian betetako distantziak baino
hobeto bereizten ditu mailak. Gainera, maila altuko txapelketetan, abiadura maximoan
egindako jokaldiek, jokoaren portzentaje handiagoa betetzen dute maila baxuagoetan
baino (Ekblom, 1986;Gorostiaga, 1994). Gainera, ezaugarri anaerobioak nabaritzen
diren jokaldiek (sprint-ak, norabide aldaketa arinak, “dribbling”-ak etab), partidaren
denbora laburra bete arren, %8-13 inguru (Tumilty, 1993), partida irabazteko
momenturik erabakigarrienak izaten dira, jokaldi horietatik arerioari baloia kentzea,
baloi “galdu” bat irabaztea, gol bat sartzea... eta azken batean partida irabaztea etor
daiteke eta (Reilly et al., 2000a;Le Gall et al., 2010). Horiekin, futbol-espezifikoak
diren abilitate teknikoen eta taktikoen testak ere erabiltzen dira, adibidez baloiaz sigisaga aritzekoa. Futbol-abilitate espezifikoen maila ona azaltzea zuzenki erlazionatzen da
futbolean arrakasta izatearekin (Lees and Nolan, 1998).

1.2.1.1. Oxigeno-kontsumo maximoa
Futbolak beharrizan aerobio nabariak izan arren, futbolarien oxigeno-kontsumo
maximoa (VO2max) ez da erresistentzia kiroletako mailara heltzen. Hala ere, maila
altuetan, gero eta balio handiagoak neurtzen dira. Horrela, 20-30 urteko aisialdi
jokalarien 45-50 ml·Kg-1·min-1-ko balioak dituzte (Ekblom, 1986), herrialde eta
nazioarteko mailetakoek 56-62 ml·Kg-1·min-1-ko balioak, eta horien barne, nazio
mailako jokalari garrantzitsuenetan 65-67 ml·Kg-1·min-1-ko balioak neurtu dira. Azken
talde hauetan, banako batzuek, 70 ml·Kg-1·min-1-tik gorako balioak dituzte (Ekblom,
1986). VO2max handiagoa izatea errendimendu hobearekin erlazionatzen da hainbat
kasutan. Alde batetik, mailan igoaz, balioak gero eta handiagoak dira, bestetik, VO2max
balio altuagoekin batera, partidan betetako distantzia eta egindako intentsitate altuko
jokaldien kopurua ere handiagoak dira (Hoff and Helgerud, 2004). Nabaria da ere
ahalmen aerobio handiagoa dutenek partidako bigarren zatiko errendimenduan galera
txikiagoak dituztela (Tumilty, 1993;Helgerud et al., 2001). Dena den, aipagarria da ezin
daitezkeela modu zuzenean korrelazionatu VO2max balioak jokalari edo taldeen mailaren
izaerarekin, ez eta maila horietan ikusitako hobekuntzarekin ere (Ekblom, 1986).
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1.2.1.2. Indarra eta indar isometriko maximoa
Futbolari helduetan, indarrak garrantzirik ez duela aipatu izan da, hainbat
kasutan futbolariek ez dutelako erreferentzia populazio batekiko balio handiagorik
adierazgarriki lortzen (Shephard, 1999); edota partidaren ondorioz, jokalariek indarahalmenean txikipenik pairatzen ez dutelako ere (Bangsbo, 2002). Aldiz, hainbat
lanetan topatu da, futbolari heldu zein gazteak beste populazio batzuk baino
indartsuagoak izateko joera, bai entrenatu gabekoen eta bai kirol parte hartze
erregularrik ez dutenen aurrean ere (Bangsbo, 1994;Wisloff et al., 1998;VicenteRodriguez et al., 2003;Cortis et al., 2009). Modu berean, maila altuagoko futbolariak
maila baxuagokoak baino indartsuagoak direla ere ikusi da (Reilly and Thomas,
1977;Hansen et al., 1999;Reilly et al., 2000a;Vaeyens et al., 2006).
Jokoan, indartsua izateak garrantzia duela ikusi da, adibidez alboko sakea
besoekin egiten denean, edota baloia airetik datorrenean borroka egitean, jauziahalmenean (Saliba and Hrysomallis, 2001), edota “tackling” bat edo blokeo bat egitean
ere (Bangsbo, 2002). Bestetik, jauziak egitea, abiadura eta bizkortasuna bezalako
ezaugarriak, indarrarekin erlazionatutako ezaugarriak ditugu (Vandewalle et al.,
1987;Wisloff et al., 2004;Malina et al., 2004a), nahiz eta kasu horretan indar
absolutuaren eta masaren erlazioa kontutan hartu behar den, batez ere gantz-edukiaren
eragin negatiboari begira (Stolen et al., 2005).
Beraz, interesgarria da indar isometriko maximoarekin neur daitekeen “indar
hutsa” jakitea (Ikus 3.4.2.2. Atala). Horrek, bai zuzenean eta bai beste ezaugarriekin
duen erlazioagatik ere, garrantzirik izan dezake, batez ere aztergai ditugun adinetan
(Malina et al., 2004a).

Sarrera .

19

Futbolaren eta futbolarien azterketa

1.2.1.3. Abiadura
Abiadura-testak egitean, maila altuagoko futbolari helduek abiadura handiagoa
dutela ikusi da (Tumilty, 1993;Shephard, 1999), non elitekoak azkarragoak diren ezprofesionalak baino (Bangsbo et lank., 1991; Cometti eta lank., 2001). Helduak diren
futbolari gazteak ere geldoagoak dira seniorrak baino (Dowson eta lank., 2002; Ekblom,
1998), eta umezaro eta nerabezaroan, adin txikikoak ere geldoagoak dira. 11 eta 12
urteko futbolarientzat abiadura garrantzizkoa dela azpimarratu izan da (Castagna et al.,
2003). Hala ere, futbolari gazteak beren aldetik, kirol parte hartze erregularrik ez duten
kontrolak baino azkarragoak dira (Vicente-Rodriguez et al., 2003), eta elitezko
futbolariak ere, ez elitezko futbolariak baino azkarragoak dira, bai 16 urte inguruan
(Panfil et al., 1997;Williams and Reilly, 2000;Reilly et al., 2000b;Gissis et al., 2006),
baita 12 eta 15 urte bitarteko futbolarietan ere (Vaeyens et al., 2006). Lan gehienetan
ikusi bezala, abiadurak, futbol-maila ezberdinetako taldeak bereizteko ahalmen handia
du, eta askotan, bereizgarriak diren ezaugarrien artean oso garrantzitsua dela aipatu da
(Reilly et al., 2000a;Stolen et al., 2005).

1.2.1.4. Bizkortasuna
Futbolean, bizkortasunak garrantzi handia du (Reilly et al., 2000b) jokoaren
baitan etengabe burutzen direlako noranzkoa aldatzen diren jokaldiak (abiadura
handitan oztopoak ekidin edota iskin egitea) (Tumilty, 1993), eta duen garrantziagatik,
futbolera doitutako bizkortasun-testak ere bereziki garatu dira (Shephard, 1999).
Gainera, futbolariak beste populazioetatik hoberen bereizten dituzten ezaugarria dela
aipatu da (Tumilty, 1993), bai populazio orokorreko erreferentziarekin (Raven et al.,
1976), eta bai futbol gaelikoa edo errugbia bezalako beste futbol kodeekin alderatuta ere
(Reilly et al., 2000b;Reilly and Gilbourne, 2003). Horrela, futbolari gazteetan (12-16
urte) alde nabariak daude maila altu eta baxuagoetan eta elitekoak subelitekoak baino
bizkorragoak dira (Reilly et al., 2000b;Vaeyens et al., 2006), baina beste talde batzuetan
ere, hautaketa gogorra pairatzean, bizkortasuna ezaugarri garrantzitsuenen artean ageri
da 14 eta 16 urte bitartean (Gil, 2003;Gil et al., 2007).
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1.2.1.5. Jauziak
Beheko gorputz-adarretako indar esplosiboa, jauzi-testen bidez neurtzen da.
Ikerlan askotan, Boscoren testeko (Ikus 3.4.2.4. Atala) SJ edo makurtutako jauzia (squat
jump), CMJ edo mugimenduaren aurkako jauzia (countermovement jump) eta DJ edo
erorketa jauzia (drop jump) erabiltzen dira. Hiru jauziek neurtzen dute indar esplosiboa,
baina gainera, CMJ jauziak giharren osagai erreaktiboa, eta DJ jauziak osagai elastikoerreaktiboa ere neurtzen dituzte (Bosco, 1994;Rico Sanz, 1997). Hala ere, aipagarria da
hainbat lanetan beste test batzuk erabiltzen direla, adibidez CMJ-aren besoen laguntzaz
edo pisu ezberdinez eginiko aldarerak (Gorostiaga, 1994;Gorostiaga et al., 2004;Le Gall
et al., 2010), gorputz osoa erabiltzen den jauzi bertikala (vertical jump) edota luzerako
jauzia (long jump) ere bai (Shephard, 1999;Malina et al., 2004a).
Futbolarien jauzi-ahalmen handiak, positiboki eragiten du bere errendimenduan,
(Tumilty, 1993), maila ezberdinen artean bereizteko ahalmena du (Faina et al., 1988),
eta erlazioa aurkitu da jauzi-garaiera eta ligan azaldutako errendimenduaren artean ere
(Arnason et al., 2004). Maila altuko futbolariek ere, baxuagokoek baino jauzi-ahalmen
handiagoa dute (Tumilty, 1993), eta eliteko futbolari seniorren jauzi-garaieraren tartea
38-45cm bitartean badago ere (Cometti eta lank., 2001; Rico-Sanz, 1997; Tumilty 1993)
50-60cm-ko jauziak ere neurtu dira (Green, 1992;Wisloff et al., 1998;Hoff and
Helgerud, 2004). Jokalari gazteagoek seniorren aldean jauzi-ahalmen txikiagoa dute
(Dowson eta lank., 2002), baina lan batzuetan balio altuak lortu dituzte (Leatt et al.,
1987), eta egoneko banakoek baino ahalmen handiagoa dutela ere ikusi da (Cortis et al.,
2009).
Hala ere, aipagarria da lan guztietan ez dela ezberdintasunik aurkitu aztertzen
diren mailen artean (Williams and Reilly, 2000;Stolen et al., 2005;Gissis et al., 2006) ez
eta adin guztietan ere (Vaeyens et al., 2006). Izan ere, beste kirolari batzuekin
alderatuta, futbolariek bitarteko jauzi-ahalmena dutela nabaritu behar da (Kirkendall and
Street, 1986), eta aurkitu da futbolari heldu profesionalen eta entrenatu gabeko
kontrolen arteko ezberdintasun adierazgarririk gabeko konparaziorik (Thomas and
Reilly, 1979;Ekblom, 1986). Horretarako, kontuan izan behar da futbolariek haien
gihar- eta nerbio-egitura, futbol-jokoari hoberen doitutako mugimenduetara moldatuta
daudela, eta ez zehazki jauzi egiteko ahalmenera (Eloranta, 2003).
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1.2.1.6. Futbol-abilitate espezifikoa: Baloiaz sigi-saga
aritzea
Futbolean, talde kirol askotan bezala, errendimendua neurtzeko ezaugarrien
artean, egoera fisikoarekin batera, errendimendu tekniko eta taktikoa aipatzen dira.
Egoera fisikoak eragin zuzena du bai ahalmen teknikoan zein taktikoan (Stolen et al.,
2005); baina beren aldetik, futbol-abilitate espezifikoak, zuzenki erlazionatu dira
futbolean arrakasta izatearekin (Lees and Nolan, 1998). Abilitate horiek anitzak dira:
baloiari ahalik eta toke gehien ematea (juggling), bai oinekin eta bai gorputzeko beste
zatiekin ere, baloia bai luzetara eta bai laburrean pasatzea, baloia txutatzea, bai geldirik
eta bai mugimenduan dagoenean buruz ematea, eta baita baloiaz driblatzea (dribbling)
ere (Lees and Nolan, 1998). Baloia beheko gorputz-adarren bidez zelaian barrena
erabiltzea abilitate horien barne dago (Rosch et al., 2000); eta beste lan batzuetan,
gurean erabili den antzerako moduan ere, baloia sigi-saga eramateko abilitate testak
burutu izan dira (Reilly et al., 2000b;Vaeyens et al., 2006). Test hauetan aldeak nabariak
dira, adibidez Ingalaterrako 15 eta 16 urte bitarteko eliteko eta subeliteko futbolarietan
(Reilly et al., 2000b), eta Belgikako 12 eta 15 urte bitarteko futbolarietan ere (Vaeyens
et al., 2006). Elitekoek emaitza hobeak lortu zituzten, bai aztertutako abilitate
teknikoetan orokorrean, eta zehazki, baloiarekin sigi-saga aritzeko testean ere bai.

1.2.2. Jokalarien ezaugarri fisikoak
Eliteko futbolari helduak maila baxuagokoak baino zaharragoak, altuagoak eta
astunagoak izaten dira (Casajus eta Aragones, 1997). Antzerako emaitzak topatu dira
adin txikitan (Gil et al., 2007), nahiz eta kasu guztietan berdin gertatzen ez den (Cometti
eta lank., 2001; Wisloff eta lank., 1998). Ezaugarri fisikoen joera, errendimendu hobeaz
duten erlazioari egozten zaio, bai neurri antropometrikoetan (Ekblom, 1986), baita
somatotipoan ere (Malina et al., 2004a).
Tamaina (altuera eta pisua) handiak, errendimendu-aldagai gehienekin erlazio
positiboa du, adibidez ahalmen aerobioarekin eta indarrarekin (Shephard, 1999;Malina
et al., 2004a), baita jauzi-garaieraz, baloiaren jaurtitze-abiaduraz eta 10m eta 30m-ko
lasterketako denborekin ere bai (Wong et al., 2009). Hala eta guztiz ere, gorputza
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proiektatzen edota sustengatzen diren testetan pisuak batzuetan erlazio negatiboa du
lasterketa-denborekin (Helsen et al., 1998;Hansen et al., 1999;Malina et al.,
2004a;Stolen et al., 2005).
Kasu horretan berebizikoa da osaketa aztertzea, alde batetik gantz-edukia eta
bestetik GGM-a edo zehazkiago gihar-edukiak bereizita. Gihar-edukiak, erlazio
positiboa du errendimenduarekin (Hansen et al., 1999;Rienzi et al., 2000;Baldari et al.,
2009). Horrela, ulertzekoa da futbolarien gorputzaren gihar-portzentajea sedentarioena
baino altuagoa izatea (Rienzi et al., 2000;Reilly et al., 2000a). Gantz-edukiak berriz,
erlazio negatiboa du errendimenduarekin, horrek eragindako pisuak zaildu egiten baititu
mugimenduak (Reilly et al., 2000a;Baldari et al., 2009), adibidez lasterka egitean, bat
batean lasterketa egitean edota dribblatu edo iskin egitean (Shephard, 1999), baita jauzi
egitean ere (Baldari et al., 2008). Hori dela eta, errendimendu ona bermatzeko, pisuaren
kontrola garrantzizkoa izan daitekeela aipatu da (Gil et al., 2007). Izan ere, futbolarien
gantz-portzentajea pertsona sedentarioena baino baxuagoa da, baina distantzia luzeko
kirolariena baino altuagoa (Shephard, 1999), eta %7-19 bitarteko gantz portzentajeak
neurtu dira (Davis et al., 1992;Casajus and Aragones, 1997;Rico-Sanz, 1998;Rienzi et
al., 2000;Wittich et al., 2001). Tarte hori handia izan arren, %10 inguruko portzentajea
proposatu da neurri egoki bezala (Shephard, 1999).
Aipagarria da ere, maila ertainetan prozesu zorrotzetan hautatutako 14 urteko
futbolariak handiagoak izateaz gain, gantz-eduki txikiagoa eta gihar-eduki handiagoa
aurkeztea ere. Horrekin lotuta, futbolariek tamaina handia izatea, hautapen-prozesuen
ondorioarengatik dela azaltzen da hainbat lanetan (Baxter-Jones et al., 1993;Gil et al.,
2007). Futbolarien gorputz-formari dagokionez, somatotipoan mesomorfia da nagusi,
eta somatotipo tipikoa eliteko jokalarietan 3-5-2.5 ingurukoa da (White et al.,
1988;Rienzi et al., 2000). Mesomorfiaren nagusitasuna haur gazteetan ere ikusten da
(Viviani et al., 1993), baina ektomorfia handiagoa izaten da helduetan baino (Malina et
al., 2000).
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1.3. GARAPENEAN DAUDEN FUTBOLARIAK
1.3.1. Garapena: Hazkuntza eta heltzea
Lau aro deskribatzen dira hazkuntzan: hazkuntza arina lehen haurtzaroan,
geldoagoa haurtzaroaren erdialdean, hazkuntza arina nerabezaroaren hasieran eta berriz
hazkuntza geldoa heldutasuneraino (Ikus 1.2. Irudia) (Malina et al., 2004a).

Mutilak

Altuera-handipenak, cm/urte

Dezelerazioa

Neskak

Mutilak

Azelerazioa

Altueraren
abiadura-pikoa

Hazkuntzaren
amaiera

Neskak

Pisu-hadipenak, kg/urte

Dezelerazioa

Nerabezaroko puntako
hazkuntzaren hasiera

a)

Nerabezaroko puntako
hazkuntzaren hasiera

b)

Adina, urteak

Mutilak

Pisuaren abiadura-pikoa

Besoko giharra

Adina, urteak

Besoko gantza

Neskak

GGM
Pisua

d)

Gantz-masa

Tibia

Zangoko giharra

Zangoko gantza

PHVarekiko urteak

PHVarekiko urteak

PHVarekiko urteak

Masa-hadipenak, kg/urte

Handipenak, mm/urte

Humeroa

e)

PHVrekiko urteak

1.2. Irudia: a) Altueraren eta b) masa edo pisuaren hazkuntza-kurbak mutil eta nesketarako. d) Besoaren
eta zangoaren hezur-, gihar- eta gantz- ehunen perimetroen handipenak altueraren puntako abiaduraren
adinaren (PHV) arabera. e) Pisuaren, GGMren eta gantz-masaren handipenak altueraren puntako
abiaduraren adinaren (PHV) arabera. Malina eta lankideen “Growth, Maturation, and Physical Activity”
liburutik moldatuta (Malina et al., 2004a).
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Altuera eta pisua bezala, gorputzaren beste neurriak ia eredu berarekin hazten
dira, bai perimetroak eta bai diametroak, baita gihar-edukia edota gantzik gabeko masa
(GGM) ere. Eredua antzerakoa da: nerabezaroan hazkuntza-pikoak gertatzen dira, eta
horiek altueraren hazkuntza-abiadura pikoarekin (PHV) batera gertatzen direla ikusi da
(Ikus 1.2. Irudia). Gantz-edukian berriz, mutiletan txikipena gertatzen da, batez ere
gorputz adarretan (Ikus 1.2. Irudia) (Rogol et al., 2002;Rogol, 2002;Malina et al.,
2004a). Hazkundearen eta heltzearen prozesuak hormonen eraginez gertatzen dira,
besteak beste testosterona bezalako hormona androgenikoak, hazkunde hormona,
hormona tiroideoa, intsulina eta abarrei esker (Rogol et al., 2002;Rogol, 2002), eta

a)

Altuera, cm

b)

Hazkuntza-abiadura, cm/urte

Maiztasuna

badirudi genetikoki markatua dagoela (Beunen et al., 2000).

Heldutasun
Goiztiarra → Bataz bestekoa →Berantiarra

Adina, urteak

1.3. Irudia: a) Altueraren puntako abiadura (PHV) agertu zeneko adin kronologikoaren eta hezurduraadinaren maiztasunen banaketak ezberdinak dira. Malina eta lankideen “Growth, Maturation, and
Physical Activity” liburutik moldatua (Malina et al., 2004a). b) Altueraren hazkuntza abiadurak eta
altuera kurbak, heltzea goiztiarra, batez bestekoa edota berantiarra denean. Wilmore eta Costilll-en
“Fisiología del Esfuerzo y del Deporte” liburutik moldatua (Wilmore and Costill, 2004)

Adin horien arteko aldakortasun handia dela eta, adin biologikoa kontrolatzea
garrantzitsua da (Rutenfranz et al., 1982;Beunen et al., 1992;Peña Reyes et al.,
1994;Katzmarzyk et al., 1997;Armstrong et al., 1998;Baxter-Jones et al., 2005). Hori
zenbait indikatzailerekin egiten da. Indikatzaile guztiek ez dute zehazki modu berean
adierazten adin biologikoa (Ikus 1.3. Irudia) (Malina et al., 2004a). Batez ere 3
prozedura erabiltzen dira: 1) Hezurdura-adina, eskumuturreko erradiografiak aztertuz
neurtzen da (Beunen et al., 1981). 2) Heltze-sexuala ere neur daiteke: hau metodo
ezberdinez egin daiteke, bigarren mailako sexu-karaktereak (Tanner-en estadioak edo
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barrabilen bolumena) deskribatuz (Feliu Rovira et al., 1991;Armstrong et al., 1995;De
Ste Croix et al., 2002;Malina et al., 2004a), testosterona bezalako hormona
androgenikoen maila odolean (Mero et al., 1990;Juricskay and Mezey, 1994;Hansen et
al., 1999) edo listuan neurtuaz (Falgairette et al., 1991;Granger et al., 1999;Shirtcliff et
al., 2002;Kivlighan et al., 2004). 3) Altueraren puntako abiaduraren adina kalkula
daiteke. Horretarako, ikasketa longitudinalak egitea beharrezkoa da, hazkundearen
azelerazioa noiz gertatzen den jakiteko (Iuliano-Burns et al., 2001;Malina et al., 2004a).
Bai aldaketa somatikoak (hazkuntza) eta bai heldutasun-ezaugarrienak adina
handitzearekin batera gertatzen dira. Baina horiek Adin kronologikoarekin batera, eta
heltze-maila neurtzen duen Adin biologikoarekin batera ere aldatzen dira. Bi adinkontzeptu horiek, erlazionatuta dauden arren, ez dira sinonimoak. Adibidez, egun
berean jaiotako haur bik, 14 urte betetzean, nahiz eta haur biek hazkuntza normala
jarraitu, heldutasun-maila ezberdinean egon daitezke, adibidez, bata bestea baino
aurreratuago egon baitaiteke (Ikus 1.3. Irudia). Hau dela eta, gazteak, heltze-mailaren
arabera, hots adin biologikoaren arabera sailka daitezke. Aukeren artean, adibidez
altueraren puntako abiaduraren adina erreferentzia erabilita (Ikus 1.2 Irudia), adin hori
14.0 ± 0.9 urtekoa bada, heltze ertaina (average maturity) dutela ezartzen da, aldiz,
puntako hazkuntza urte bat goizago edo beranduago pairatu badute, heltze goiztiarra
(early-maturing) edo heltze berantiarra (late-maturing) izango dute (Ikus 1.3 Irudia)
hurrenez hurren (Peña Reyes et al., 1994;Iuliano-Burns et al., 2001;Malina et al.,
2004a). Hiru talde horien hazkuntza berdintsua da, aldaketen sekuentzia berdintsua
jarraituz, baina batzuetan, aldaketa horiek goizago edo beranduago gertatuko dira.

1.3.2. Hazkuntza, heltzea eta errendimendua
Umezaroan, ez dago aldagarritasun handirik ez hazkuntzan ez eta heldutasunegoeran ere (Malina et al., 2004a); nerabezaroan aldiz, aldaketak handiak dira, bai
ezaugarri fisikoetan (Geithner et al., 1999;Rogol et al., 2002), baita ezaugarri
fisiologikoetan ere (Malina et al., 2004a;Rowland, 2005). Aipatutako ezaugarrietan
azelerazio pikoak ere gertatzen dira, gehienetan altueraren hazkuntza pikoaren (PHV)
inguruko adinean (Ikus 1.4. Irudia) (Bale, 1992;Bale et al., 1992;Heras Yagüe and De
La Fuente, 1998;Philippaerts et al., 2006).
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Ia ezaugarri guztiak erlazionatzen dira adin kronologikoaz eta heldutasun-maila
adierazten duten hainbat markatzailerekin (Ikus 1.4., 1.5 eta 1.6. Irudiak) (Hansen et al.,
1999;Gurd and Klentrou, 2003;Malina et al., 2004a). Erlazio hauek, bai gordinik
azterturik, eta bai beste aldagai batzuk kontrolaturik ere mantentzen dira, adibidez
tamainaren (Jones et al., 2000), adinaren, heldutasun mailaren eta horien elkarrekintzen
eraginak kontrolaturik (Beunen et al., 1981;Armstrong et al., 1991;Katzmarzyk et al.,
1997). Parametro horiek, errendimenduaren aldakortasun-zati handi bat azaltzen dute;
eta azaltzeko falta dena, beste eragile batzuekin erlazionatuta daudela ikusi da, adibidez
gorputz-osaketa, somatotipoa, ingurumen soziala (Malina et al., 2004a) edo futbolaren
kasuan, futbol-praktika (denbora eta esperientzia) ere bai (Malina et al., 2004b;Cortis et
al., 2009). Errendimenduaren aldakortasuna azaltzeko, ezaugarri fisiologikoek fisikoek
baino garrantzi handiagoa dute (Reilly et al., 2000b). Dena den, errendimenduhobekuntza zein parametrorekin erlazionatzen den eredua konplexua da (Malina et al.,
2004a), eredu hori aldagarria baita aztertutako ezaugarriaren edota adinaren arabera
(Malina et al., 2004a).
kg/urte

Beso-indarra

cm/urte

Indar esplosiboa:
Jauzi bertikala

Indar esplosiboa:
Luzerako jauzia

Baloi medizinalaren
jaurtiketa
m/ urte

Mutilak
Neskak

cm/urte

Besoekin eskegita egotea

Enborreko
malgutasuna

Gorputz-flexioak (30 seg)

Bizkortasuna: Joanetorriko lasterketa

Kop/urte

cm/urte

Abiadura: 40m-ko
Lasterketa Leuna

Plater ikutzea: Eskuabiadura + koordinazioa

PHVaren aurreko eta ondorengo urteak

Malgutasuna: Gorputzenborreko flexioa

Bizkortasuna: Joanetorriko lasterketa

seg/ urte

Seg/urte

seg/ urte

Handipenak

Kop/urte

Seg/urte

PHVaren aurreko eta ondorengo urteak

1.4. Irudia: Errendimenduaz erlazionatutako ezaugarri ezberdinen hobekuntza-tasak (urteko) altueraren
puntako abiaduraren adinaren (PHV) arabera. Malina eta lankideen “Growth, Maturation, and Physical
Activity” liburutik moldatua (Malina et al., 2004a)
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1.3.2.1. Ezaugarri fisiologikoek adinarekin duten
aldaera
Oxigeno kontsumo maximoaren (VO2max) balio absolutua, 16 urte arte handitzen
doa (Ikus 1.5. Irudia), gorputzaren masarekin, eta batez ere gantzik gabeko masarekin
(GGM) batera handituz (Armstrong et al., 1991;Roemmich et al., 1998;Hansen and
Klausen, 2002). Altueraren eta pisuaren hazkuntzarekin paraleloki hazten da eta
azelerazioa 14 urterekin gertatzen da.
Baina pisuarekiko erlatibizatzean ( ml·kg-1·min-1), VO2max -a pubertarotik aurrera
aldatzen ez dela ikusi da (Hansen and Klausen, 2002;Malina et al., 2004a), nahiz eta
erresistentziako probetan hobekuntza egon. Hau dela eta, zalantzan jarri izan da VO2maxaren balio erlatiboaren erabilpena (Wilmore and Costill, 2004). Aipatutako hobekuntza
hori hein batean azal dezaketen hainbat faktore dagoela aipa daiteke (Rowland, 2005).
Adibidez, efizientzia mekanikoaren eta mugimendu ekonomiaren hobekuntza (Gonzalez
Aramendi and Ainz Gonzalez, 1998;Malina et al., 2004a), gihar-ezaugarrien aldaketak,
adibidez entzima-aktibitatearen

handitzea (Bale, 1992;Rowland, 2005), edota

heltzearekin gertatzen den hematokritoaren eta hemoglobinaren neurri-handipena
(Hansen and Klausen, 2002) leudekete hauen artean.
Indar estatikoa, adibidez, bizkarrekoa edo eskuetakoa, mutiletan 13-14 urte arte
linealki hazten da (Hansen et al., 1999), eta ondoren, nerabezaroan azelerazio nabaria
dago (Nevill et al., 1998). Jauziekin neurtzen den indar esplosiboan ere haurtzaroan
emaitzak hobetzen doaz heldutasuneraino. Jauzi horizontaletan nerabezaroan azelerazio
bat dago, baina azelerazio hori ez da hain nabaria jauzi bertikaletan (Ikus 1.4., 1.5. eta
1.6. Irudiak). Abiaduraren hobetzeak mutiletan nabariak dira 8 urte inguruan eta gerora
berriz 12 eta 15 urte bitartean. Lehenbiziko kasuan, goiko eta beheko gorputzadarretako giharren koordinazioaren hobekuntza gertatzen da nerbio-sistemaren
heltzearekin batera, bigarrenean berriz, nabariagoa da gihar-masarekin batera gertatzen
dela errendimenduaren handipena (Branta et al., 1986;Reilly et al., 2000a).
Bizkortasuna (agility) bihurguneak dituen distantzia aldakorreko lasterka arinekin
neurtu ohi da, eta test horretan hobekuntza handi bat dago haurretan 5-8 urte artean,
geroztik, hobekuntza badago ere, astiro-astiro gertatzen da, azeleraziorik dagoen argi
ikusi gabe (Branta et al., 1986) (Ikus 1.4. eta 1.5. Irudiak).
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Malgutasuna: Eseri eta heldu

Milla bateko /1.609m-ko
Lasterketa

Besoen mantendutako flesioa

Denbora (min)

Denbora (seg)

Distantzia (cm)

Mutil
Neska

Adina, urteak

Adina, urteak

Adina, urteak

Distantzia (cm)

Kopurua

Luzerako jauzia

Abdominalak

Kopurua min. batean

Besoekin flesioak

Adina, urteak

Adina, urteak

Adina, urteak

Bizkortasuna

50 yardako/ 45m-ko lasterketa

2 milla/ 3,2 Km-ko Ibilaldia

Denbora (min)

Denbora (seg)

Denbora (seg)

Mutil
Neska

Adina, urteak

Adina, urteak

Adina, urteak

1.5. Irudia: Garapenean, 6-17 urte bitartean mutilen eta nesken abilitate eta ahalmen motorearen handipen eta
hobekuntzak. Goitik behera, eta ezkerretik eskuinera joanez, hurrengo ezaugarriak aztertzen dira: malgutasuna,
goiko gorputz adarretako indar-erresistentzia, ahalmen aerobioa, besoetako indar funtzionala, gorputz enborreko
indar funtzionala, luzerako jauzian indar esplosiboa, bizkortasuna, abiadura eta ahalmen aerobioa. Wilmore eta
Costilll-en “Fisiología del Esfuerzo y del Deporte” liburutik hartua (Wilmore and Costill, 2004).

Sarrera .

29

Garapenean dauden futbolariak

Koordinazioarekin erlazionatutako abilitateen eta zehazki abilitate espezifikoen
gainean, ezaguna da jada 6 eta 8 urte bitartean, egitura neural gehienek eta mugimendueredu gehienek heldu-forma hartzen dutela (Ikus 1.6. Irudia). Gainera, honekin
erlazionatuta, abilitate motore basikoak lantzeko xedeaz adin horiek instrukzio
espezifiko eta praktika jakinak ezartzeko bereziki egokiak direla ikusi da.
Abilitateen hobekuntzan praktikaren eragina edota berezko aurrerapenen eragina
dagoela banatzea zaila da. Bikietan egindako lanekin, ikasketa espezifikoen eragin
positiboa existitzen dela ikusi izan da (Malina et al., 2004a). Horrekin bat, futbolean ere,
oinarrizko abilitate motoreen garapena umearen eguneroko aktibitate eta futbolpraktikaren hasiera goiztiarrarekin erlazionatuta daude. Hori dela eta, adin txikitan
abilitate jakinak praktikatzeak garrantzia duela aipatzen da, jada 11 urterekin, mutil
futbolariek, behin horrelako praktika izanik, futbol-mugimenduen eredua bereganatzen
dutela ikusia dago (Reilly et al., 2000a).

Helduaren potentzialaren %100a
Testosterona (gizon)
GGM
Indarra
Nerbio-Sistemaren
Garapena
Gihar-zuntzen
ezberdintzapen
teorikoa

Jaiotza

Nerabezaroa

Indarraren handipena
onarrian eredu
motoreen bidez

Heldutasuna

Indareragileen
irmotzea

Indar
potentzial
optimoa

1.6. Irudia: Garapenean, heldutasun mailara heldu bitartean, indarraren handipenarekin erlazioa duten
faktoreak eta eragile zuzenak daude, besteak beste testosterona-mailaren eta GGMren handipenak, eta
nerbio-sistemaren heltzea eta gihar-zuntzen ezberdintzapena. Wilmore eta Costilll-en “Fisiología del
Esfuerzo y del Deporte” liburutik moldatua (Wilmore and Costill, 2004)
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1.3.2.2. Futbolari gazteetan, epe laburrera
arrakastarekin erlazionatutako ezaugarriak
Helduetan bezala, ezaugarri fisiko eta fisiologikoak, futbolean arrakasta
izatearekin erlazioa dute futbolari gazteetan, kasu bakoitzean dagokien adinetan bai
maila altuan aritzeko, edota bai taldean titular aritzeko ere. Gainera, ezaugarri horiek
etorkizuneko mailaren iragarle edo prediktoreak direla ikusi izan da, abilitate kognitibopertzeptualekin eta psikosozialekin batera (Williams and Franks, 1998;Bangsbo,
2002;Drobnic Martínez et al., 2004;Drobnic Martínez and Figueroa Aibar, 2004).
Oro har, futbolari gazteetan garrantzia duten ezaugarri fisiko eta fisiologikoak
helduetan ere mailak bereizten dituztenak dira: tamaina, abiadura, ernetasuna, indarra,
potentzia, bizkortasuna, malgutasuna, koordinazioa, ahalmen aerobioa eta ikusmena
(Brown, 2001).
Futbolaren abilitate espezifikoak garatzea ere, maila altuan aritzeko berebizikoa
dela aipatu da. Horiek, neurri handi batean oinarrizko koordinazioaren, kontrol
motorearen

eta

biomekanika-abilitateen

garapena

islatuko

dute.

Talentuen

identifikaziorako eta hautapenerako ere erabilgarritasuna duela aipatu da (Davids et al.,
2000).
Ezaugarrien artean, futbolean, ezaugarri fisikoen garrantzia erlatiboa dela ikusi
da. Altuera eta pisua bezalako ezaugarrietan, futbolarien bataz besteko balioak,
batzuetan erreferentzia balioak baino handiagoak badira ere, populazio orokorreko
medianako (P50) balioak aurkezten dituzte hainbat lanetan, nahiz eta postu ezberdinei
dagokienez ezberdintasunak egon (Malina et al., 2004a). Ezaugarri fisiologikoen kasuan
berriz, eta bereziki potentzia anaerobioari dagokionez, hainbat autorek azpimarratu dute
horien garrantzia, batez ere maila altuetan, abiadura, indarra eta jauzi egiteko ahalmena,
partidako une kritikoetan erabakigarriak baitira arrakasta izateko (Le Gall et al., 2010).
Dena den, hazkuntza eta heltzea pairatzen diren adin horietan, ezaugarri hobeak
izatea, berezko ezaugarriak izatearekin ere erlazionatzen den arren (Hansen and
Klausen, 2002), adin horietan bereziki zaharragoak edota heltze-maila altuagoak
izatearekin ere erlaziona daiteke (Ikus 1.7. eta 1.9. Irudiak) (Malina et al., 2004a).
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1.3.2.2.1. Heltze goiztiarra
Orokorrean, ezaguna da kirolari gazteetan maila altuan egotea heldutasun
goiztiarra izatearekin erlazionatzen dela (Malina et al., 1982). Heldutasun aurreratua
izatea errendimendu-ezaugarri egokiarekin erlazionatzen baita (Ikus 1.7. Irudia) (Mero
et al., 1990;Feliu Rovira et al., 1991;Beunen et al., 1997;Jones et al., 2000;Reilly et al.,
2000a;Capela et al., 2003;Fragoso et al., 2003); besteak beste, tamaina handiagoarekin,
indar eta potentzia handiagoarekin eta VO2max-aren balio absolutuarekin erlazionatzen
dira (Malina et al., 2000;Malina et al., 2004a). Hori batez ere nabaria da nerabezaroan,
non altuerak, pisuak, eta adinak, errendimenduaren aldakortasunaren zati txiki bat
azaltzen duten, baina eraginik handiena heltze biologikoak du (Rogol et al., 2000). Adin
kronologiko berdina duten gazteen artean, heltze goiztiarra dutenak, hobeak dira indar
estatikoan, abiaduran eta 500m leuneko proban (Beunen et al., 1981;Malina et al.,
1982;Feliu Rovira et al., 1991).
Lehenago, tamaina handia izateak garrantzia duen kiroletan, adibidez futbolean,
kirol-praktikak heldutasun egoeran eragin positiboa zuela uste zen, batez ere heltze
maila aurreratua zutenen kasu ugari ikusten zelako (Juricskay and Mezey, 1994;Peña
Reyes et al., 1994). Adibidez, Cacciari eta lankideek, 10-16 urte bitarteko futbolariak
aztertzean, ikusi zuten 12-16 urte bitartekoak helduagoak zirela, baina ez 10-12 urte
bitartekoak (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990). Baxter Jones eta lankideek
teoria hori aztertu, eta entrenamenduek hazkundea eta heltzea aldatzen ez zituztela
ikusteaz gain, kirolaren arabera, kirolariek zuten gorputzaren tamaina eta heltzemailaren arabera aukeratuak zirela ikusi zuten (Baxter-Jones et al., 1995).
Hori gertatzen da, 13-15 urte bitartean, aldakortasuna handia izanik, adinean
edota heldutasun mailan ezberdintasun txikiak egotea nahikoa delako tamaina eta
ahalmenen ezberdintasunak handiak izateko (Musch and Gronin, 2001;Malina et al.,
2004a). Horregatik, batzuek abantaila dute, soilik duten hazkuntza- edota heltze-egoera
dela eta (Ikus 1.7. Irudia) (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990;Malina,
1994;Baxter-Jones et al., 1995;Hansen et al., 1999;Malina et al., 2000;Dezan et al.,
2003). Horren adibide, Portugalgo 15-16 urteko futbolarietan %65ak heltze goiztiarra
zuten lana dugu. Proportzio hori, AEBtako heltze goiztiarra zutenen batez bestekoa
baino handiagoa zen. Aldiz, heltze berantiarra zutenen proportzioa, urterek urte gero eta
txikiagoa zen taldeetan adina handitzen zen neurrian (Malina et al., 2000), beste lanetan
ikusi bezala (Malina et al., 2005a).
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Indar esplosiboa:
Jauzi bertikala

Beso-indarra

B. Beste
Berantiar

Goiztiar
B. Beste

Garaiera (cm)

Goiztiar

Indarra (Kg)

Indarra (Kg)

Indar estatikoa – besoekin jasotako pisua

Berantiar
Enborreko
malgutasuna

Besoekin eskegita egotea

Denbora (seg)

Denbora (seg)

Adina, urteak

b)

Plater ikutzea (20 seg)

Kopurua

Garaiera (cm)

Denbora (seg)

Bizkortasuna: Joanetorriko Lasterketa

Indar funtzionala – besoekin eskegita egotea

a)

Eseri eta heldu (cm)

Indar esplosiboa – jauzi bertikala

Adina, urteak

1.7. Irudia: Mutilen indarraren (a) eta errendimendu motorearen (b) aldaerak, heldutasun goiztiarra,
batez bestekoa edota berantiarra dutenaren arabera. Hurrenez hurren, Rowland-en “Children's Exercise
Physiology” liburutik (Rowland, 2005) eta Malina eta lankideen “Growth, Maturation, and Physical
Acivity” liburutik moldatuak (Malina et al., 2004a).

Figueiredo eta lankideek ere, horrelako emaitzak topatu dituzte bai nerabezaroan
eta bai umezaroan ere. 11 eta 14 urte bitarteko 159 futbolarik zituzten ezaugarriak 2
urteren buruan aurkeztutako egoera edo mailaren arabera konparatu zituzten: kirol-uztea
(drop out), maila berean jarraitu (club) edota maila altuagoetara (elite) iragan zutenaren
arabera sailkatuta. Jada gazteenetan (11 eta 12 urte), tamaina, ahalmen eta abilitate
handiagoak zituzten elitekoek club mailakoek eta kirola utzitakoek baino, eta club
mailakoek ere kirola utzi zutenek baino, nahiz eta ezberdintasun guztiak adierazgarriak
ez izan. 13 eta 14 urtetan berriz, erlazio hori oso argia zen. Elitekoak besteak baino
zaharragoak eta helduagoak ziren, tamaina handiagoa zuten, ahalmen fisiko handiagoak
zituzten eta abilagoak ziren. Autoreek diotenez, bai kirolean mantendu edo uzteko,
edota mailan gora igo ahal izateko ere, adin horietan garrantzitsuak dira bai hazkuntzaeta heltze-egoera, baita ahalmen fisikoen eta abilitate espezifikoen izaera ere
(Figueiredo et al., 2009).
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1.3.2.2.2. Adin erlatiboaren efektua
Adin erlatiboaren efektu hau, bibliografian RAE deitzen da, “Relative Age
Effect” ingelesezko kontzeptuaren akronimoa. Txapelketa-urte batean zaharragoak
izateak, taldeen jaiotza-banaketan alborapenak gertatzea eragiten du, eta ondorioz,
zaharragoak direnen, hots, txapelketa-urtearen hasieran jaiotakoen proportzioa,
erreferentzia-populaziokoa baino adierazgarriki handiagoa da (Ikus 1.8. Irudia) (Cobley
et al., 2009). Hori bermatzen duten datuak hainbat lanetan atzeman dira, bai futbolean
(Ikus 1.8. Irudia) (Barnsley, 1985;Barnsley, 1988;Thompson et al., 1991;Barnsley et al.,
1992;Verhulst, 1992;Dudink, 1994;Malina and Bielicki,

1996;Helsen et

al.,

2000;Simmons and Paull, 2001), eta baita beste kirol batzuetan ere; besteak beste,
tenisean (Dudink, 1994;Baxter-Jones et al., 1995), cricket-ean (Edwards, 1994) eta
hockey-ean ere (Boucher and Mutimer, 1994). Efektu hori ageri duten kiroletan,
ezaugarriak komunak dira: kirola popularra izaten da, adin txikitan urteko adintaldekapenak egiten dira, konpetizio zorrotza pairatzen dute abilitate-mailaren araberako
hierarkia bat agertuaz, eta maila altuagoetan aritzeko, hautapen-mekanismoen bidez
kudeatzen dira taldeak (Cobley et al., 2009).
Futbolaren barnean, eraginak nabariak dira maila altuetan, Europako nazioarteko
mailan edota talde profesionaletako futbolari gazteetan (Helsen et al., 2005), baita elite
maila (senior nazio-arteko maila eta profesionalak) subelite mailarekin (nazio-arteko eta
erregio-arteko maila) alderatzean ere (Cobley et al., 2009). Baina maila baxuagoetan ere
azaldu da, hautapena gogortzen deneko kasuetan (Gil et al., 2007). Nahiz eta jada 6-8
urte bitartean eragina irmoa izan, 11 urtetik beherakoetan eta aisialdi-futbolarietan
eragina txikiena da. Gero, batez ere nerabezaroan (15-18 urte) egiten da nabaria, eta
gerora, senior helduetan, berriz baretzen da. Horrekin, txapelketa-urtearen hasieran
jaiotakoek talentudun jokalari moduan sailkatuak izateko aukera handiagoak dauzkate
(Shephard, 1999), teknikari eta entrenatzaileek zaharragoak eta heldutasunean
aurreratuak dutenen gaineko hautapena hobesten baitute (Williams and Franks, 1998).
Horrekin, entrenamendu eta azpiegitura hobeak eskura izateko, maila altuagoko
taldeetara iragateko, profesionala bilakatzeko edota nazio-mailako taldeetan agertzeko
ere abantaila dute (Helsen et al., 1998).
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1.8. Irudia: 1989ko Munduko Kopan, 20
(Under 20s) eta 17 (Under 17s) urtetik
beherako

futbolariek

zituzten

jaiotza-

banaketen portzentajeak, txapelketa-urtea
hiruhilekotan
lankideen
Abu.-Urr.

Aza.-Urt.

Ots.-Api.

Mai.-Uzt.

JAIOTZAK HIRUHILEKOTAN BANANDUTA

banatuta.

“Family

Barnsley

planning:

eta

Football

style, the relative age effect in football”
lanetik moldatua (Barnsley et al., 1992).

Aldiz, berandu jaiotakoek, batez ere azken 3 hilabeteetan jaiotakoek, jada 14
urtetik behera aisialdi mailan eta txapelketa-mailan dabiltzanak (junior eta amateur
kirolariak) zailtasunak dituzte maila altuetan aritzeko. Gerora, 15-18 urte bitartean,
zailtasunak dituzte bai elite mailara heltzeko, eta baita subelite mailan aritzeko ere.
Gainera, bai praktika- edota bai entrenamendu-kargari begira ere, desabantaila pairatzen
dute. Alboratze honek kirolaren parte hartzean, futbol-garapenean eta etorkizunean
maila altuenetan hautatua izateko aukeretan ere modu negatiboan eragin dezake (Cobley
et al., 2009) eta 12 urtetatik aurrera ere, probabilitate handiagoak dituzte kirola uzteko
(Helsen et al., 1998). Horren adibide, jada maila profesionalera heldutako jokalarien
analisia dugu, non ikusi den arrakastak erlazio handiagoa duela adin txikitan pairatutako
hautapenaz, epe luzera aurkeztutako garapenaz baino (Hoff and Helgerud, 2004).
Gainera, efektu hori oso gotorra da. Alde batetik efektuaren eraginak
heldutasunera arte irauten du (Helsen et al., 2000;Williams and Reilly, 2000). Adibidez,
Munduko koparen finalean, Ingalaterrako 1986, 1990, 1994 eta 1998 urteetako
selekzioetan, txapelketa-urtearen lehenengo 3 hileetan (Iraila-abendua) jaiotakoak,
taldearen %50 inguru ziren. Hau, efektuaren hondar-ondorioa dela azaltzen da, non
gaztetan RAE pairatu izanaren eraginez, gelditu zirenen proportzioa islatzen den
helduetan (Williams and Franks, 1998). Bestetik, FIFA-k txapelketa-urtean parte
hartzeko datak aldatu zituenean, (Abuztua-Uztaila → Urtarrila-Abendua), ikusi zen bai
txapelketa-urte zaharrean eta bai berrian ere, bietan mantendu zela RAE-aren eragina
(Helsen et al., 2000); eta gainera, txapelketa-urte zaharrean abantaila izan zutenen
proportzioa, hurrengo urteetan ere handia izan zen (Vaeyens et al., 2005b).
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Heldutasun aurreratua izatea, eta txapelketa-urte berean zaharragoa izatea ere,
biak banako batzuek besteek baino adin biologiko handiagoa izatearekin erlazionatzen
dira. Faktore bi horiek gehigarriak dira, eta futbolean abantaila ematen duten tamaina
handiagoa edo ahalmen aerobioa, indarra, erresistentzia edota abiadura hobea ere
izateko aukera handiagoak izango dituzte (Cobley et al., 2009).
Gainera, zaharragoa izateak bakarrik, beste abantaila batzuk dituela ere ikusi da.
Adibidez, koordinazio neuromuskularra behar den ariketetan (jauziak eta lasterketa
arinak bihurguneekin), heltze maila berdineko gazteen artean, zaharragoak hobeak dira
(Branta et al., 1986;Beunen et al., 1997;Capela et al., 2003;Fragoso et al., 2003). Baina,
bai psikologiaren (Musch and Gronin, 2001) eta bai kognizioaren partetik ere,
ezberdintasun nabariak daudela ikusi da (Dudink, 1994;Baxter-Jones and Helms,
1994;Helsen et al., 1998;Simmons and Paull, 2001). Zaharragoak diren jokalariek,
norbere ahalmenen gaineko pertzepzioa modu hobean garatzeko ahalmena erakuts
dezaketela aipatu da; aldiz, hautatuak izan ez direnek, kirol-esperientzia negatiboa
izateko aukera handiagoak dituztela, ahalmenen pertzepzio-garapena txikiagoa dutela
eta kirola uztera jotzen dutela aipatzen dira (Cobley et al., 2009).
RAEaren eragina handitzen duten hainbat eragile daudela ere ikusi da. Alde
batetik, eragile soziokulturalak aipatzen dira, bai populazio mailan eta bai kirol-parte
hartzean ere, txapelketa-mailaren handipena gertatu delako. Bestetik, adin txikiagoetan
maila altuetako txapelketak agertu izana, eta talentuen lanketarekin erlazionatutako
programen eraginak ere aipatu dira (Cobley et al., 2009). Horiei, banakoen artean
entrenamendu bera izateko aukera ezberdintasuna gaineratu behar zaie. Maila
altuagoetan aritzeko abantaila izatea, praktika-, entrenamendu- eta txapelketa-karga
handiagoak eta hobeak izatearekin uztartzen da. Horiek esperientzia handiagoa izatea
bermatuko dute (Cobley et al., 2009). Beraz, nahiz eta ezaugarri fisikoen edo
fisiologikoen arabera abantailarik ez aurkeztu errendimenduan, behin prestaketa eta
esperientzia hobea izanik, berriz hautaketan abantaila izatean isla daiteke (Baker et al.,
2003). Hori horrela, RAE pairatzegatik, gerta daiteke potentzialki onak direnek
hautaketa-aukera

txikiagoak

izatea.

Hau

gerta

daiteke

txapelketa-urte

baten

testuinguruan, urte horretan duten errendimendua ez delako adin bereko kideen aurrean
behar beste altua; alde batetik duten hazkuntza eta heldutasun eredua berantiarra delako,
edota txapelketa urtean berandu jaio direlako (Hoff and Helgerud, 2004).
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1.3.2.3. Ezaugarriek, maila eta arrakasta aurresateko
duten ahalmena
Futbolean arrakasta izatea zerekin lotzen den aztertzean, ikusi da gero eta
hertsikiago lotuta dagoela entrenamendu egoki bat izatearekin. Hau da, futbolikuspuntutik garapen egoki batekin (Hoff and Helgerud, 2004). Baina, aurreko atalean
aipatu bezala, bestelako prozesu batzuek ere arrakasta horretan pisu handia dute. Arlo
horretan, beste lanetan azken ezaugarri horiek aurkezten duten garrantzia eta azaldu
duten erabilgarritasuna aztertu nahi dira, bai futbolean aritzearekin, bai maila altuan
aritzearekin, eta baita etorkizuneko arrakastarekin ere nolako erlazioa duten argitu
nahian.

1.3.2.3.1. Futbolarien garapen-programak
Ezaugarri horien garrantzia eta erabilgarritasuna aztertzen diharduten neurrian,
kirol-talentuen hautapen- eta garapen-programak aipatu behar dira. Parte hartze masiboa
bultzatzen duten eskola- edota komunitate-programen aldean, programa horietako
helburua maila altuko kirolariak prestatzea da; besteak beste, eskualde-, nazio- edota
nazioarteko mailan arrakasta bilatzeko (Malina et al., 2004a). Futbol talde handietan
gero eta zabalduago ageri dira programa horiek. Horietan, oinarrizko taldeen kudeaketa
bideratzen ari dira, bai etorkizunean maila altuko jokalari garatuak izateko, baina baita
ikuspuntu ekonomiko batetik ere garrantzitsua delako, duten maila mantentzeko
berebizikoa bihurtzen ari baita jokalari onak izatea (Bangsbo, 2002). Horrelako
programak, hasiera batean, atletismoa, arrauna eta gimnasia bezalako kiroletan garatu
ziren, non arrakasta zuzenean erlazionatzen den aldagai unidimentsionalekin (Bourgois
et al., 2000;Reilly et al., 2000b;Bourgois et al., 2001;Abbott et al., 2005). Baina
futbolean, ez da horrelako ezaugarrien eta arrakastaren arteko erlazio zuzenik ikusi.
Horregatik, programa-eredu ezberdinak garatuaz joan dira eta horietan oso
garrantzitsua da talentu identifikazioaren eta futbol garapenerako egokiak diren puntuak
argitzea eta zehaztea (Williams and Franks, 1998;Martindale et al., 2005;Vaeyens et al.,
2006). Alde batetik, maila altuko kirolaria sailkatzeko ezaugarri garrantzitsuenak
zeintzuk diren ezagutu behar da, eta bestetik, ezaugarriak etorkizuneko mailarekin
erlazionatu nahi dira, batez ere duten iragarpen-ahalmena neurtzeko xedeaz (Williams
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and Franks, 1998;Hoare and Warr, 2000;Reilly et al., 2000b;Martindale et al.,
2005;Vaeyens et al., 2006). Baina, ikusirik futbolean ezaugarrien iragarpen-ahalmena
ezartzea prozedura konplexua dela, egun, aldagai ugariren bidezko hurbilketa edo
analisi multibariantea erabiltzen hasiak dira ikerketa-talde askotan (Williams and
Franks, 1998;Hoare and Warr, 2000;Reilly et al., 2000b;Vaeyens et al., 2006).
Horrelako lan baten adibide, Reilly eta lankideena dugu (Reilly et al., 2000b). 16
urte inguruko maila ezberdinetako futbolariekin, test-bateria bat aplikatu zuten, eta
analisi multibariantea erabiliaz, futbol-talentuaren iragarle hoberenak hurrengoak zirela
ondorioztatu zuten: bizkortasuna, abiadura, ego-orientabidea eta jokoan aurrea hartzeko
ahalmena. Hurrengoek ere ekarpen handia zuten: pisuak, ahalmen aerobioa, nekearekiko
tolerantziak eta dribbling-a edo iskin egiteko ahalmenak.

1.3.2.3.2. Ezaugarri bereizgarriek adinka duten
aldagarritasuna eta maila altuetako homogeneotasuna
Ezaugarrien gaineko ikerlanak burutzean, alde batetik ikusi da, umezaroan eta
nerabezaroan egiten diren lanetan, dagoen aldagarritasuna kontrolatzea garrantzitsua
dela (Baxter-Jones et al., 2005). Horretarako adina eta heldutasun-maila adierazteko
indikatzaileak kontrolatzen dira. Ikusi bezala, bai ezaugarrien balioak eta bai horiek
aldatzeko ereduak ere oso aldakorrak dira (Malina et al., 2004a;Vaeyens et al., 2006),
bai hazkuntza edo hobekuntza-pikoak gertatzen diren adinari dagokionez, eta baita
aldaketen iraupenari dagokionez ere (Malina et al., 2004a). Horren adibide, adin txikiko
futbolari askoren altueraren eta pisuaren balioak 10. pertzentiletik behera eta 90.etik
gora azaltzen dira (Malina et al., 2000). Hainbat lanetan, aldakortasun horrek emaitzen
konparaketan duen inpaktua aipatu da, konparaketa asko ez adierazgarriak izateko joera
handia baitago (Cacciari et al., 1990;Helsen et al., 1998;Malina et al., 2000;Hlaing et
al., 2001;Malina et al., 2005b;Vaeyens et al., 2006;Elferink-Gemser et al.,
2006;Elferink-Gemser et al., 2007).
Gainera, ezaugarri jakinek adin batzuetan maila ezberdinetako futbolariak ondo
bereizten dituzten arren, beste adin batzuetan ez dute ahalmen bera erakusten (Cacciari
et al., 1989;Cacciari et al., 1990;Vaeyens et al., 2006). Adibidez, Vaeyens eta lankideek
Belgikan eginiko lanean, ikusi zuten 12 eta 16 urte bitarteko adinen artean, U13 eta U14
taldeetan, hau da, 13 eta 14 urtetik beherakoen taldeetan batez ere abiadura eta abilitate
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teknikoak zirela bereizgarrienak, aldiz, U15 eta U16 taldeetan, ahalmen aerobioak
garrantzi handiagoa zuen (Vaeyens et al., 2006).
Kasu horretan, umeen eta nerabeen aldagarritasunaren eraginari, futbola
bezalako kiroletan gertatzen den beste fenomeno bat gaineratu behar zaio: maila
altuetako homogeneotasuna. Adina handituz doalarik, kirolaren parte hartzea gero eta
bereiziagoa bilakatzen da, eta banakoek gero eta maila altuagoa erakustea eskatzen du,
behintzat kirol-maila altuetan mantendu nahi bada. Horregatik, eskakizunak gero eta
handiagoak direnez, denbora handiagoa erabili beharra dago kirol-praktikan, eta
prestakuntza gero eta zorrotzagoa bilakatzen da (Malina et al., 2004a). Kasu horietan,
hautapena gero eta gogorragoa da, eta horregatik, maila altuagoko txapelketan taldeak
gero eta txikiagoak eta homogeneoagoak bilakatzen dira. Hori dela eta, aldakortasuna
txikiagoa da, eta zailagoa egiten da ezberdintasunak topatzea talde horien artean edo
haien barneko azpitaldekapenetan (Le Gall et al., 2010). Horregatik, ezaugarri jakinek
adin txikitan talentua aurresateko balioa badute ere, adina handitzean duten aurresateko
balioa txikiagoa dela ikusi da (Davids et al., 2000;Williams and Reilly, 2000).
Malina eta lankideek, bi adin-tarte bereziki kontrolatu behar direla diote, eta adin
batean edo bestean hobetsiko diren ezaugarrien multzoa eta horien garrantzia ere
aldagarriak direla aipatzen dute. Alde batetik, 9-14 urteko tartea markatzen dute,
mutiletan bereziki tamainan eta errendimenduan aldakortasun handiena gertatuko den
tartea da eta. Bestetik, 15-17 urteko tartea dago, aldakortasuna txikitzen deneko aldia
da. Kasu honetan, heldutasun berantiarreko banakoek heldutasun maila altuagoak
lortuko dituztela diote (Ikus 1.9. Irudia) (Malina et al., 2004a).

1.3.2.3.3. Epe luzeko arrakasta
Hainbat autorek aipatu dute futbolean aritzeko ezaugarri jakinak garrantzitsuak
direla, eta are gehiago maila altuan aritzeko, behintzat epe laburrera. Adibidez, 8 urteko
futbolari gaztetxoentzat, maila altuetan aritzeko ezaugarri fisiologiko egokiak azaltzea
garrantzitsua da, eta horiek talentuen hautapenean ere funtzio garrantzitsua betetzen
dute (Bunc and Psotta, 2001). Baina aipagarri da ere, ia ez dela korrelaziorik topatu
umezaroan ezaugarri egokiak izatea eta heldutasunean maila bera mantentzearekin
(Brown, 2001). Adibidez, ez da posible 8 urteko banako batek, adin horretako
futbolariekiko ezaugarri hobeak izan arren, 10 urteren buruan, 18 urterekin, arrakastarik

Sarrera .

39

Garapenean dauden futbolariak

izango duen ala ez aurresatea. Aldiz, ezaguna da maila altuko prestakuntza izateko,
entrenamenduaren garrantzia handia dela. Praktikak pisu handia du, eta esfortzu eta
atentzio handia eskatzen duen entrenamendu bideratua behar da maila horretara
heltzeko (Baker et al., 2003). Gainera, maila gorenean egonik ere, errendimendu hori
mantentzea oso zaila da (Elferink-Gemser et al., 2007), eta entrenamendu karga handiak
jasateko ahalmena ere garrantzitsua da (Abbott et al., 2005). Horrela, maila altuko
futbol taldeetan ere, progresiorako aukerak murritzak dira, 21 urtetik beherako jokalari
semiprofesional eta amateurrek zailtasunak baitituzte jokatzeko (Vaeyens et al., 2005a).
Futbolean ere, arrakasta izatearekin erlazionatutako beste ezaugarri batzuk
aurkitu dira. Adibidez motibazioa, entrenagarritasuna eta progresioan aukerak izatea
aurresatea badago, baina horien artean ez da tamaina edota ahalmen fisiko, fisiologiko
edo teknikorik azaldu (Brown, 2001). Horrekin alderatuz ordea, jokalari gazte
arrakastatsuak bereizten dituzten ezaugarririk badagoenez, adibidez abiadura,
bizkortasuna edota jauzi-ahalmena (Janssens et al., 1998), horiek epe luzeagoko
arrakasta aurresateko ere baliogarriak direla baieztatzera eraman ditu hainbat autore
(Williams and Reilly, 2000). Dena den, jokalari arrakastatsuago horiek ahalmen
handiagoak dituztela azaltzeko beste ideia batzuk ere aipatu dira, alde batetik, berezko
ahalmen handiagoa dutela (Ikus 1.9. Irudia), edota entrenamenduaren kantitate eta
kalitatea handiagoa izan direla. Horrekin lotuta gainera, hainbat kasutan aipatu da
talentuen garapen-programetan, lan handiagoa egin dela adin txikitako identifikazioan,
baina ez horrenbeste kirolarien garapenean (Abbott et al., 2005), eta praktika hau,
hainbat autorek diotenaren aurka doa, hautaketa goiztiarraren aurrean epe luzeko
helburuen eta metodoen garrantzia azpimarratu baitute (Martindale et al., 2005).
Horrekin bat eginik, jada epe laburreko lanetan, aurretik azaldutako joerekin
emaitza kontrajarriak daudela atzeman da. Adibidez, nerabezaroan heltze goiztiarra
dutenek arrakastatsuagoak direla, eta talde horietan batez bestekoa baino proportzi
handiagoan daudela ikusi arren (Malina et al., 2000;Gil et al., 2007), hainbat lanetan
ikusi da beti ez dela horrela. Adibidez Europako futbol taldeetan batez besteko heltzea
ageri da (Philippaerts et al., 2006). Aipatzeko da ere, etorkizuneko errendimenduari
begira, indar-aldagaietan, nerabezaroan (12-19 urte bitartean neurturik) heltze
berantiarra zutenek (Ikus 1.9. Irudia), goiztiarra zutenek baino emaitza adierazgarriki
hobeak zituztela heldutasunean (30 urte) (Beunen et al., 1997).
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1.9. Irudia: Eredu teorikoak heldutasun
biologikoaren

garapenaren

ahalmen ondorizko

eta

berezko

efektuak aztertzeko

umeen eta nerabeen errendimenduan. “A”,
heltze goiztiarra; “B”, heltze berantiarra,
“C”, berez ahalmen handiagoa duena.
Rowland-en

“Children's

Exercise

Physiology” liburutik moldatua (Rowland,

Adina, urteak

2005)

Hori dela eta, lan longitudinalen garrantzia azpimarratu da (Malina et al.,
2004a). Horietako batzuk erretrospektiboki planteatu dira, eta beste batzuk,
prospektiboki. Denek konparatzen dute umezaro edota nerabezaroko banako kopuru
baten ezaugarri multzoa, heldutasunean lortutako maila edo egoeraren arabera.
Horrelako lanetan, batzuetan ezberdintasunik topatu ez arren, besteetan hainbat
ezaugarriren garrantzia konfirmatu da. Horietako lan batean, ezaugarri antropometriko
eta fisiologikoak erabilita, 1989 eta 1992 urteen bitartean, nazioarteko mailan zebiltzan
14 eta 16 urte bitarteko 64 futbolarien ezaugarriek, gerora, maila profesionalean
kontratatuak izatearekin zuketen erlazioa aztertu zuten. Neurketen artean, altuera, pisua,
gantz-portzentajea, eta errendimendu aerobioa (20m-ko joan etorriko lasterketa testa)
eta anaerobioa (15m eta 40m-ko lasterketa leunak) kontuan hartu ziren. Alde batetik,
arrakastatsu edo ez arrakastatsuen artean ia ezberdintasunik topatu ez zela aipatzen da.
Bestetik, errendimendu aerobio eta anaerobioarekin erlazionatutako ezaugarrietan,
denek maila altua aurkeztu zutela azpimarratzen dute autoreek (Franks et al., 1999).
Le Gall eta lankideek aldiz, ezberdintasunak aurkitu zituzten antzeko lan batean.
Futbol-teknifikaziorako eskola batean graduatutako 115 ikasleren U14, U15 eta U16
taldeetan zeudenen balioak, etorkizunean lortutako mailarekin (amateurra, profesionala
eta nazioartekoa) erkatu zituzten. Neurri antropometriko eta fisiologikoak neurtu, eta
heldutasun indikatzaile modura hezurdura-adina erabili zuten. MANCOVA, hots,
analisi aldagai anitza erabilita, 3 mailen artean ezberdintasunak zeudela ikusi zuten, eta
aldagai bakarreko konparazioak erabilita, hurrengoak aurkitu zituzten: nazioarteko
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mailara heldutakoek batez besteko heldutasuna zuten bitartean, profesional eta
amateurrek heltze goiztiarra izateko joera zuten. Masari dagokionez ere, profesionalak
astunagoak ziren amateurrak baino, eta bai profesionalak eta bai nazioarteko mailakoak
ere, amateurrak baino altuera eta potentzia anaerobio handiagokoak ziren. CMJ jauzian
eta 40m-ko lasterketa leunean ere, nazioarteko mailakoek, amateurren aldean hobeak
ziren (Le Gall et al., 2010).
Beraz, ezaugarri fisikoek eta fisiologikoek etorkizuneko mailan eragina izan
dezaketela ondorioztatzen dute autoreek; baina gainera, bereziki aipatzekoa da
etorkizuneko arrakasta heldutasun berantiarra izatearekin erlazionatzen dutela ere bai.
Erlazio hau U15 eta U16 taldeetan bereziki nabaria egin zen, baina ez U14 taldean.
Autoreek diotenez, nerabezaroan taldeen heldutasun maila bataz bestekotzat jo daiteke,
baina gerora heldutasunean lortutako mailen artean heldutasun goiztiarra zutenak
amateur mailan gelditutakoak ziren, nahiz eta teorian abantaila izan behar, eta gainera
ezaugarri fisiologikoetan ere emaitza txarragoak azaldu zituzten (Le Gall et al., 2010).
Heldutasun-maila bataz bestekoa edota batez ere goiztiarra dutenen desabantaila
hau azaltzeko (Malina et al., 2000;Malina et al., 2004b), progresioaren ikuspegia
erabiltzen da. Heldutasun goiztiarra duten jokalariek, 14 urte inguruan, ezaugarri
hobeak agertzeko aukera handia badute ere, gerora hazi eta indarra bezalako ezaugarriak
hobetzeko potentzial txikiagoa dutela argudiatzen da (Ikus 1.9 Irudia). Hori izan daiteke
jokalari amateurren gainean gertatutako progresio txikiagoaren arrazoietako bat (Le
Gall et al., 2010). Berantiarra dutenek aldiz, potentzial maximora heltzeko tartea
handiagoa denez, heldutasun goiztiarra dutenek baino tarte zabalagoa dute ezaugarri
fisiko eta fisiologikoetan hobekuntza handiagoak izateko, eta beraz progresio handiagoa
erakusteko, batez ere nerabezarotik aurrerako kasuetan (Ikus 1.9 Irudia) (Beunen et al.,
1997). Gainera, heldutasun berantiarra izateak epe luzean desabantailarik ez pairatzea,
bat letorke beste lan batzuekin. Lan horietan esaten da heldutasun-mailak ez duela
eraginik etorkizuneko altuera maximoan (Sheehy et al., 2000) edota izatekotan,
heldutasun berantiarra dutenek altuagoak izateko joera dutela (Gasser et al.,
2001a;Gasser et al., 2001b). Horrelako daturik Japoniako futbolarietan ere ikusi da, 6
eta 18 urte bitartean egin zitzaien jarraipena, eta batez beste heldutasun berantiarra
aurkeztuta, heldutasunean, 0,7cm-ko altuera handiagoa zutela, adierazgarria ez bazen
ere (Nariyama et al., 2001).
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HELBURUAK
Lan honetan, hurrengo helburuak izan ditugu:

1.

Futbolean aritzeko, eta futbolean maila altuan aritzeko, 10 eta 14 urte

bitartean mutiletan bereizgarriak diren ezaugarriak aztertzea. Honetarako, maila
altuko eta ertaineko futbol-talde bana, eta ingurune geografiko bereko populazio
orokorreko taldeak 4 adinetan (11, 12, 13 eta 14 urte) banatuta konparatu ziren hurrengo
ezaugarri-multzoekin: adin kronologikoa, ezaugarri fisikoak (neurriak, gorputz-osaketa
eta somatotipoa) eta ezaugarri fisiologikoak (ahalmen aerobioa, indarra, jauzi-ahalmena,
abiadura, bizkortasuna eta abilitate espezifikoa).

2.

Adin beretan, hautaketarekin erlazionatuta dauden eraginen artean, mutil

futbolarietan gertatzen den jaiotza-banaketaren alborapenik ageri den ala ez
aztertzea, bai maila altuan eta bai ertainean ere. Honetarako futbolarien jaiotzak
seihilekotan banatuta, urte beretako EAE-ko mutilen jaiotza kopuruarekin erkatu ziren.

3.

Adin beretan, maila altuko taldearen baitan titular hautatuak direnak eta

ez direnak bereizten dituzten ezaugarriak aztertzea. Honetarako, denboraldiaren
hasieran eta bukaeran, 1. helburuan aztertutako ezaugarriak kontuan hartu ziren.
Horretaz gain, listuko testosterona bidez heldutasun-mailan ezberdintasunik dagoen ala
ez ere aztertu zen.

4.

Maila altuko taldeetan denboraldian zehar izandako aldaketa fisiko eta

fisiologikoak aztertu eta titular izateko hautaketarekin erlaziorik duten ala ez
argitzen saiatzea. Honetarako, denboraldian zehar ezaugarriak aldatu ziren ala ez eta
egitekotan nola aldatu ziren aztertu zen. Gainera estatistiko multibariantea erabiliaz,
aldaketa hauek titular eta ez-titular izatearekin erlaziorik zuten ala ez ere argitzen saiatu
ginen.
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5.

Maila altuko talde batean, aldagaien arteko korrelazioak aztertzea. Alde

batetik, hazkuntza eta heltzearekin erlazionatutako aldagaien garapena nolakoa
izan den ezartzeko. Bestetik, adin guztietan ezaugarri fisikoek fisiologikoekin zer
nolako erlazioa duten ezartzeko. Honetarako, Athletic Club Fundazioko Sorbideen
datuak erabilita, ezaugarri guztiak, eta hauek denboraldian zehar izandako balioen
kendurak, bai adin kronologikoarekin, eta bai listuko testosteronarekin korrelazionatu
ziren. Gainera, ezaugarri fisiko guztiak fisiologikoekin korrelazionatu ziren, bai
gordinik, eta bai adin kronologikoa kontrolaturik ere.
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MATERIALAK ETA METODOAK

3.1. LAGINA
3.1.1. Ikerketako banakoak
Ikasketa honetan 10-14 urte bitarteko 383 mutil aztertu dira 2004-2005 eta 20052006 denboraldietan. Muti hauek dira: 1) Athletic Club Fundazioko (ACF) IbaizabalNerbioi guneko 138 futbolari (Sorbideak eta Teknifikazio Taldeak), 2) inguruko talde
lokaletako 92 futbolari (CD Galdakao eta CD Ugao) eta 3) lurraldeko 4 eskola eta
ikastoletako 153 mutil (Gorondagane, Gandasegi, Eguzkibegi eta Askartza ). Partaideen
kopurua eta taldeak 3.1 taulan ikus daitezke.
ADINA (urteak)

11

12

13

14

Guztira

SORBIDEA (Tekn. Taldea)

44

42

30

22

138

TALDE LOKALA

13

27

27

25

92

POPULAZIO OROKORRA

60

61

15

17

153

3.1. Taula: Jokalari eta parte hartzaileen kopurua taldeka eta adin absolutuaren arabera sailkatua.

Hemendik aurrera taula honetako adina erabiliko dugu (11, 12, 13 eta 14),
denboraldi bakoitzaren azken urtearen abenduaren 31an jada jokalari guztiek zuten adin
absolutua baita.
Ikerlan hau egiteko bi denboraldi jarraian (2004-5 eta 2005-6) ACFko talde
horietan azterketa fisikoak eta proba fisiologikoak egin ziren (Ikus 3.2 Taula). Adin
talde beretan bi denboraldietako jokalariak batu ziren, lagina handiagoa izan zedin.
Futbol-talde lokalekin 2004-5 denboraldian egin ziren froga guztiak (Ikus 3.3 Taula).
Populazio orokorraren lagina, bi denboraldietan zehar osatu zen, parte hartzaileak eremu
geografiko bereko eskoletako eta ikastoletako ikasleak ziren (Ikus 3.4. taula).
Sorbideetan, jokalariak hautatzeko inguruko taldeetako jokalariekin kontaktuan
jarri eta entrenatzaile gaituekin jarri zituzten entrenatzen, baina bi denboraldietan, modu
ezberdinean antolatu zituzten taldeak entrenamenduari dagokionez. Kasu guztietan
beraz 3 egunetan entrenatzen zuten: 2004-05 denboraldian, DENA proiektuaren barne
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Sorbide izendatutako adin ezberdineko taldeak eratu ziren, eta hauek asteko 3
entrenamendu-sesio betetzen zituzten. 2005-6 denboraldian, DENA proiektuaren
aldaketen ondorioz, teknifikazio-taldea zeritzen taldeetan, jokalariek berezko futboltaldeetan bi egunez entrenatzen zuten eta hirugarren egun batean ACF-ko gaitutako
entrenatzaileekin. Bi neurketa egin zitzaizkien denboraldi bietan, bata denboraldi
hasieran, abendua-urtarrila aldera, eta bigarrena, denboraldi amaieran maiatza-ekaina
aldera.

N
Adina

Jaioturtea
Sorbide 2004-05

Teknifikazio taldea 2005-06

Guztira

11

17

27

44

1994/1995

12

15

27

42

1993/1994

13

17

13

30

1992/1993

14

17

5

22

1991/1992

Guztira

66

72

138

1991/1995

3.2. Taula: Sorbide eta teknifikazio taldeen partaide ziren jokalarien kopurua taldeka eta adin
absolutuaren arabera sailkatua, bakoitzaren jaioturtearekin batera.

CD Galdakao eta CD Ugao futbol taldeak, inguru geografiko bereko taldeak
ziren. Maila hauetan, alde batetik talde bereko futbolari gazteagoak aukeratzen dira, eta
bestetik, inguruko taldeetako jokalariak ere aukeratzen dira.

Taldea
CD Ugao

CD Galdakao

Kategoria

Adina (urte)

N

Jaioturtea

Alebin

11

13

1994

Alebin

12

9

1993

Alebin B

12

18

1993

Infantil B + C

13

26

1992

Infantil A + B

14

27

1991

11-14

92

1991/1994

Guztira

3.3. Taula: Talde lokalen jokalarien kopurua taldeka eta adin absolutuaren arabera sailkatua, bakoitzaren
jaioturtearekin batera.
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Taldea
Gorondagane (Sondika)
Eguzkibegi (Galdakao)
Gandasegi (Galdakao)
Askartza Claret (Leioa)
Gorondagane (Sondika)
Eguzkibegi (Galdakao)
Gandasegi (Galdakao)
Askartza Claret (Leioa)
Eguzkibegi (Galdakao)
Gandasegi (Galdakao)
Askartza Claret (Leioa)
Eguzkibegi (Galdakao)
Askartza Claret (Leioa)
Guztira

Adina (urte)

N

Jaioturtea

11

39

1994/1995

12

75

1993/1994

13

17

1993

14

17

1992

11-14

153

1992/1995

3.4. Taula: Populazio orokorra bezala hautatutako inguru geografiko bereko parte hartzaileen kopurua
taldeka eta adin absolutuaren arabera sailkatua, bakoitzaren jaioturtearekin batera.

Populazio orokorreko taldeei, jokalariek izan zituzten neurketa eta froga berak
egin zitzaizkien. Kontutan hartu zen futbolean nolako parte-hartzea zegoen eta
zenbaiten datuak baztertu egin ziren datu-tratamenduak hala eskatzen bazuen. Emaitzak
aztertzerakoan, proba ezberdinetan, jokalarien kopurua ez da beti berdina izan. Hau
gertatzeko arrazoiak ziren, gehienetan, jokalari edota partaide batzuentzat neurketa
edota frogetara etortzea ezinezkoa egin zitzaiela. Beste batzuetan, lesionaturik
zeudelako antropometria bakarrik egin zitzaien edo batzuetan futbol taldeetan jokalari
berrien agerpena edo batzuen galera gertatu zen ere bai.

3.1.2. EAEko jaiotza-kopurua
Futbolarien jaiotza-datak alderatzeko, EAE-ko urte beretako mutilen hilekako
jaiotza-kopuru totala EUSTAT estatistika-zerbitzuaren bitartez lortu ziren (EUSTAT,
2006). Datuak urteka eta seihilekoka banatuta daude.

1991

1992

Urtea
1993

Guztira

1

4205

4286

4179

3975

4007

20652

2

4145

4139

3952

3854

3911

20001

8350

8425

8131

7829

7918

40653

1994

1995

Seihileko

Guztira

3.5. Taula: EAEko 1991 eta 1995 urte bitartekoen mutilezkoen seihilekoko jaiotza-kopuruak.
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3.2. MATERIALAK
Erabili zen ekipamendua honako hau da (Ikus 3.1. eta 3.2. Irudiak):
•

ASIMED Tallimetro portatil de plataforma T226 (Barcelona).

•

Oregon Scientific BWR 101 balantza (AEB).

•

Lufkin neurtzeko zinta (Alemania).

•

ALCA Kalibrea (2186.0250) (Eibar).

•

Harpenden plikometroa edo tolesturen konpasa (Ingalaterra).

•

Polar Elektro OY pultsometroak (Vantage eta 610i serieak), interfaze-a eta

ordenagailuan datuak aztertzeko programa (Finlandia).
•

Ergojump® ukipen-plataforma, Bosco Systems (Italia).

•

Seiko System S129 kronometroa eta zelula fotoelektrikoak (Japonia).

•

Monark 834 bizikleta ergometrikoa (Suedia).

•

COLLINen esku-dinamometroa

•

Grifols etxeko Sistema de Enzimoinmunoanalisis TRITURUS (Barcelona).

Listuko testosterona neurtzeko DIAMETRA etxeko KITa (ELISA) erabili zen (Italia).

a)

b)

d)

e)

f)

3.1. Irudia: Gorputzeko neurketak egiteko gailu eta tresnak, ezkerretik eskuinera a) ASIMED tallimetroa,
b) Oregon Scientific baskula, d) Perimetroak hartzeko zinta, e) diametroak hartzeko kalibrea eta f) Azaltolesturak neurtzeko Harpenden Plikometroa
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a)

b)

e)

d)

f)

g)

3.2. Irudia: Errendimenduzko froga eta testak betetzeko gailu eta tresnak a) Polar Vantage eta S610i
pultsometroak, b) Monark 834 zikloergometroa, d) Collin esku-dinamometroa, e) Ergojump ® Bosco
Systems jauzi-plataformaren mikroordenagailua d) Seiko System S129 kronometroa, g) TRITURUS
Enzimoinmunoanalisirako sistema
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3.3. METODOAK
Ikerlanak, Gurutzetako Ospitaleko (Bizkaia) etika-batzordearen onetsia jasoa
zuen (Ikus I Eranksina). Partaideei froga hasi baino arinago neurketen informazioa
idatziz eman zitzaien (Ikus II Eranksina); eta hasi aurretik, galdera gehiago legokeelako
aukera dela eta, hitzaldi bat egiten zen guraso eta gazteekin. Behin hauek guztiak eta
parte-hartzea boluntarioa dena argituta, “Onarpen Informatu” bana eman zitzaien parte
hartzaileei, alde batetik 18 urtetik beherakoentzako eredua mutilei eta bestetik guraso
edo tutoreentzeko eredua guraso edo tutoreei (Ikus III eta IV Eranskinak).
Sorbide eta teknifikazio-taldeetan bi neurketa egin ziren, bata denboraldi
hasieran, abendua-urtarrila bitartean, eta bigarrena denboraldi amaieran, maiatza-ekaina
inguruan. Talde lokaletan ere denboraldi amaieran egin zitzaizkien frogak Sorbide eta
teknifikazio taldeen modu berean, horrela Sorbideetako denboraldi amaierako datuak
erabili dira 3 populazioen konparazioa egiteko.
Sorbideeetan (2004-05) gainera, entrenatzaile eta teknikariei talde titularra
osatzea eskatu zitzaien, hauek neurtutako daturik ezagutzen ez zutelarik. Honen bitartez,
jokalari titular eta ez titularren azpitaldeak osatu dira hauen arteko konparaketarako.
Probak, antzeko baldintzetan egin ziren talde ezberdinetako konparaketari
begira. Jokalariek entrenatzeko erabiltzen zuten zelaian lasterketa-frogak egin ziren
zegokien ekipamenduarekin. Bestelako neurketak bertako azpiegiturak erabilita egin
ziren: galdeketa, antropometria, dinamometria, ergometria eta jauziak. Azkeneko bietan
oinetako egokiak erabilita egin zen.
Populazio orokorreko taldeak aztertzeko eskoletako azpiegiturak erabili ziren.
Azken hauetan, lasterketen moduko frogak egiteko, batzuetan inguruko kirol-guneak
erabili ziren eta besteetan eskolak berak zituen kirol-azpiegituretan. Futbol-jokalariekin
bezala egokiak ziren arropa eta oinetakoak eramatea eskatu zitzaien.
Talde guztietan antropometriak egiteko guneak parte hartzaileen intimitatea
zaintzeko gogoaz gune itxiak eta kontrolpekoak erabili ziren, bertan soilik neurtzaileek
zuten egoteko aukera.
Zikloergometria egiteko ondo aireztatutako guneak hautatu ziren. Jauziak
egiteko, hala behar bazen, aurretik froga-gunean irristatzeko edota paretekin kolpatzeko
aukerak murriztu egiten ziren, beti ere aurrena segurtasun-egoera egokia bermatuz.
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3.3.1. Galdeketa: Datu orokorrak
Datu orokor modura: eskuz eta oinez eskuin ala ezker ziren, kontakturako
telefono edota helbide elektroniko bana eta jaiotza-data eskatu zitzaien. Jaiotza-datatik
kalkulu estatistikoak egiteko jaiotze-hilea kontutan hartu zen. Jaiotza-datak seihilekotan
banatu ziren: lehenengo seihilekoa urtarriletik ekainera eta bigarrena uztailetik
abendura. Gainera, neurketa urte bakoitzaren abenduaren 31an izango luketen adin
dezimala kalkulatu da, taldeen arteko kohortekako adin kronologikoaren konparaketak
egiteko.

3.4. NEURKETAK eta FROGAK
3.4.1. Antropometria, gorputzaren osagaiak eta
somatotipoa
Gorputzeko neurketa ezberdinak egin ziren. Datu hauen bitartez, 4 osagaietako
ereduaren araberako gorputz-osaketa eta somatotipoa kalkulatu ziren.

3.4.1.1. Gorputz-neurketa: Antropometria
Beti neurtzaile berak eginik, ISAKaren (International Society for the
Advancement of Kineanthropometry) protokoloari jarraitu zitzaion (Marfell-Jones et al.,
2006). Parte hartzaile bakoitzari pisua (kg) eta altuera (cm) neurtu zitzaizkion. Gainera
6 azal-tolestura (mm), 4 perimetro (cm) eta 4 diametro (cm) ere neurtu ziren. Hauek,
gerora, GMIaren gorputz-osagaien eta somatotipoaren kalkuluan erabiliko ziren.

3.4.1.1.1.

Altuera, pisua eta gorputz masa indizea (GMI)

Pisua: Parte-hartzaileak zutik eta geldirik plataformaren erdian jartzen ziren,
gorputzaren pisua oin bietan ondo banatuta zutela. Geldirik mantentzeko esanez pisua
neurtu zen, 100 g-ko bereizmena erabilita (kg).
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Neurketak eta frogak

Altuera: Tallimetroarekin altuera cm-tan neurtzen zen. Vertex (buruaren
punturik altuena) eta euste-planoaren arteko distantzia cm-tan neurtu zitzaien guztiei.
Zutik eta geldirik jartzen ziren, oinak elkarren ondoan, besoak gorputzarekiko paralelo
eta gorputz atzealdea, batez ere ipurdia eta lepoa eskalaren kontra.

Vertex

______
-

Frankfort-en planoa

Orbitale ↔ Tragion
3.3. Irudia: Gorputz atzealdean ipurdiak eta
lepoak eskalaren kontra

jarrita

behar

dute.

“Frankfort”en planoa, orbitale eta tragion puntuak
jarraiki, lurrarekiko paraleloa den marra da. Plano
horretan,

buruko

puntu

altuena

(Vertex-a)

erabiliko da neurketa egiteko.

Garrantzitsua zen buruaren posizioa ondo ezartzea. Begirada aurrerantz izan
behar zuen eta burua “Frankfort-en planoan” mantenduz. Honetarako irudizko lerro bat
imajinatu behar da: begi-orbitaren behealdeko ertzetik (orbitale) kanpoko entzutebidearen goialdera edo tragion-era, eta lerro honek lurrarekiko paraleloa izan behar du
(Ikus 3.3. Irudia). Mutilak inspirazio sakon bat egiten zuenean hartzen zen neurria
milimetrora (mm) hurbilduz.
GMI: Altueraren eta pisuaren arteko erlazioa gorputz masa indizearen bidez
aztertu da. Hau kilogramotan neurtutako (kg) pisua metro karratutan (m2) jarritako
altuerarekin zatitutako balioa da: GMI = Pisua (kg) / Altuera2 (m2)

56

Materialak eta metodoak

Neurketak eta frogak

3.4.1.1.2.

Azal-tolesturak

Gorputzeko sei tokitan hartu ziren azal-tolesturak, denak gorputzaren
eskumaldean. Alde batetik, gorputz-adarretakoak (Ikus 3.5. Irudia): trizipitala,
subeskapularra, abdominala, eta bestetik, enborrekoak (Ikus 3.8. Irudia): supraespinala,
izter erdikoa eta zangokoa neurtu ziren.
Harpenden plikometroa (Ikus 3.4. b) Irudia) erabili zen. Neurriak 0,2 mmko
berezimenaz hartu ziren. Puntu bakoitzean hiru neurketa egin ziren eta bataz besteko
neurria eman. Izterreko eta zangoko tolesturak neurtzeko mutilak jesarrita zeuden,
belauna 90º-ko angeluarekin. Gainontzeko guztietarako mutila zutik zegoen, jarrera
antropometrikoari jarraiki.

a)

b)

3.4. Irudia: Plikometroaz neurketa egiteko orduan kontuan hartu behar diren pausuak: a) ezkerreko
eskuaz esku-pintza osatu azala eta azalpeko gantza batuz plikometroa azal-tolesturaren 1-2 cmra jarri eta
b) irudiko postura mantenduz 3. segundoan neurketa hartu.

Ezkerreko eskuaren erpuru eta hatz-erakuslearen artean azal tolestura hartzen
zen esku-pintza eginez (Ikus 3.4. Irudia), eta azal biak eta azalpeko gantza altxatu
tolestura egin arte. Eskuineko eskuarekin konpasa edo plikometroa hartu eta
tolesturaren 1-2 cm-ra jartzen zen, tolesturarekiko perpendikularra. Neurketak konpasa
jartzen zen momentutik 3 segundora egin ziren.
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3.4.1.1.2.1. Gorputz-adarretako tolesturak

Tolestura inginala
Belaun-hezurraren
hertz proximala

Belaun-hezurra
Izter-gaineko
erdiko puntua

a)

b)

d)

3.5. Irudia: Gorputz adarretako tolesturak, ezkerretik eskuinera a) trizipitala beso atzealdean borobilduta
eta gurutzeaz markatuta, b) izterrekoa (+) eta d) zangokoa (H4)

Tolestura trizipitala: (Ikus 3.5. eta 3.6. Irudiak) Besoaren goialdean, akromion
eta erradioaren buruaren arteko erdiko puntuan atzealdean hartzen zen tolestura hau.
Tolesturaren norabidea bertikala zen eta besoaren luzera-ardatzarekiko paraleloa.
Izterreko tolestura: Eserita eta oina ondo finkatuta dagoela, tolestura inginala eta
belaun-hezurraren goialdeko mugaren arteko erdiko puntuan neurtzen zen (Ikus 3.5 eta
3.7. Irudiak), izterraren aurrealdean.
Zangoko tolestura: Belaunean 90ºko angelua osatuz eta oina ondo finkatuta
dagoela (Ikus 3.5 eta 3.7. Irudiak), zangoaren erdialdean, zangoak perimetrorik
handiena duen tokian neurtzen zen. Tolesturaren norabidea bertikala zen eta zangoaren
luzera-ardatzarekiko paraleloa.
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Akromioa

Erdiko puntua :
neurketa-puntua

a)

b)

d)

Erradio burua

3.6. Irudia: Akromioa (a) eta erradioaren
buruaren (b) arteko luzera zintaz neurtu (d), eta
erdian marka bat (b-d) jartzen da. Hau tolestura
trizipitala eta beso erlaxatuaren perimetroa
neurtzeko erabiltzen da. (e) Neurketa.

e)

a)

b)

3.7. Irudia: a) Izterreko eta b) zangoko tolesturen neurketak. Honetarako belaunak 90ºko angelua duela
hartzen dira.

Materialak eta metodoak .

59

Neurketak eta frogak

3.4.1.1.2.2. Enborreko tolesturak

a)

b)

d)

3.8. Irudia: Enborreko tolesturak, ezkerretik eskuinera a) supeskapularra (H1), b) tolestura supraespinala
(H2) eta d) abdominala gurutzeaz markatuta.

Tolestura subeskapularra: Eskapularen behealdeko (Ikus 3.8. a) eta 3.9. Irudiak)
angeluaren azpian hartu zen tolestura hau. Tolesturaren norabidea zeiharra edo oblikuoa
zen. Behealderantz eta kanpoalderantz zihoan, horizontalarekiko 45º-ko angeluaz.
Tolestura supraespinala: Gandor iliakoaren altueran (Ikus 3.8. b) eta 3.10. a)
Irudiak), eskuineko ileoneko aurrealdeko eta gaineko ertzak markatzen duten puntutik
besapera bidean markatutako norabideak ezarritako angeluaz neurtu zen. Angelu hau
azalak berak naturalki ezarritako tolestura da, gutxi gora behera 45ºkoa.
Tolestura abdominala: Tolestura hau (Ikus 3.8. d eta 3.11. Irudiak), zilborraren
eskumaldean hartu zen, 2-3 cm-ra. Tolestura bertikala da, gorputzaren luzeraardatzarekiko paraleloa.

3.4.1.1.2.3. Tolestura-baturak
Tolestura hauekin, alde batetik, sei tolesturen batuketa egin zen; eta bestetik,
gorputz-adarretako tolesturak (trizipitala + izterrekoa + zangokoa) eta enborreko
tolesturak (subeskapularra + suprailiakoa + abdominala) banatu ziren, gero konparaketa
estatistikoak egiteko. Gantz portzentajea kalkulatzeko mutilen kasuan (Ikus 3.4.1.2.
Atala) erabiltzen den formulak lehen lau tolestura indibidualak baino ez ditu hartzen,
nesken formulak berriz seiak. Gaur egun ikerkuntzan gantz portzentajeari baino
garrantzi handiagoa ematen ari zaio tolestura bakoitzari eta batez ere euren batuketei,
horregatik ikerlan honetan sei tolestura hauek erabili ziren.
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a)

b)

3.9. Irudia: a) Tolestura subeskapularrerako puntua, eskapulako azpiko irtengunetik eta ezkerretik
eskuinera beherantza 45ºko angeluaz hartzen da. b) Tolestura subeskapularraren neurketa.

a)

b)

3.10. Irudia: a) Tolestura supraespinalaren tolesturen neurketa puntua (gandor iliakoaren altueran,
ileoneko ertza eta besapera doan lerroak ebakitzen duena). b) Neurketa.

a)

b)

3.11. Irudia: a) Tolestura abdominalaren tolesturen neurketa puntua (zilborretik 2-3 cm-ra). b) Neurketa.

Mutiletan hazkuntzarekin erlazionatzen den gantzaren birbanatzea dela eta,
enborreko eta gorputz-adarretako tolesturen erlazioa aztertzeko, bi tolestura moten
batuketen zatiketa egiten da. Enborreko tolesturen eta gorputz-adarretakoen artean
egiten da: E/GA = Σ enborreko tolesturak / Σ gorputz-adarretako tolesturak

Materialak eta metodoak .

61

Neurketak eta frogak

3.4.1.1.3.

Perimetroak

Zinta, neurtu nahi den tokiaren inguruan jartzen da, sakatu gabe. Luzetarako
ardatzarekiko perpendikular. Izter erdiko perimetroa, hankako maximoa eta besoko
erlaxatutako eta uzkurtutako perimetroak neurtu dira cm-tan, mm 1eko bereizmenaz.
Bai izterreko eta bai zangoko perimetroak neurtzean, oso garrantzitsua da parte
hartzaileak bere pisua bi hanken gainean ondo banatuta izatea eta hau beti gogorarazi
zaie. Perimetroak honako hauek izan ziren:
Besoko perimetroa (erlaxatua): 3.12. a) irudian ikusten den moduan azal-tolestura
trizipitalean neurtzen den beso-altuera berean neurtu zen, besoa eta sorbalda-ingurua
guztiz erlaxaturik zeudela.
Besoko perimetroa (uzkurtua): 3.13. b) irudian ikusten den moduan, partehartzaileari besoa lurrarekiko paralelo zuela eta flexionaturik (ukondoa 90º inguruko
flexioz) jarrita, ahalik eta indar gehien ekoitziaz uzkurturik manten zezan eskatzen
zitzaion, eta ahalik eta arinen neurtu perimetro maximoa. Normalean aurretik uzkurketa
labur bat egitea eskatzen da uzkurtutako perimetro maximoaren kokagunea ezagutzeko.

a)

b)

3.12. Irudia: a) Beso erlaxatuko eta b) uzkurtu maximoko perimetroak. Erlaxatuan tolestura trizipitala
hartu deneko puntuaren perimetroa da, uzkurtuan maximoa hau bilatuaz neurtu behar da.

Izterreko perimetroa: Izterraren erdialdean (Ikus 3.13. a-d Irudia) neurtu zitzaien
femurreko trokanterra eta tibiako goialdeko gunearen arteko erdiko puntuaren altueran.
Zangoko perimetroa: Zangoak (Ikus 3.13. e-f Irudia), perimetrorik handiena zuen
tokian neurtu zen. Honetarako maximoaren inguruan zinta gora eta behera mugituz
neurri maximoa topatu arte egon beharra dago.
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a)

b)

d)

Perimetro
maximoa

e)

f)

3.13. Irudia: a) Izterreko perimetroaren puntuaren bilaketa, b) perimetroaren gunea eta d) neurketa. e)
Zangoko perimetro maximoaren gunea eta f) neurketa. Azken hau, maximoa bilatuaz neurtu behar da

Bestalde, perimetro zuzenduak (cm) ere kalkulatu ziren (Ikus 3.6. Taula).
Honetarako gorputz-adarren perimetroari (cm-tan) toki horren gantz tolesturaren neurria
(cm-tara pasatua) kentzen zaio. Hondoko lau perimetro zuzenduak erabili ziren:

Perimetro soila (cm)

ken

Tolestura (cm)

Beso erlaxatuko perimetro zuzendua:

Beso erlaxatukoa

-

Trizipitala

Beso uzkurtuko perimetro zuzendua:

Beso uzkurtukoa

-

Trizipitala

Izterreko perimetro zuzendua:

Izterrekoa

-

Izterrekoa

Zangoko perimetro zuzendua:

Zangoko

-

Zangokoa

3.6. Taula: Neurtutako 4 perimetro soilei (cm) gorputz-adar berean neurtutako tolesturaren balioa cm-tan
kenduta kalkulatzen dira perimetro zuzenduak.
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3.4.1.1.4.

Diametroak

Pakimetroaren edo kalibrearen adar biak neurtu nahi zen puntuetan jarri eta
distantzia cm-tan neurtzen zen. 4 hezur-diametro neurtu ziren (Ikus 3.14. a-e Irudia):
ukondoko

diametro

bi-epikondilarra,

eskumuturreko

bi-estiloidea,

belauneko

izterrezurreko bi-kondilarra eta orkatilako bi-maleolarra. Bereizmena mm 1ekoa zen,
eta balio minimora hurbilduz hartu ziren neurriak. Irakurketaren eta ulermenaren
erraztasunerako diametro ezberdinak ukondoko, eskumuturreko, belauneko eta
orkatilako diametroak aipatuko ditugu, hurrenez hurren.
Humeroko diametro biepikondileoa edo ukondoko diametroa: Besoa aurrerantz
eta horizontalean, ukondoa angelu zuzenean jartzen zutela, ukondoan humeroaren
epikondiloa eta epitroklearen arteko distantzia neurtzen zen.
Diametro

biestiloideoa

edo

eskumuturreko

diametroa:

Eskumuturrean

erradioaren apofisi estiloidea eta kubitoarenaren arteko distantzia neurtzen zen.
Izter hezurreko diametro bikondileoa edo belauneko diametroa: Eserita, belauna
angelu zuzenean eta oina ondo finkatuta zeukatela, izter-hezurraren erdiko kondiloaren
eta alboko kondiloaren arteko distantzia neurtzen zen.
Diametro bimaleolarra edo orkatilako diametroa: Eserita eta oina ondo finkatuta
zutela, orkatilan tibiako eta peroneko maleoloen artean plano frontaleko distantzia
neurtzen zen.

a)

b)

3.14.

Irudia:

belauneko

eta

a)

ukondoko,

b)

d)

eskumuturreko

diametroen neurketak eta e) orkatilako
neurketaren eredua.

d)
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3.4.1.2. Gorputz-osaketaren kalkulua
Neurrien bidez lau osagaien ereduari jarraiki, portzentaje eta pisuak estimatu
ziren gantz-, gihar-, hezur- eta hondar-edukietarako (Ikus 3.15. Irudia):
•

Gantz-portzentajea (%) (Faulkner, 1968): [ ∑ (tol.
supraespinala + tol. abdominala)

•

trizipital +

tol. subeskapular + tol.

· 0,153] + 5,783

Hezur-pisua (kg) (altuera eta diametroak metrotan) (Rocha, 1975): 3,02 · (altuera2 ·
diam. bi-estiloideoa · diam. bi-kondilarra ·

400 )0,712

•

Hondar pisua (kg) (Würch, 1974): Pisuaosoa · 0,241

•

Gihar-pisua (kg) (Matiegka, 1921): Pisuaosoa – ∑ ( Gantz-pisua + Hezur-pisua +
Hondar-pisua)

Kasu bakoitzean osagai bakoitzaren portzentajea (%) edo pisua kalkulatu zen
aurreko datutik abiatuta. Hondar pisuaren portzentajea aurretik %24,1 balioan dago
ezarrita gizonezkoentzat:
•

Gantz Pisua

= Gantz % · Pisuaosoa

•

Hezur %

= Hezur Pisua/ Pisuaosoa

•

Gihar %

= Gihar Pisua/ Pisuaosoa
Burua
Mineral, CHO,
etab.

N etab.

Proteinak

Zelula-kanpoko
solidoak
Zelula-kanpoko
likidoak

Beste-ehunak
Erraiak

Enborra

Hezur-ehuna

Hidrogenoa
Karbonoa

Lipidoak

Ura

Oxigenoa

Adipozitoak

Zelulak

Gihar-ehuna

Gorputzadarrak

Gantz-ehuna
Gorputz-maila

Zelula-maila
Atomo-maila

Molekula-maila

Ehun-organoen
maila

3.15. Irudia: Gorputz-osaketaren 5 mailak. Antropometria bidez, ehun-organoen mailan azter daiteke
gorputz-osaketa, non 2 eta 5 osagai bereiz daitezkeen erabilitako formulen arabera. (N= nitrogenoa,
CHO= Karbohidratoak). Heymsfield eta lankideen “Composicion Corporal” liburutik moldatua
(Heymsfield et al., 2005).
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3.4.1.3. Somatotipoa
Somatotipoa Heath eta Carter-en ereduaren arabera (Heath, 1967) kalkulatu da
bere hiru osagaiak estimatuta (Ikus 3.16. Irudia): Endomorfia, Mesomorfia eta
Ektomorfia. Bakoitzak gorputzaren tipologia ezberdinen azalpenerako eredu bati
jarraitzen dio, gorputzaren proportzioak nola banatzen diren ikusteko.
1

2

3

3.16. Irudia: Somatotipoaren hiru osagaietan bana gailentzen diren giza ereduak: 1) Endomorfia, forma
borobildua (loditasuna), 2) Mesomorfia, hezur- eta gihar-edukia (forma gihartsuak/ atletikoak) eta 3)
Ektomorfia, altuerak eta zeharkako neurriek duten erlazioa azaltzen du (luzerako forma gailentzen
denenan).

3.4.1.3.2.

Endomorfia

Endomorfian loditasunerako joera eta sistema begetatiboa gailentzen da, gantz
ehunen maila handia izango da eta horregatik balio handia izanez gero forma borobilak
gailenduko dira. Honen kalkulurako:

ENDOMORFIA = ( 0,7182 + 0,1451X – 0,00068X2 + 0,0000014X3 ) ·
(170.18/altuera)
Non X = ∑ (Tolestura trizipitala + subeskapularra + supraespinala)
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3.4.1.3.3.

Mesomorfia

Ehun konjuntiboak, hezurdura eta giharrak aztertzen dira, honek pisu espezifiko
handiagoa

ematen

dio

gorpuzkerari,

orokorrean

forma

atletikoa

izatearekin

erlazionatzen da.

MESOMORFIA =

[0,858 · U (cm)] + [0,601 · B (cm)] + [0,188 · BPZ (cm)]
+ [0,161 · ZPZ (cm)] – [0,131 · h (cm)] + 4,5

U = Ukondoko diametro Biepikondileoa (cm)
B = Belauneko diametro Bikondileoa (cm)
BPZ = Besoko perimetro zuzendua (cm) = Beso Uzkurtuaren Perimetroa – Tol. Trizipitala (cm)
ZPZ = Zangoko perimetro zuzendua (cm) = Zangoaren Perimetroa – Zangoko tol. (cm)
H = Altuera (cm)

3.4.1.3.4.

Ektomorfia

Altuerari jarraiki neurri longitudinalak zeharkako neurriei, hau da zabalerari,
mantentzen duen proportzioa neurtzen du.
Gero eta garaiagoa izanik duen zabalera kontutan izanik, ektomorfoagoa izango da,
horregatik bere gorputz masarekiko azalera handia izaten duten ektomorfia balio
handidunek. Lehenbizi IP (Indize Ponderala) kalkulatzen da (Altuera (cm) / Pisua
(kg)1/3), gero hiru kasu daude (Ikus 3.7. Taula):

Ektomorfiaren balioa hurrengo
formulaz kalkulatutako da:

Baldin IParen balioa (m · kg-1/3) bada:
40,75 < IP

→

(IP · 0,732) – 28,58

38,28 < IP < 40,75

→

(IP · 0,463) – 17,63

IP ≤ 38,28

→

0,1

3.7. Taula: Indize Ponderalaren balioak (m · kg-1/3) hartzen duen balio-tartearen arabera 3 aukera daude
ektomorfiaren balioa kalkulatzeko.
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3.4.1.3.5.

Somatokarta

Balio hauek Somatokarta izeneko bi dimentsiotako grafiko batean ezartzen dira
(Ikus 3.17. Irudia) hiru osagaien balioak bektorialki erlazionatuz, horrela X eta Y
ardatzerako balio bana ezartzen da:
X = Ektomorfia – Endomorfia
Y = 2·Mesomorfia – (Endomorfia + Ektomorfia)

Somatokarta

MESOMORFIA

3.17.
ENDOMORFIA

EKTOMORFIA

Irudia:

Somatotipoaren

adierazpen grafikoa da somatokarta. X
eta Y balioak kalkulatuta somatotipo
bakoitzaren puntua ezartzen da.

Hiru ardatz nagusi ezarrita geratzen dira, ezkerretik gora doana endomorfia da,
erdian goitik behera doana mesomorfia eta eskuinetik ezkerrera gora doana ektomorfia.
Hiru ardatzak gurutzatzen diren inguruneko balioak izateak, hiru balioak antzekoak
direla edo osagai bakoitzaren garrantzia proportzionala dela esan nahi du. Ardatz
bakoitzaren inguruan mantentzeak, ardatz bakoitzari dagokion osagaia (endomorfia,
mesomorfia edo ektomorfia) gailendu egiten dela eta beste biak antzerako balioa dutela
esan nahi du, eta ardatza bitartean egoteak, ardatz bakoitzari dagozkien balioak
antzekoak direla eta hirugarren osagaia baino handiagoak.
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3.4.2. Errendimendua
3.4.2.1. Oxigeno-kontsumoaren estimazioa:
zikloergometria
Jokalariek Åstrand-en zikloergometro-testa bete zuten (Åstrand and Ryhming,
1954;Macsween, 2001), bertan 50 W-tan hasi eta pultsometroz (610i, Polar, Finlandia)
neurtutako bihotz-maiztasuna 120-170 taupada minutuko ezarri artean, bi minututan
progresiboki potentzia igotzen zen (Ikus 3.18. Irudia).

3.18. Irudia: Neurtzaileak parte hartzailearen
bihotz maiztasunaz Åstrand-en testerako behar
duen

karga (W) ezarri eta 6 minutu ostean

amaieran izan

duen azken minutuko bataz

besteko maiztasuna hartzen du.

Potentzia honetan 6 minututan egonda amaitzen zen testa. Azken minutuko batez
besteko taupada-maiztasuna erabili zen, taupada horiek eta karga (watt) kontutan hartuta
oxigeno kontsumo maximoa kalkulatzeko (Åstrand et al., 2003). Horretarako Astranden
nomograma (V. Eranskina) (Åstrand and Ryhming, 1954) erabili zen adin bakoitzari
dagozkien zuzenketak aplikatuta. Hauekin, oxigeno-kontsumo absolutua (l·min-1) eta
erlatiboa (ml·min-1·kg-1) estimatu ziren.
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3.4.2.2. Goiko gorputz-adarren indarra
Parte

hartzaileei,

Collin

esku-dinamometroa

erabilita, ahalik eta indar handiena egiteko esanaz indar
maximoa neurtu zitzaien (Kp) ezkerreko eta eskuineko
eskuetan. Neurketa zutik egiten zen, eskuan ondo ezarrita
gailua eta beste besoa neurtzeke zegoen besotik aldenduta.

3.19. Irudia: Parte hartzaileek dinamometroa modu egokian hartu
orduko ahalik eta indar handiena egiteko esaten zitzaien.

3.4.2.3. 30 metroko lasterketak
Hiru lasterketa mota egin zen (Ikus 3.20. a-d Irudiak): lehenengo, 30 metroko
abiadura-lasterketa (lasterketa leuna), bigarren, 30 metroko bizkortasun lasterketa (sigisagakoa) 3 metroka jarritako 11 konorekin, eta hirugarren, 30 m-ko 11 konorekin sigisaga baloiaz aritzekoa (baloizkoa). Denborak neurtzeko infragorrien bidezko sistema
elektronikoa erabiltzen da hasierako eta amaierako gunean ezarrita. Gune hauek
kronometroarekin komunikatuta daude (Seiko System S129, Japonia).
Lehenengo bi lasterketetan, hasieratik abiadura maximoa lortzeko 10 metroko
gune minimo (10 m) bat ezartzen zen jokalariek azelera zezaten, eta azken gunean
abiadura ez jaisteko bigarren neurgailutik 2-3 metro ondoren erreferentzia bat jartzen
zen helmuga bezala. Beti ere maximoa lortzeko animatu eta argibideak ematen
zitzaizkien.
Sigi-sagako froga honetan arintasuna edo bizkortasuna (agility) neurtzen da eta
baloiaz eginikoan, futbol-espezifikoa den baloia sigi-saga eramateko abilitatea edo
ahalmen teknikoa neurtu zen. Kasu bietan, konoren batean huts egitean edo baten bat
lurrera jauzterakoan proba baliogabetu eta berriro egin behar izan zuten.
Proba hauen aurretik lesioak ekiditeko jokalari guztiek beroketa egin zuten (10 min
korrikaldi suabea eta luzaketa ariketak). Proba labur bi hauen artean atsedena hartzen
zuten behintzat 15-20 seg).
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a)

b)

d)

3.20. Irudia: 30 metroko hiru lasterketen eskemak: a) lasterketa leuna, b) sigi-sagako lasterketa eta d)
baloiaz sigi-saga eginiko lasterketa. Lehenbizikoak ez du konoen beharrik baina hauek hurrengo frogak
egiteko jarrita zeuden eta erreferentzia-lana betetzen zuten. Bai honetan bai sigi-sagako lasterketetan 10
m inguruko azelerazio-gune bat ezarrita dago, jada lehenbiziko konoaren albotik, hau da, 0 metrotatik
iragatean abiadura maximoa eraman zezaten. Baloidun lasterketan, zuzenean lehenbiziko konoaren
albotik irtetea eskatzen zitzaien. Amaieran denek, azken konotik at, hau da, 30 metrotik at zegoen
erreferentzia batean (2-3 m) amaitu beharra zuten, azken metroetako balizko desazelerazioa ekiditeko.

3.4.2.4. Jauziak
Jokalariek 3 alditan Boscoren protokoloko (Bosco, 1994a;Bosco, 1994b) 3 jauzi
egin zituzten ukipen-plataforma baten bidez (Ergojump, Bosco Systems, Italia). Boscoren ukipen plataforma baten bitartez futbolarien beheko gorputz-adarren indar
esplosiboa neurtu zen. Plataformak pertsona airean dagoen denbora tartea neurtzen du,
baita oinak plataformarekin kontaktuan dauden denbora ere, horrela lortutako altuerak
kalkulatzen dira cm-tan (Ikus 3.21. eta 3.23. bitarteko Irudiak).
Beti ere maximoa lortzeko animatu eta argibideak ematen zitzaizkien. Hiru
jauzietan adi egon behar da esku eta enborraren laguntzarik ez dagoela ikusteko,
askotan nahita ez dela ere “laguntzen” baitute parte hartzaileek jauzietan, baina
neurtzaileak beheko gorputz adarren erabilpen soila bermatu behar du.
Jauzi hauetan teknika ondo jarraitzea derrigorrezkoa denez eta jokalari batzuentzat
zaila izan daitekeenez, jokalari bakoitzak mota bakoitzeko hiru jauzi egin zituen, eta
hiru horietatik jauzirik onena zen aukeratua.
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Hiru jauzi mota burutu ziren:
1.

Makurtutako Jauzia edo SJ (Squat Jump) (Ikus 3.21. Irudia): Oinak

lurrean ondo ezarrita, enborra artez dutela eta eskuak aldaketan mantenduta,
belaunak 90º-tan jarrita jauzi egiten dute (aurretik inolako mugimendurik egin
gabe), lurreratzean belaunak artez izanik (180º inguruko angeluan). Honekin,
beheko gorputz-adarren indar esplosiboa neurtzen da.

2.

Bigarrena, Mugimenduaren Aurkako Jauzia edo CMJ (Counter-

movement Jump) (Ikus 3.22. Irudia): Hasieran zutik egonda, bat bateko
mugimenduaz SJko hasierako posizioa hartzen da (belaunak 90º) eta segituan
jauzi egin eta SJtan esan bezala lurreratuta. Kasu honetan indarra eta ahalmen
elastikoa neurtzen dira, koordinazio neuromuskularrarekin batera, giharren
luzapen-laburtze zikloa dela eta gertatzen den erreflexu miotaktikoa bitarteko
gertatzen den gihar-zuntzen erreklutamendu handiagoa gertatzen baita.

3.

Hirugarrena, Erorketa Jauzia edo DJ (Drop-Jump) (Ikus 3.23. Irudia):

Mutilek 40 cm altuko oinarri batetik haien burua bertikalki artez jauzten uzten
zuten plataformara, bertan bigarren jauzian bezala 90ºko belauneko posizioa
hartu eta berriz jauzi egiten zuten gorantz, aurrean azaldutako modua jarraituz.
Honekin indar elastiko-erreaktiboa neurtzen da.
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3.21. Irudia: SJ jauziaren denbora-eskema

3.22. Irudia: CMJ jauziaren denbora-eskema

3.23. Irudia: DJ jauziaren denbora-eskema. Irudi honetako ereduan ez bezala, lan honetako partaideek
ezin zuten besoen laguntzaz egin jauzia eta eskuak aldaketan zituztela egin zuten.
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3.4.3. Adin kronologikoa, biologikoa eta jaiotza-datak
3.4.3.1. Adin dezimala eta jaiotza-datak
Taldeen arteko adin kronologikoaren konparaketak egiteko, adin dezimala
kalkulatu zen denboraldi bakoitzaren azken urteko abenduaren 31rako (2005-12-31 eta
2006-12-31). Gainera, adina kontrolatu behar zenerako frogak egin ziren eguneko adin
dezimala ere kalkulatu zen.
Urte bereko jaiotza daten banapena aztertu zen, honetarako bi seihilekotan
banatu ziren (Urtarrila-Ekaina eta Uztaila-Abendua), EAE-ko mutilen jaiotza datuekin
alderatuz (EUSTAT, 2006).

3.4.3.2. Adin biologikoa: Listuko testosterona
Adin biologikoarekin erlazionatutako parametroen artean listuko testosterona
hautatu zen, heldutasun mailaren estimarako bestelako datuekin batera, garapena
aztertzen duten lanetan laguntza handia ematen duen prozedura errez eta ez inbasibo
modura (Granger et al., 1999).
Honetarako, mutilen listua batzeko, etxeak gomendatutako prozedura bete zen:
beti eguneko momentu berean (arratsaldeko 17:00-19:00 bitartean) eta aurretiaz
behintzat 30 minututan ezer jan edo hortzak garbitu gabe zeudela, ahoa bi bider urez
garbitzeko eskatu zitzaien eta 5 cm inguruko lastotxo banarekin bi Eppendorf hodi
betetzea eskatzen zitzaien azkenik ml 1 listu biltzen zutela bermatua egon harte.
Behin lagina batuta 4ºCtan mantentzen zen, eta ahoko arrastoak garbitzeko 5000
rpmtan zentrifugatuta neurketarako hodian gordetzen zen -20ºCtan mantenduta, gerora
testosteronarako DIAMETRA etxeko KITaz (ELISA) neurtu arte.
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3.4.4. Estatistika-analisiak
Estatistikoak lantzeko Microsoft Office Excel 2003 bertsioa (1985-2003
Microsoft Corporation) eta SPSS 13.0 Windows-erako bertsioa erabili ziren (Chicago,
Illinois, AEB). Adierazgarritasuna p-balioa 0,05 baino txikiagoa zenean hartu zen
kontuan (p<0,05). Erabilitako estatistikoak, testak eta frogak izan ziren:
1.

Estatistika deskriptiboa: batez besteko balioak eta desbiderapen estandarrak

adierazi ziren, baita maiztasun absolutu eta erlatiboak ere.
2.

Estatistika inferentziala, taldeak konparatzeko:
•

Aldagaiak parametrikoak ziren ala ez ezartzeko Kolmogorov-Smirnov
estatistikoa erabili zen

•

Erlaziorik gabeko taldeak, bi talde baino gehiago zeudeneko kasuetan:
o

Balio parametrikoekin bide bateko ANOVA erabili zen, Scheffé post-

hoc testa erabilita. ANOVA adierazgarria izanik Scheffé-a adierazgarria ez
bazen, Bonferroni testa erabili zen, eta arazo bera planteatzerakoan DMS testa.
o

Balio ez parametrikoekin Kruskal-Wallis-en H froga erabili zen.

•

Erlaziodun taldeak: erlazionatutako laginentzako Student-en testa erabili zen.

•

Jaiotza daten banaketa aztertzeko Ji karratua (χ2) erabili zen. Talderen baten
kopurua (N<5) txikiegia bazen Fisherren test zehatza erabili zen (2x2).

•

Sorbideko titular eta ez titularren azterketa adinak batuta egin da:
o

Aldagai parametrikoen kasuan, bi bideko ANOVA erabili zen, zeinean

adina kobariable erabili da MLG bidez.
o

Titular edo ez titular izateak denboraldian zehar zuten aldaketekin

erlaziorik zegoen edo ez aztertzeko, MLG ataleko aldagai baterako ANOVA
edo unibariantea erabilita, aztergai daukagun aldagaia titular izan edo ez eta
denboraldiko hasiera eta amaiera markatzen dituen aldagaiekin kontrolatu
ditugu, froga egin zeneko adin kronologikoa kobariable erabilita.
•

Aldagai biren arteko erlazioak aztertzeko korrelazioak egin ziren (Pearson-en
R korrelazio koefizientea). Alde batetik, balio soilekin egindakoak, eta bestetik
korrelazio partzialak ere egin ziren adin dezimala kontrolatuz.
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4.

EMAITZAK
Hiru azterketa bereiziko dira emaitzetan:
1. Lehenbiziko atalean, guztira 383 mutilek parte hartu zuten. Adinaren arabera

banatu ziren, 11, 12, 13 eta 14 urteko taldeetan eta 3 populazioko talde bana erabiliaz,
adin bakoitzean elkarrekin konparatu ziren:
1) “Sorbidea” Athletic Fundazioko DENA proiektuaren barne dauden
taldeak dira. Ikerlan honetan ”IBAIZABAL-NERBIOI” eskualdeko
Sorbideetako eta Teknifikazio Taldeetako jokalariak aukeratu ziren.
2) “Talde lokalak” ingurune geografiko berekoak diren, Galdakao CD eta
Ugao CD taldeetako jokalariak aukeratu ziren.
3) “Populazio orokorra” Sondikako Gorondagane Ikastetxeko, Galdakaoko
Eguzkibegi Ikastolako eta Gandasegi Ikastetxeko eta Leioako Askartza
Klaret Ikastetxeko ikasleak aukeratu ziren.
2. Sorbide taldearen barruan, 2004-2005 denboraldian zehar bi neurketa egin
zitzaizkien (hasieran eta bukaeran), eta teknikariek titularrak ziren jokalariak bereizi
zituzten. Honela, titular eta ez-titularren ezberdintasunak aztertu ziren:
1) Bai denboraldi hasieran eta bai amaieran.
2) Gainera, denboraldian zehar pairatutako aldaketak zeintzuk eta nolakoak
izan ziren aztertu zen. Honetarako erlazionatutako datuen Student-en T
testaz aldagaien aldatzeko modua aztertzeaz gain, aldaketa hauek titular
ala ez-titular izatearekin erlaziorik zuten ala ez aztertu zen.
3. Hirugarren atal batean, Sorbideen datuen bidez korrelazioak egin ziren. Alde
batetik, adinak eta testosterona mailek aldagai guztiekin duten erlazioa aztertzeko.
Bestetik, antropometriako aldagaiek errendimenduzkoekin nolako erlazioa duten
aztertzeko.
Datuak talde ezberdinetarako eta adin bakoitzerako eman dira, honela 11, 12, 13
eta 14 urteko taldeak bereiziko dira. Talde bakoitzarentzako laburdurak ere erabiliko
dira estatistikoen balioen azalpenerako: Sorbidea “SOR”, talde lokalak “TL” eta
populazio orokorra “PO” .
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4.1.

3 POPULAZIOEN KONPARAKETA
Atal honetan 3 azpiatal aztertuko dira:
1) Antropometria, gorputzaren osagaiak eta somatotipoa.
2) Oxigeno-kontsumo maximoa, esku-indarra, 30m-ko lasterketak eta jauziak.
3) Adin dezimala eta jaiotza-banapena.

4.1.1. Antropometria, gorputzaren osagaiak eta
somatotipoa
4.1.1.1. Altuera, pisua eta gorputz masa indizea (GMI)
Altueren balioen artean ez dago ezberdintasun estatistikorik (Ikus 4.1. Irudia). 11
eta 12 urteko mutiletan oso antzekoa da altuera 3 taldeen artean; 13 eta 14rekin aldiz,
altuerak aldakorragoak dira. Bertan, talde lokaletakoak Sorbide eta populazio
orokorrekoak baino baxuagoak dira, eta 13 urteko Sorbidekoak talde lokalekoak baino
garaiagoak dira ia adierazgarriki (p=0,0608).
Pisuan, 11, 12 eta 13 urteko Sorbidekoen balioak txikienak dira beste bi
taldeekin konparatuta (Ikus 4.2. Irudia). 11 urtetan Sorbide eta populazio orokorrekoen
artean ezberdintasuna adierazgarria da (p<0,05). 14 urtetan Sorbideko pisua populazio
orokorraren baliora hurbiltzen da. Talde lokalek ez dute beste bi taldeekin
ezberdintasunik aurkezten.
GMIan, balio txikienak 11, 12 eta 13 urte bitartean Sorbidekoek dituzte (Ikus
4.3. Irudia). Hauetan ezberdintasun adierazgarriak Sorbide eta populazio orokorraren
artean daude 11 (p<0,05) eta 12 urteko (p<0,005) taldeetan; eta 13 urterekin, Sorbide
eta talde lokalen artean (p<0,05). 14 urtetan ez dago ezberdintasun adierazgarririk.
Talde lokal eta populazio orokorraren artean ez dago ezberdintasunik.
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180.00
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4.1. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko altueren
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Ez dago ezberdintasun estatistikorik.
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4.2. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko pisuen
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4.3. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko GMIen
(kg/m2) batez bestekoak eta desbiderapen estandarrak.
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4.1.1.2. Azal-tolesturak
4.1.1.2.1.

Enborreko azal-tolesturak

Tolesturek, Kolmogorov-Smirnov frogaren arabera, ez dute banaketa normalik
abdominaleko 14 urteko kasua kenduta, beraz Kruskal-Wallis-en azterketa ez
parametrikoekin eta ANOVA bidez aztertuko dira, hurrenez hurren.
Tolestura subeskapularrean (Ikus 4.4. Irudia), Sorbideek populazio orokorrak
baino tolestura adierazgarriki txikiagoak dituzte adin guztietan; 11 eta 12 urterekin
(p<0,005); 13 eta 14 urterekin (p<0,05), baita 12 eta 13 urtetan talde lokalekin
konparatzean ere (p<0,005). Talde lokal eta populazio orokorraren artean ez dago
ezberdintasunik.
Tolestura suprailiakoan (Ikus 4.5. Irudia) binaka aztertzean Sorbideek populazio
orokorrak baino tolestura txikiagoak dituzte 11 urterekin (p<0,05), 12 urterekin
(p<0,005) eta 13

urterekin (p<0,05). 13 urterekin Sorbideek talde lokalek baino

tolestura txikiagoa dute (p<0,005). Talde lokal eta populazio orokorraren artean ez dago
ezberdintasun adierazgarririk.
Tolestura abdominala (Ikus 4.6. Irudia) aztertzean Sorbideek populazio
orokorrak baino tolestura adierazgarriki txikiagoak dituzte 11 eta 12

urterekin

(p<0,005), eta 13 urterekin (p<0,05). Talde lokalekin alderatuta ere, Sorbideek tolestura
txikiagoak dituzte 12 (p<0,05) eta 13 urterekin (p<0,005). ANOVA bidez aztertutako 14
urteko taldeen artean eta talde lokal eta populazio orokorraren artean ez dago
ezberdintasunik.
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20.00
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Talde lokalak
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4.4. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko
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b,d
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4.6. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko
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4.1.1.2.2.

Gorputz-adarretako azal-tolesturak

Azterketa ez parametrikoak erabiliko dira tolestura trizipitaleko 11 eta 14
urtetan, izterrekoaren 11 urtetan eta zangokoan 11, 12 eta 14 urtetan. Beste kasuetan
ANOVA erabiliko da.
Gorputz-adarretako 3 tolesturek, enborretakoan azaldutako antzeko eredua dute.
Sorbideek balio txikienak agertzen dituzte, 11 eta 12 urtetan balio handienak populazio
orokorrekoek dituzte eta 13 eta 14 urterekin talde lokaletakoek. Dena den, populazio
orokor eta talde lokalen artean ez dago ezberdintasun estatistikorik.
Tolestura trizipitalean (Ikus 4.4. Irudia), Sorbideko mutilek populazio
orokorrekoek baino tolestura adierazgarriki txikiagoak dituzte 11 urterekin (p<0,005),
eta 12 eta 13 urterekin (p<0,05). Sorbidekoek talde lokalek baino tolestura txikiagoak
dituzte 13 (p<0,005) eta 14 urterekin (p<0,05). Ez dago talde lokal eta populazio
orokorraren arteako ezberdintasunik.
Izterreko tolesturan (Ikus 4.8. Irudia), Sorbideek populazio orokorrak baino
tolestura txikiagoak dituzte 11 (p<0,05), 12 (p<0,005) eta 13 urterekin (p<0,05).
Sorbideek talde lokalek baino tolestura txikiagoak dituzte; 12 (p<0,05), 13 (p<0,005)
eta 14 urterekin (p<0,05). Talde lokalek ez dute ezberdintasunik populazio
orokorrekokin.
Zangoko tolesturan (Ikus 4.9. Irudia), adin guztietan Sorbidekoek populazio
orokorrekoek baino tolestura adierazgarriki txikiagoak dituzte; 11 eta 12 urterekin
(p<0,005); 13 eta 14 urterekin (p<0,05). Sorbideek talde lokalek baino tolestura
txikiagoak dituzte 12 (p<0,05), 13 (p<0,005) eta 14 urterekin (p<0,05). Talde lokalek
ez dute populazio orokorrarekin ezberdintasunik azaltzen.
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4.1.1.2.3.

Tolestura-baturak

Enborreko tolesturak adin guztietan froga ez parametrikoez aztertuko dira,
gorputz-adarretako tolesturak soilik 11 urtetan eta sei tolesturak 11 eta 12 urtetan.
Besteetan ANOVA erabiliko da.
Tolestura-baturen 3 aldagaietan kasu guztietan Sorbideek balio txikienak
agertzen dituzte. Populazio orokor eta talde lokalen artean ez dago ezberdintasun
estatistikorik.
Gorputz-adarreko tolesturetan (Ikus 4.10. Irudia), Sorbideek populazio
orokorrak baino tolestura-batura txikiagoak dituzte 11, 12 eta 13 urterekin (p<0,05).
Sorbideek talde lokalek baino tolestura-batura txikiagoak dituzte 12 (p<0,05), 13
(p<0,005) eta 14 urterekin (p<0,05). Ez dago talde lokalen eta populazio orokorraren
arteko ezberdintasunik.
Enborreko tolesturetan (Ikus 4.11. Irudia), 11, 12 eta 13 urtetakoetan gorputzadarretako tolesturen antzeko eredua dago, baina 14 urtetan ez dago ezberdintasunik.
Sorbideek populazio orokorrak baino tolestuta-batura txikiagoak dituzte 11 eta 12
urterekin (p<0,005), eta 13 urterekin (p<0,05). Sorbideek eta talde lokalek baino
tolestura-batura txikiagoak dituzte 12 (p<0,05) eta 13 urterekin (p<0,005). Ez dago talde
lokal eta populazio orokorraren arteko ezberdintasunik.
Sei tolesturen baturan (Ikus 4.12. Irudia), Sorbideek populazio orokorrekoek
baino tolestura-batura txikiagoak dituzte adin guztietan, 11 eta 12 urterekin (p<0,005),
eta 13 eta 14 urterekin (p<0,05). Sorbideek talde lokalek baino tolestura-batura
txikiagoak dituzte 12 eta 13 urteko adinetan (p<0,005). Ez dago talde lokal eta
populazio orokorraren arteko ezberdintasun adierazgarririk.
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a

ed

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

bd
a

db

b
d

60.00

ed

a,b
a,d

a,d
a,b

4.10. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko gorputz-

bd
40.00

adarretako tolestura-baturen (mm) batez bestekoak
eta desbiderapen estandarrak.

20.00

a

SOR < TL (p< 0,005)
SOR < TL (p< 0,05)
d
SOR < PO (p< 0,005)
e
SOR < PO (p< 0,05)

11

12

13

40.48

44.95

33.90

50.34

58.51

34.97

47.64

47.70

36.78

53.78

0.00

49.99

b
39.98

Gorputz-adarretako tolestura-batura (mm)

80.00

14

Adin

a

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

Enborreko tolestura-batura (mm)

d
60.00

d
b

40.00

e

4.11. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

b,e
a,d

d

enborreko tolestura-baturen (mm) batez bestekoak
eta desbiderapen estandarrak.

20.00

a

SOR < TL (p< 0,005)
SOR < TL (p< 0,05)
d
SOR < PO (p< 0,005)
e
SOR < PO (p< 0,05)

11

12

13

28.96

29.19

22.69

34.50

41.59

21.65

32.09

29.96

22.43

37.61

33.60

0.00

20.58

b

14

Adin

d
a

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

d

125.00

d
b

100.00

d

b,d

a,d

75.00

b

4.12. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko 6
tolesturen baturaren (mm) batez bestekoak eta

50.00

desbiderapen estandarrak.
25.00

11

12

13

69.44

74.14

56.58

84.84

94.62

56.62

79.72

77.67

59.21

91.39

83.59

0.00

a
60.56

6 Tolesturen batura (mm)

b

SOR < TL (p< 0,005)
SOR < TL (p< 0,05)
d
SOR < PO (p< 0,05)
b

14

Adina
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4.1.1.2.4.

Enborreko eta gorputz-adarreko tolestura-

baturen zatiketa (E/GA)
Adinak banatuta, enborreko eta gorputz-adarretako baturen zatiduraren (E/GA)
azterketan 11 eta 12 urtetan azterketa ez parametrikoak erabili behar dira (Ikus 4.13.
Irudia). Ezberdintasun adierazgarri bakarra dago, 11 urtetako Sorbideko mutiletan
zatidura populazio orokorrekoa baino txikiagoa da (p<0,005).

1.00

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

a
0.80

a
E/GA

0.60

0.40

11

12

13

0.711

0.649

0.675

0.659

0.658

0.613

0.654

0.606

0.59

0.649

0.622

0.00

0.509

0.20

14

Adina

4.13. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko enborreko eta adarretako baturen arteko zatiketaren (E/GA)
batez bestekoak eta desbiderapen estandarrak.
a

SOR < PO (p< 0,005)
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4.1.1.3. Perimetroak
4.1.1.3.1.

Goiko gorputz-adarren perimetroak

Konparazio guztiak parametrikoak dira. Beso erlaxatutako (Ikus 4.14. eta 4.15.
Irudiak) eta uzkurtutako (Ikus 4.16. eta 4.17. bitarteko. Irudiak) perimetro soiletan eta
zuzenduetan, eredu bera ageri da orokorrean. 11, 12 eta 13 urtetan balio txikienak
Sorbideek dituzte eta maximoak populazio orokorrak. 14 urteko taldeetan Sorbideak eta
talde lokalak antzako balioak dituzte, populazio orokorrak baino txikiagoak.
Beso erlaxatuan (Ikus 4.14. Irudia), eta beso erlaxatu zuzenduan (Ikus 4.15.
Irudia), talde eta adin beretan ageri dira ezberdintasunak. Sorbideek populazio
orokorrak baino diametro adierazgarriki txikiagoak ditu 11 (p<0,005) eta 12 urteko
taldeetan (p<0,05). Sorbideak talde lokalek baino perimetro txikiagoa 11 urteko taldean
(p<0,005) eta talde lokalek populazio orokorrak baino perimetro txikiagoa 14 urteko
taldean (p<0,05). Beso uzkurtuan erlaxatuan bezalako eredua ageri da, baina
ezberdintasun adierazgarriak urriagoak dira (Ikus 4.16. Irudia). Sorbideek populazio
orokorrak baino beso uzkurtuaren perimetro soil eta zuzendu txikiagoak ditu 11 urteko
taldean (p<0,05), eta 12 urteko taldean perimetro soil txikiagoa (p<0,05). Talde lokalek
populazio orokorrak baino perimetro soil eta zuzendu txikiagoak dituzte 14 urteko
taldean (p<0,05). Ez dago Sorbide eta talde lokalen arteko ezberdintasun estatistikorik.

4.1.1.3.2.

Beheko gorputz-adarren perimetroak

Konparazio guztiak parametrikoak dira. Orokorrean Sorbidekoek 11, 12 eta 13
urte bitartean perimetro txikienak dituzte, baina 14 urtetan populazio orokorrarekin
parekatzen dira. Talde lokalek ez dute beste bi populazioekin ezberdintasun
estatistikorik.
Izterreko perimetro soiletan eta zuzenduetan (Ikus 4.18. Irudia), Sorbideek
populazio orokorrekoek baino perimetro txikiagoak dituzte 11 eta 12 urterekin (p<0,05).
Zangoaren bi perimetro motetan (Ikus 4.20-21. Irudiak), ezberdintasun
adierazgarriak soilik 12 urterekin ageri dira: Sorbideak populazio orokorrak baino
perimetro adierazgarriki txikiagoa du (p<0,05).
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11

12

13

a,b
20,00

11

12

13

24,79

23,15

23,89

23,84

23,70

0,00

14

22,61

10,00

22,18

25,83

24,33

24,76

25,30

25,23

23,59

23,51

23,02

21,87

23,31

0,00

23,89

21,42

10,00

e

d

14

Adina

Adina

4.14. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

4.15. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

beso

beso erlaxatuko perimetro zuzenduen (cm) batez

erlaxatuko

perimetroen

(cm)

batez

bestekoak eta desbiderapen estandarrak.

bestekoak eta desbiderapen estandarrak.

a

a

b

b

SOR < TL (p< 0,005)
SOR < PO (p< 0,005)
d
SOR < PO (p< 0,05)
e
TL < PO (p< 0,05)

SOR < TL (p< 0,005)
SOR < PO (p< 0,005)
d
SOR < PO (p< 0,05)
e
TL < PO (p< 0,05)
b

30.00

a

b

a
a

a

30.00
Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

b
b

a

11

12

13

11

12

13

26.14

24.45

25.51

24.86

24.32

23.98

23.15

22.68

22.20

21.60

0.00

14

Adina

22.72

10.00

27.18

25.62

26.37

26.32

25.84

24.96

24.48

24.00

23.26

24.23

24.04

10.00

20.00

22.62

Beso Uzk. Perim. Zuz. (cm)

20.00

22.72

Beso Uzkurtua (cm)

a

0.00

14

Adina

4.16. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

4.17. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

beso

beso uzkurtuko perimetro zuzenduen (cm) batez

uzkurtuko

perimetroen

(cm)

batez

bestekoak eta desbiderapen estandarrak.

bestekoak eta desbiderapen estandarrak.

a

a

b

SOR < PO (p< 0,05)
TL < PO (p< 0,05)
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Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

d

21,70

BesoErl. Perim. Zuz. (cm)

20,00

b

20,81

e

d

e
a

21,81

d

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

22,48

b

a,b
Beso Erlaxatua(cm)

30,00

e

a

20,30

30,00

b

SOR < PO (p< 0,05)
TL < PO (p< 0,05)

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra
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60.00

60.00

a
50.00

a

Izter Perim. Zuz. (cm)

a

40.00

30.00

20.00

a

a

40.00

30.00

20.00

11

12

13

11

14

13

47.61

46.96

47.64

46.33

45.59

44.38

12

14

Adina

Adina

4.18. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

4.19. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

izterreko perimetroen (cm) batez bestekoak eta

izterreko perimetro zuzenduen (cm) batez

desbiderapen estandarrak.

bestekoak eta desbiderapen estandarrak.

a

a

SOR < PO (p< 0,05)

40.00

SOR < PO (p< 0,05)

40.00

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

a

Zango Perim. Zuz. (cm)

a
30.00

20.00

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

a

a

30.00

20.00

11

12

13

11

14

12

13

34.62

32.32

33.27

32.94

31.95

32.15

31.16

30.58

29.81

30.24

0.00

30.22

35.95

33.73

34.36

34.43

33.61

33.20

32.55

31.90

30.84

31.76

31.54

0.00

29.42

10.00

10.00

30.55

Zango Perim (cm)

43.79

42.89

41.87

0.00

42.62

49.28

48.87

49.08

48.41

48.03

45.85

45.82

45.02

43.46

44.98

45.54

41.92

0.00

43.27

10.00

10.00

40.18

Izterra (cm)

a

50.00

a

a

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

14

Adina

Adina

4.20. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

4.21. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

zangoko perimetroen (cm) bataz bestekoak eta

zangoko perimetro zuzenduen (cm) batez

desbiderapen estandarrak.

bestekoak eta desbiderapen estandarrak.

a

a

SOR < PO (p< 0,05)

SOR < PO (p< 0,05)
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4.1.1.4. Diametroak
Konparazio

guztiak

parametrikoak

dira.

Ukondo

eta

eskumuturreko

diametroetan (Ikus 4.22. Irudia), 12 urteko taldeen arteko konparaketa estatistiko ez
parametrikoen bidez burutu behar da, beste kasu guztietan ANOVA bidez egingo da.
Eskumutur (cm)

Adina
11

12

13

14

8.00

Ukondo (cm)
Eskumutur (cm)

a
Diametroa (cm)

6.00

a

4.22. Irudia: Populazio eta
4.00

adin bakoitzeko ukondoeta eskumutur-diametroen
(cm) batez bestekoak eta

2.00

Orkatila (cm)

5.63

6.70

Pop. Orokorra

5.27

6.51

Talde lokalak

5.38

Sorbidea

6.66

5.07

Pop. Orokorra

6.38

5.04

6.33

Talde lokalak

5.06

Sorbidea

6.32

4.87

Pop. Orokorra

5.96

4.78

6.00

Talde lokalak

4.79

Sorbidea

6.00

4.81

Pop. Orokorra

5.85

4.68

5.90

Talde lokalak

4.64

Sorbidea

0.00

5.80

desbiderapen estandarrak.
a TL < PO (p< 0,05)

Adina
Adin
Absolutua
11

12

13

14

12.00

Belaun (cm)
Orkatila (cm)

4.23. Irudia: Populazio eta

8.00

adin bakoitzeko belaun6.00

eta

orkatilla-diametroen

(cm) batez bestekoak eta

4.00

desbiderapen estandarrak.
2.00

7.04

9.64

dago

ezberdintasun

estatistikorik.

Pop. Orokorra

6.99

Talde lokalak

9.48

7.04

9.47

Sorbidea

6.80

9.38

Pop. Orokorra

6.89

9.33

Talde lokalak

6.87

9.27

Sorbidea

6.58

9.07

Pop. Orokorra

6.72

9.03

Talde lokalak

6.61

8.85

Sorbidea

6.48

9.00

Pop. Orokorra

6.60

8.74

Talde lokalak

6.45

8.70

0.00

Ez
Sorbidea

Diametroa (cm)

10.00

Diametroen ezberdintasunak ez dira nabariak kasurik gehienetan. Ezberdintasun
adierazgarri bakarra eskumuturrean ageri da, 14 urteko talde lokaleko mutilek populazio
orokorrak baino diametro txikiagoa dute (p<0,05). Ukondoko, belauneko eta orkatilako
diametroetan (Ikus 4.23. Irudia) ez dago ezberdintasun adierazgarririk.
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4.1.1.5. GORPUTZ-OSAKETA
4.1.1.5.1.

Osagai-pisuak

Gantz-pisuaren azterketarako froga ez parametrikoak erabili behar dira 11, 12
eta 13 urtetan, beste kasuetan ANOVA bidez egingo da azterketa. Orokorrean,
Sorbideek gantz-pisu txikienak dituzte adin guztietan (Ikus 4.25. Irudia) eta 11 eta 12
urtetako hezur- (Ikus 4.24. Irudia) eta gihar-pisu txikienak ere bai (Ikus 4.26. Irudia).
Ezberdintasun adierazgarriak soilik gantz-pisuan daude (Ikus 4.25. Irudia).
Sorbideetan populazio orokorrean baino txikiagoak dira 11 (p<0,005), 12 eta 13 urteko
taldeetan (p<0,05). 13 urteko Sorbideek talde lokalekoek baino gantz-pisu txikiagoa
dute (p<0,05). Ez dago hezur- edo gihar-pisuetan ezberdintasun adierazgarririk, ezta
talde lokal eta populazio orokorraren artean ere.

4.1.1.5.2.
Adin

Osagai-portzentajeak
guztietan

gantz-portzentajearen

eta

11

urteko

taldeetan

gihar-

portzentajearen azterketarako froga ez parametrikoak erabili behar dira, beste kasuetan
ANOVA bidez egingo da azterketa. Portzentajeetan (Ikus 4.27., 4.28. eta 4.29. Irudiak),
gihar- eta hezur-portzentajeen 14 urteko kasua ezik, balio handienak Sorbideek dituzte,
baita gantz-portzentaje txikienak ere. Populazio orokor eta talde lokalen artean ez dago
ezberdintasun estatistikorik.
Hezur-portzentajean (Ikus 4.27. Irudia), pisuan ez bezala, badago ezberdintasun
adierazgarririk. 12 urteko Sorbideak populazio orokorrak baino balio handiagoa du
(p<0,05). Gantz-portzentajeak (Ikus 4.28. Irudia), pisuaren (Ikus 4.25. Irudia) antzeko
eredua du. Sorbideek populazio orokorrekoek baino portzentaje adierazgarriki
txikiagoak dituzte adin guztietako, 11 eta 12 urterekin (p<0,005); 13 eta 14 urterekin
(p<0,05). Sorbideek gantz-portzentaje txikiagoak dituzte talde lokalek baino 12
(p<0,05) eta 13 urterekin (p<0,005). Gihar-portzentajean (Ikus 4.29. Irudia),
Sorbidekoek populazio orokorrean baino balio adierazgarriki altuagoak dituzte 11
(p<0,005) eta 14 urteko taldeetan (p<0,05). Sorbideek talde lokalek baino giharportzentaje altuagoak dituzte 13 eta 14 urterekin (p<0,05).
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25.00

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

12.00

a

20.00

10.00

8.00

Hezur %

Hezur-pisua (kg)

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

a

6.00

15.00

10.00

4.00

5.00

11

12

13

11

14

12

13

19.44

19.26

19.09

18.26

18.04

19.31

18.80

19.16

19.78

18.74

0.00

18.70

19.62

10.77

10.02

10.36

9.29

8.84

9.16

8.06

8.06

7.83

7.63

7.25

0.00

7.18

2.00

14

Adina

Adina

4.24. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

4.27. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

hezur-pisuen batez bestekoak eta desbiderapen

hezur-portzentajearen

estandarrak.

desbiderapen estandarrak.

Ez

dago

ezberdintasun

batez

bestekoak

eta

adierazgarririk.
a

d

12.00

20.00
Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

a
10.00

SOR > PO (p< 0,05)

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

d
a

b

b

e

d

d

8.00

Gantz %

d

6.00

e
b,d

d
a,d

b

a,e

e

10.00

4.00

5.00

11

12

13

14

11

Adina

12

13

11.81

12.05

10.58

13.29

13.98

10.59

12.72

12.38

10.83

13.84

13.09

0.00

10.64

6.63

6.37

5.82

7.28

7.04

5.11

5.67

5.51

4.38

6.08

0.00

5.49

2.00

3.96

Gantz-pisua (kg)

15.00

14

Adina

4.25. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

4.28. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

gantz-pisuen batez bestekoak eta desbiderapen

gantz-portzentajeen

estandarrak.

desbiderapen estandarrak.

a

a

b

b

SOR < TL (p< 0,05)
SOR < PO (p< 0,005)
d
SOR < PO (p< 0,05)
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batez

SOR < TL (p< 0,005)
SOR < TL (p< 0,05)
d
SOR < PO (p< 0,005)
e
SOR < PO (p< 0,05)

bestekoak

eta
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Sorbidea b
Talde lokala
Pop. orokorra
50.00

30.00

a

b

a,d a

a

d

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

Gihar %

20.00
30.00

20.00

10.00

11

12

13

11

14

12

13

44.65

44.59

46.23

44.35

43.88

46.00

44.38

44.36

45.28

43.32

44.11

0.00

45.64

25.01

23.28

25.23

22.83

21.56

21.91

19.17

18.78

17.99

17.71

0.00

17.37

10.00

16.76

Gihar-pisua (kg)

40.00

14

Adina

Adina

4.26. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

4.29. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

gihar-pisuen batez bestekoak eta desbiderapen

gihar

estandarrak.

desbiderapen estandarrak.

Ez

dago

ezberdintasun

portzentajearen batez

bestekoak

eta

estatistikorik.
a

SOR > TL (p< 0,05)
SOR > PO (p< 0,005)
d
SOR > PO (p< 0,05)
b

4.1.1.6. Somatotipoa
4.1.1.6.1.

Osagaiak: Endomorfia, mesomorfia eta

ektomorfia
Somatotipoko osagaien artean, endomorfiaren 11 eta 14 urtetako konparaketan
azterketa ez parametrikoa erabili behar da. Beste kasuetan ANOVA bidez egingo dira
azterketak (Ikus 4.30., 4.31., 4.32. eta 4.33. Irudiak).
Endomorfian, Sorbideek adin guztietan populazio orokorrak baino balio
txikiagoak dituzte; 11 (p<0,005), 12 (p<0,05), 13 (p<0,005) eta 14 urterekin (p<0,05).
Sorbideek talde lokalekoek baino endomorfia-balio txikiagoak dituzte 13 (p<0,005) eta
14 urteko taldeetan (p<0,05). Mesomorfian, Sorbideek populazio orokorrak baino balio
txikiagoak dituzte 12 (p<0,005) eta 13 (p<0,05) urteko taldeetan. Talde lokalek
populazio orokorrak baino balio txikiagoak dituzte 14 urteko taldean (p<0,005).
Ektomorfian, Sorbideek populazio orokorrak baino balio handiagoak dituzte 11
(p<0,05) eta 12 urteko taldeetan (p<0,005). Sorbideek talde lokalek baino ektomorfiabalio handiagoak dituzte 13 urteko taldean (p<0,005).
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Adina 11
Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

Adina 12
Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

d

Somatotipoako osagaien balioak

Somatotipoako osagaien balioak

6,00

e
e

d

4,00

2,00

6,00

d
d

e

f
d

df

e
4,00

2,00

0,00

2,71 4,34 3,27

3,77 4,97 2,72

4,15 4,87 2,46

2,66 4,08 3,60

3,33 4,34 3,21

3,54 4,73 2,72

Sorbidea

Talde lokalak

Pop. Orokorra

Sorbidea

Talde lokalak

Pop. Orokorra

4.30.

Irudia:

11

urteko

osagaiaren

(endomorfia,

ektomorfia)

balioen

populazioen

3

4.31.

Irudia:

12

urteko

mesomorfia

eta

osagaiaren

(endomorfia,

bestekoak

eta

ektomorfia)

balioen

batez

desbiderapen estandarrak

d

d

SOR < PO (p< 0,005)
SOR > PO (p< 0,05)

eta

bestekoak

eta

SOR < PO (p< 0,005)
SOR < PO (p< 0,05)
f
SOR > PO (p< 0,05)
e

Adina 13

Adina 14

Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

a

e
Somatotipoako osagaien balioak

6.00

Somatotipoako osagaien balioak

3

mesomorfia

batez

desbiderapen estandarrak.

e

populazioen

d

e

b
a
4.00

ba
a,d

2.00

6,00

f
f
b
e
4,00

b,e

2,00

0.00

2.35 4.13 3.54

4.07 4.88 2.43

3.61 4.58 2.88

2,23 3,97 3,58

2,99 3,87 3,59

2,87 4,65 3,16

Sorbidea

Talde lokalak

Pop. Orokorra

Sorbidea

Talde lokalak

Pop. Orokorra

4.32.

Irudia:

13

urteko

osagaiaren

(endomorfia,

ektomorfia)

balioen

batez

populazioen

3

4.33.

Irudia:

14

urteko

mesomorfia

eta

osagaiaren

(endomorfia,

bestekoak

eta

ektomorfia)

balioen

batez

desbiderapen estandarrak.

desbiderapen estandarrak.

a

b

b

e

SOR < TL (p< 0,005)
SOR > TL (p< 0,005)
d
SOR < PO (p< 0,005)
e
SOR < PO (p< 0,05)
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SOR < TL (p< 0,05)
SOR < PO (p< 0,05)
f
TL < PO (p< 0,005)

populazioen

3

mesomorfia

eta

bestekoak

eta
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4.1.1.6.2.

Somatokarta

Somatokartan (Ikus 4.34. eta 4.35. Irudiak) oso balio zentralak aurkezten dituzte
talde guztiek, mesomorfia orekatua ingurukoa. Dena den, Sorbideek ektomorfia maila
handiagoak dituzte, aldiz, talde lokalek eta populazio orokorrak mesomorfia eta
endomorfia maila handiagoak. Bataz beste, Sorbideak mesoektomorfoak dira, talde
lokalak mesomorfo orekatuak eta populazio orokorrekoak mesoendomorfoak.

MESOMORFIA

4.34. Irudia: Somatokarta, 3 osagaien bi dimentsioko irudikapena da. Bertan, populazio eta adin
bakoitzeko somatotipoaren eraldatutako balioen batez bestekoak ageri dira. (S= Sorbideak, TL= talde
lokalak, PO populazio orokorra).

4.35. Irudia: Somatokarta hurbildua.
Populazio

eta

somatotipoaren

adin
bi

bakoitzeko
dimentsiotara

eraldatutako balioen batez bestekoak.
(S= Sorbideak, TL= talde lokalak, PO
populazio orokorra)
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4.34. eta 4.35. irudietan ikusten denez, Sorbideek, beste taldekoek baino
endomorfia-maila

txikiagoak dituzte (ezkerretik eskuinera gora doan ardatzeko

goialdean). Mesomorfia-balioak (behetik gora bertikalki igotzen den ardatza),
orokorrean beste taldeen balioak baino baxuagoak dituzte, eta batez ere, ektomorfian
gailentzen dira (ezkerretik eskuinera jaisten den ardatzean behera).
Talde lokaletako adin ezberdinetan, Sorbideen eta populazio orokorraren
bitarteko eredua dute. Aipatzekoak dira 13 urtetan endomorfia eta mesomorfia balioen
handitzea eta ektomorfiaren txikitzeak, non populazio orokorraren balioak ere
gainditzen dituzte, eta 14 urtetan eredu honi emandako eraldaketa, non endomorfia eta
mesomorfia balioek behera eta ektomorfiarenak gora egiten dute, neurri batean
Sorbideen eredura gehiago hurbilduz.
Adin hauetan, Sorbideak homogeneoagoak dira beste taldeak baino. Soilik neurri
txikiko endomorfia eta mesomorfiaren txikipen eta ektomorfiaren handipena ikusten da.
Sorbideak, adin guztietan mesoektomorfoak dira.
Talde lokalak eta populazio orokorreko taldeak berriz, 11, 12 eta 13 urtetan
mesoendomorfoak izatetik, 14 urterekin, 2 taldeak mesoektomorfoak bihurtzen dira,
nabariki talde lokaletan, zeinak Sorbideen eredura hurbiltzen diren.
Adina handituz doala, orokorra da ektomorfia handitzen doala. Endomorfia eta
mesomorfia balioak berriz adinarekin jaitsi egiten dira, 14 urtetan ikusten den moduan.
Populazio orokorrekoak ez dira Sorbidearen eta talde lokalen ektomorfiaren balioetara
heltzen, baina mesomorfia maila handiagoak eta antzeko endomorfia balioak dituzte
haztean.
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4.1.2. Errendimendua
4.1.2.1. Oxigeno-kontsumo maximoa
Oxigeno-kontsumo maximoaren (VO2max) balio absolutua (l·min-1) eta erlatiboa
(ml·kg-1·min-1) neurtu ziren (Ikus 4.36. eta 4.37 Irudiak). VO2max balio absoluturako,
Sorbideek adin guztietan azaltzen dute neurri handiena. Sorbideek talde lokalek baino
balio handiagoak dituzte 11 (p<0,005) eta 13 urteko taldeetan (p<0,05). Sorbideek
populazio orokorrak baino balio absolutu handiagoa dute 12 urteko taldean (p<0,05).
Talde lokalek populazio orokorrak baino balio txikiagoa dute 11 urteko taldean
(p<0,005). Balio erlatiboan, Sorbideek populazio orokorrak baino balio handiagoak
dituzte 11 (p<0,05), 12 (p<0,005) eta 13 urteko taldeetan (p<0,005). Sorbideek talde
lokalek baino balio erlatibo handiagoak dituzte 11 (p<0,005), 12 (p<0,05) eta 13 urteko
taldeetan (p<0,005). Talde lokalek populazio orokorrak baino balio txikiagoak dituzte
11 urteko taldean eta handiagoak 14 urteko taldean (p<0,05).

80.00
80.00

b

Sorbidea
a,e
Talde lokalak
a,e
Pop. Orokorra

b
3.00

b
b

d
d

e

VO2max(ml·kg-1·min-1)
(ml·kg-1·min-1)
VO2max

a
a,e
2.00

1.00

60.00
60.00

g

d
d
d
d

Sorbidea
Sorbidea
Talde
Talde lokalak
lokalak
Pop.
Pop. Orokorra
Orokorra

ff

d

a
a

gf
f

d

a,f
a,f

40.00
40.00

11

12

13

11
11

14

12
12

13
13

47.42
47.42

55.14
55.14

53.85
53.85

50.36
50.36

50.01
50.01

61.72
61.72

50.08
50.08

51.28
51.28

59.86
59.86

54.15
54.15

0.00
0.00

45.58
45.58

61.79
61.79

2.622

2.851

2.899

2.513

2.436

2.899

2.105

2.153

2.350

2.180

0.00

1.798

20.00
20.00

2.251

VO2max (l·min-1)

e,f
e,f

a,d
a,d

b,d
b,d

14
14

Adina
Adina

Adina

4.36. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

4.37. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko

oxigeno-kontsumo

oxigeno

(VO2max)

-1

(l·min )

maximo
batez

absolutuaren
bestekoak

eta

kontsumo
-1

maximo

(VO2max) (ml·kg ·min ) batez bestekoak eta

desbiderapen estandarrak.

desbiderapen estandarrak.

a

a

b

b

SOR > TL(p< 0,005)
SOR > TL (p< 0,05)
d
SOR > PO (p< 0,05)
e
TL < PO (p< 0,005)

erlatiboaren

-1

SOR > TL (p< 0,005)
SOR > TL (p< 0,05)
d
SOR > PO (p< 0,005)
e
SOR > PO (p< 0,05)
f
TL < PO (p< 0,05)
g
TL > PO (p< 0,05)
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4.1.2.2. Goiko gorputz-adarren indarra
Adina
11
40.0

12

13

14

Ezkerreko eskua (kp)
Eskuineko eskua (kp)

35.0

Esku-indarra (kp)

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

24.32

20.53

Pop. Orokorra

22.30

18.28

Talde lokalak

26.68

21.79

Sorbidea

17.47

14.83

Pop. Orokorra

17.15

14.13

Talde lokalak

20.80

17.43

Sorbidea

11.29

9.12

Pop. Orokorra

12.54

10.42

Talde lokalak

13.54

11.16

Sorbidea

8.05

5.80

Pop. Orokorra

10.54

8.04

Talde lokalak

8.65

Sorbidea

0.0

7.44

5.0

4.38. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko eskuineko eta ezkerreko esku-indarraren batez bestekoak eta
desbiderapen estandarrak. Ez dago ezberdintasun estatistikorik.

Esku-indarrean (Ikus 4.38. Irudia), eredu berbera ageri da bi eskuetarako. Bai
ezkerrean eta bai eskuinean, 11 eta 12 urterekin balio txikienak populazio orokorrak
ditu eta 13 eta 14 urterekin berriz talde lokalek. Balio handienak, 11 urtetan talde
lokalek dituzte eta besteetan Sorbideek. Ez dago ezberdintasun estatistikorik.

4.1.2.3. 30 metroko lasterketen denborak
Sigi-sagako lasterketan 12 urtetan, eta baloiaz eginikoan 12 eta 13 urtetan,
azterketa ez parametrikoa egin behar da, besteetan ANOVA bidez egingo da.
Lasterketa leunean (Ikus 4.39. Irudia), Sorbideak populazio orokorrekoak baino
azkarragoak dira 11 eta 12

urteko (p<0,005), eta 14 urteko taldeetan (p<0,05).

Sorbideak talde lokalak baino azkarragoak dira 11 (p<0,005) eta 12 urteko taldeetan
(p<0,05). Talde lokalak populazio orokorrekoak baino azkarragoak dira 12 eta 14 urteko
taldeetan (p<0,05).

100 Emaitzak

3 populazioen konparaketa : Errendimendua

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

a

6.00

d

d,f

Lasterketa
leuna
(seg)
Lasterketa
leuna
(seg)

a,d

b,f
b,d

e,f
e

f

4.39. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko lasterketa

4.00

leuneko denboren (s) batez bestekoak eta desbiderapen
estandarrak.
a

2.00

SOR < TL (p< 0,005)
SOR < TL (p< 0,05)
d
SOR < PO(p< 0,005)
e
SOR < PO (p< 0,05)
f
TL < PO (p< 0,05)

11

12

13

4.523

4.238

4.286

4.689

4.557

4.582

5.001

4.717

4.418

5.101

5.158

0.00

4.694

b

14

Adina

d,e

d,f

6.00

a,e

d,e

b,d
a,d

d

f

d

e

4.40. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko sigi-sagako
lasterketako

4.00

denboren

(s)

batez

bestekoak

eta

desbiderapen estandarrak.
a
2.00

SOR < TL (p< 0,005)
SOR < TL (p< 0,05)
d
SOR < PO (p< 0,005)
e
TL < PO (p< 0,005)
f
TL < PO (p< 0,05)

11

12

13

5.588

5.012

4.841

5.729

5.161

5.147

6.028

5.479

5.077

6.27

0.00

5.823

b

5.343

Lasterketa
Sigi-saga
leuna (seg)
(seg)

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

d,f

b,f

14

Adina

20.00

Sorbidea
Talde lokala
Pop. orokorra

d,e

15.00

d,e

b,f

4.41. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko baloiaz

d
a,e

b

a,d

b,d

d

b,d

10.00

e

egindako lasterketako denboren (s) batez bestekoak eta
desbiderapen estandarrak.
a

11

12

13

11.67

9.75

9.27

11.03

10.25

9.40

12.42

10.46

9.57

13.24

11.60

0.00

SOR < TL (p< 0,005)
SOR < TL (p< 0,05)
d
SOR < PO (p< 0,005)
e
TL < PO (p< 0,005)
f
TL < PO (p< 0,05)
b

5.00

9.69

Lasterketa
Lasterketaleuna
baloiaz
(seg)
(seg)

d,f

14

Adina
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Sigi-sagako bizkortasun-lasterketan (Ikus 4.40. Irudia), 11 eta 12 urteko hiru
taldeen arteko ezberdintasunak daude, eta 13 eta 14 urtetan populazio orokorrekoak
beste biak baino geldoagoak dira. Sorbideak populazio orokorrekoak baino
bizkorragoak dira 11, 12 , 13 eta 14 urteko taldeetan (p<0,005). Sorbideak talde lokalak
baino bizkorragoak dira 11 (p<0,05) eta 12 urteko taldeetan (p<0,005). Talde lokalak
populazio orokorra baino bizkorragoak dira adin guztietan, 11 (p<0,05), 12 (p<0,005),
13 (p<0,05) eta 14 urteko taldeetan (p<0,005).
Baloidun lasterketan (Ikus 4.41. Irudia), hiru taldeetan elkarren ezberdintasunak
daude 11 eta 12 urteko taldeetan, 13 urteko Sorbideak beste bi taldeak baino abilagoak
dira eta 14 urteko populazio orokorra beste biak baino geldoagoak dira. Sorbideak
populazio orokorra baino abilagoak dira adin guztietan (p<0,005). Sorbideak talde
lokalak baino abilagoak dira 11 (p<0,05), 12 (p<0,005) eta 13 urteko taldeetan (p<0,05).
Talde lokalak populazio orokorrekoak baino abilagoak dira 11 (p<0,05), 12 eta 14
urteko taldeetan (p<0,005).

4.1.2.4. Jauziak
SJ jauzian 11 eta 12 urtetan eta CMJ jauzian 12 urteko adinean azterketa ez
parametrikoa egin behar da. Beste kasuetan ANOVA bidez egingo da azterketa.
SJ jauzian (Ikus 4.42. Irudia), ezberdintasun estatistikoak soilik 11 urterekin
ageri dira, 3 taldeek elkarren ezberdintasunak dituzte. Talde lokalek Sorbideek eta
populazio orokorrekoak baino garaiago egiten dute jauzi (p<0,005), eta Sorbideek
populazio orokorrekoak baino garaiago (p<0,05).
CMJ jauzian (Ikus 4.43. Irudia), ezberdintasunak 11 eta 13 urterekin ageri dira.
Sorbideek populazio orokorrekoek baino garaiago egiten dute jauzi 11 urterekin
(p<0,005) eta talde lokalekoek baino garaiago 13 urterekin (p<0,05). Ez dago talde lokal
eta populazio orokorraren arteko ezberdintasunik.
DJ jauzian (Ikus 4.44. Irudia), Sorbidekoek talde lokalekoek baino jauzi
garaiagoak egiten dituzte 11(p<0,005), 12 eta 13 urteko taldeetan (p<0,05). Populazio
orokorrekoek talde lokalek baino garaiago egiten dute jauzi 12 (p<0,005), 13 eta 14
urteko taldeetan (p<0,05). Ez dago Sorbide eta populazio orokorraren arteko
ezberdintasunik.
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40.00

Sorbidea
Talde lokalak
Pop. Orokorra

a,d

SJ (cm)

30.00

a,b

d,b

4.42. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko SJ jauzian

20.00

lortutako

garaieren

(cm)

batez

bestekoak

eta

desbiderapen estandarrak.
10.00

a

SOR < TL (p< 0,005)
SOR > PO (p< 0,05)
d
TL > PO (p< 0,005)

11

12

13

30.24

27.90

31.15

26.39

26.19

28.77

25.29

27.33

26.08

23.66

30.02

0.00

25.82

b

14

Adina

40.00

Sorbidea
Talde lokalak
Pop. Orokorra

a

b

a
b

CMJ (cm)

30.00

4.43. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko CMJ

20.00

jauzian lortutako garaieren (cm) batez bestekoak eta
desbiderapen estandarrak.
10.00

a

11

12

13

33.63

30.65

31.28

29.21

27.53

31.09

27.44

27.07

28.50

24.63

28.25

0.00

28.92

b

SOR > TL (p< 0,05)
SOR > PO (p< 0,005)

14

Adina

d

40.00

Sorbidea
Talde lokalak
Pop. Orokorra

a
d

a,e

a,d

4.44. Irudia: Populazio eta adin bakoitzeko DJ
20.00

jauzian lortutako garaieren (cm) batez bestekoak eta
desbiderapen estandarrak.
a

10.00

SOR > TL (p< 0,05)
SOR > TL (p< 0,005)
d
TL < PO (p< 0,05)
e
TL < PO (p< 0,005)

11

12

13

33.39

26.98

29.83

29.94

24.07

31.75

27.56

24.65

28.96

25.26

0.00

24.12

b
28.71

DJ (cm)

e
b

30.00

d

a

b

14

Adina
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4.1.3. Adin kronologikoa eta jaiotza-banaketak
4.1.3.1. Adin kronologikoa
Adin dezimalari dagokionez, Sorbideek talde lokalek baino adin dezimal
handiagoa dute 11 eta 13 urtetako taldeetan, eta populazio orokorrekoek baino
handiagoa 11 urteko taldean (p<0,005). Ez dago talde lokal eta populazio orokorraren
arteko ezberdintasunik (Ikus 4.45. Irudia).

15.00

Sorbidea
Talde lokalak
Pop. Orokorra

a
a

13.00

12.00

a,b

a

b

4.45. Irudia: Neurketa urtearen abenduaren
31an zuten populazio eta adin bakoitzeko
batez besteko adin kronologikoak (urteak) eta

11.00

11

12

13

14.48

14.55

14.62

13.44

13.40

13.65

12.53

12.55

12.60

11.49

10.00

11.44

desbiderapen estandarrak.
11.67

Adin Dezimala (Urteak)

14.00

14

Adina

a
b

SOR >TL (p< 0,005)
SOR > PO (p< 0,005)

4.1.3.2. Jaiotza-banaketa
4.1. eta 4.2. Tauletan ikusten den bezala, EAEko populazioaren banaketarekin
konparatzean, jaiotzen banaketaren ereduak ezberdinak dira Sorbideetan eta talde
lokaletan. Talde lokaletako jaiotza-banaketak EAEko banaketaren berdinak dira, bai
urteka eta bai urteetako eta adin ezberdinetako datuak batera hartuta.
Sorbideko datuak berriz, EAE-ko banaketarekiko ezberdinak dira. Lehenbiziko
seihilekoan, jaiotzen kopurua estatistikoki esperotakoa baino handiagoa da, bai bi
denboraldietako (2004-05 + 2005-06) mutil guztiak batera hartuta (p<0,005), eta bai 11
(p<0,005) eta 13 (p<0,05) urteko taldeetan ere.
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3 populazioen konparaketa : Adin kronlogikoa eta jaiotza-banaketa

Sorbideak

EAE-ko mutilen jaiotzak

1. Seihilekoa

2. Seihilekoa

1. Seihilekoa

2. Seihilekoa

11 urte (1994/1995)

30 (%68,2)b

14 (%31,8)

8.491 (%50,6) b

8.284 (%49,4)

12 urte (1993/1994)

31 (%73,3)

11 (%26,7)

8.465 (%51,1)

8.091 (%48, 9)

13 urte (1992/1993)

19 (%63,9) d

10 (%36,1)

8.154 (%51,1) d

7.806 (%48,9)

14 urte (1991/1992)

17 (%77,3)

5 (%22,7)

7.982 (%50,7)

7.765 (%49,3)

11-14 urte (1991/1995)

98 (%71,2) a

40 (%28,8)

20.652 (%50,8) a

20.001 (%49,2)

4.1. Taula: Sorbideko eta EAEko populazioko jaiotza-kopurua eta portzentajeak (%) seihilekotan
banatuta jaiotza urteari dagokionez (1991/1995). Datuak bi urteka aztertu dira adin bereko banakoak
batzeko xedeaz. Estatistikoen konparaketak 1. seihilekorekiko azalduko dira.
a

Adin guztiak SOR > EAE (p< 0,005)
11 urteko (1994/1995) SOR > EAE (p< 0,005)
d
13 urteko (1992/1993) SOR > EAE (p< 0,05)
b

Talde lokalak

EAE-ko mutilen jaiotzak

1. Seihilekoa

2. Seihilekoa

1. Seihilekoa

2. Seihilekoa

11 urte (1994)

5 (%38,5)

8 (%61,5)

4.205 (%50,4)

4.145 (%49,6)

12 urte (1993)

13 (%48,2)

14 (%51,4)

4.286 (%50,9)

4.139 (%49,1)

13 urte (1992)

10 (%37,0)

17 (%63,0)

4.179 (%51,4)

3.952 (%48,6)

14 urte (1991)

14 (%56,0)

11 (%44,0)

3.975 (%50,8)

3.854 (%49,2)

11-14 urte (1991/1994)

43 (%28,8)

49 (%28,8)

16.645 (%50,8)

16.090 (%49,2)

4.2. Taula: Talde lokaletako eta EAEko populazioko jaiotza-kopurua eta portzentajeak (%) seihilekotan
banatuta jaiotza urteari dagokionez (1991/1994). Estatistikoen konparaketak 1. seihilekorekiko azalduko
dira. Ez dago ezberdintasun estatistikorik.
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Titular eta ez-titularen konparaketa

4.2. SORBIDEAK: TITULAR ETA EZTITULARREN KONPARAKETA
Sorbideko lehenbiziko denboraldian (2004-5) talde modura jokatu zuten
alebinen (11 eta 12 urte) eta infantilen (13 eta 14 urte) mailan. Bertan, talde bakoitzaren
entrenatzaileak taldeko titularren hautapena burutu zuen (Ikus 4.3. Taula).
11

12

13

14

Guztira

Titular

11

11

11

11

44

Ez-titular

6

4

6

6

22

Guztira

17

15

17

17

66

Adina

4.3. Taula: Sorbideko 2004-05 denboraldiko titularren eta ez-titularren kopurua adin taldeka.

Bi azpiataletan banatuko da aldagai-multzoen azterketa. Alde batetik, neurketaaldi bakoitzean titularrek eta ez-titularrek dituzten ezberdintasunak; eta bestetik, talde
bakoitzak denboraldian zehar duen bilakaera aztertuko dira.
Neurketa-aldi bakoitzean titularrek ez-titularren arteko konparaketak egiteko,
eredu lineal orokorra edota MLGa (Modelo lineal general) erabili da, adin dezimala
kobariable moduan erabilita. Honen bidez, adinaren eragina kontrolatu da.
Bi neurketa aldien artean titular eta ez-titularren aldaketak nola gertatu diren
aztertzeko bi prozedura erabili dira. Lehenbizikoan, erlazionatutako datuen Student-en
T estatistikoa erabili da ezaugarri jakinen aldaketarik izan duten ala ez ikusteko
(handitu, txikitu edo berdin mantendu). Bigarrenean, titular ala ez-titular hautatua izatea
eta ezaugarri bakoitzaren aldatzeko modua estatistikoki erlazionatuta dauden ala ez
aztertu da. Honetarako, MLGa erabili da, bi bideko ANOVA eginez, zeinean adina
kobariable izango den.
Estatistika adierazpenak errazteko titularrak “T” bidez eta ez-titularrak “ET”
bidez adieraziko dira. Erlazionatutako Student-en Tarekin egindako konparaketa
adierazgariak hizkien bidez (a,b,d,…) eta MLGarekin eginikoak zenbakiz (1,2,..)
adieraziko dira. Bi bideko ANOVAren bidez aztertu den titular izan edo ezaren eta
denboraldiko hasieratik bukaerako aldaketen erlaziorik dagoen ala ez testuan adieraziko
da.
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4.2.1. Antropometria, gorputzaren osagaiak eta
somatotipoa
4.2.1.1. Altuera, pisua eta gorputz masa indizea (GMI)
170.00

Titular
Ez titular

a
b

a
b

Altuera (cm)

160.00

4.46. Irudia: Sorbideko jokalari titular
eta ez-titularretan altueraren (cm) batez

150.00

bestekoak eta desbiderapen estandarrak
denboraldi hasiera eta bukaeran.

140.00

a
130.00

153.35

150.70

155.55

Denboraldi hasiera

152.61

b

Hasiera<amaiera (p<0,005)
Hasiera<amaiera (p<0,005)

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

60.00

Titular
Ez titular

a

55.00

b

a
b
Pisua (kg)

50.00

4.47. Irudia: Sorbideko jokalari titular
45.00

eta ez-titularretan pisuaren (kg) batez
bestekoak eta desbiderapen estandarrak

40.00

denboraldi hasiera eta bukaeran.
35.00

a
30.00

43.98

41.40

45.75

Denboraldi hasiera

44.19

Denboraldi amaiera

b

Hasiera<amaiera (p<0,005)
Hasiera<amaiera (p<0,005)

Neurketa-aldia

25.00

Titular
Ez titular

a

a

GMIa (kg/m2)

20.00

15.00

4.48. Irudia: Sorbideko jokalari titular
eta ez-titularren GMIaren (kg/m2) batez

10.00

bestekoak eta desbiderapen estandarrak
denboraldi hasiera eta bukaeran.

5.00

a
0.00

18.53

18.05

18.72

Denboraldi hasiera

Neurketa-aldia
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18.75

Denboraldi amaiera

Hasiera<amaiera (p<0,05)
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Titularrak ez-titularrak baino altuagoak eta astunagoak dira, nahiz eta
diferentziak ez adierazgarriak izan. GMI balioa antzerako da bi taldeetan (Ikus 4.46,
4.47. eta 4.48. Irudiak). Denboraldian zehar, altuera eta pisu irabaziak adierazgarriak
dira titularretan eta ez-titularretan (p<0,005). Ez-titularretan GMIaren handipena ere
adierazgarria da (p<0,05). Bi bideko ANOVAren arabera, ia adierazgarria da altueraren
irabaziak titular ala ez-titular izatearekin erlazionatuta egotea (p= 0,052).

4.2.1.2. Azal-tolesturak
4.2.1.2.1. Gorputz-adarretako azal-tolesturak
Aldi bakoitzean, titularrek ez-titularrek baino azal-tolestura txikiagoak dituzte
gorputz-adarretako 3 tolesturetarako (Ikus 4.49., 4.50. eta 4.51. Irudiak). Denboraldi
amaieran titularrek ez-titularrek baino zangoko tolestura txikiagoa dute (p<0,05).
Trizipitalerako eta izterrerako ezberdintasunak ia adierazgarriak dira, hurrenez hurren
p=0,0550 eta p=0,076 baliokoak. Ez dago beste ezberdintasun estatistikorik.

4.2.1.2.2. Enborreko azal-tolesturak
Titularrek ez-titularrek baino gorputz-enborreko 3 tolestura txikiagoak dituzten
arren, ez dago ezberdintasun adierazgarririk (Ikus 4.52., 4.53. eta 4.54. Irudiak).
Denboraldian zehar, tolestura subeskapularraren txikipena gertatzen da ez-titularretan
(p<0,05) eta ia adierazgarriki titularretan (p=0,0817). Titularretan abdominaleko
txikipena gertatzen da (p<0,005). Ez dago beste ezberdintasun estatistikorik.

4.2.1.2.3. Tolestura-baturak
Titularrek ez-titularrek baino azal-tolesturen batura txikiagoak dituzte (Ikus
4.55., 4.56 eta 4.57. Irudiak). Denboraldi amaieran titularrek ez-titularrek baino
gorputz-adarretako tolestura-batura adierazgarriki txikiagoa dute (p<0,05), eta ia
adierazgarria da titularrek 6 tolesturen batura txikiagoak izatea (p=0,0598). Ez dago
beste ezberdintasun estatistikorik.
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20.00

Titular
Ez titular

Tol. trizipitala (mm)

15.00

4.49. Irudia: Sorbideko jokalari titular
10.00

eta ez-titularretan tolestura trizipitalaren
batez

bestekoak

estandarrak

5.00

bukaeran.
0.00

10.00

11.51

10.09

Denboraldi hasiera

12.17

eta

denboraldi
Ez

dago

desbiderapen
hasiera

eta

ezberdintasun

adierazgarririk.

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

Izterreko tol. (mm)

30.00

Titular
Ez titular

20.00

4.50. Irudia: Sorbideko jokalari titular
eta ez-titularretan izterreko tolesturaren
batez

10.00

bestekoak

estandarrak
bukaeran.
0.00

16.46

17.67

16.48

Denboraldi hasiera

19.32

eta

denboraldi
Ez

dago

desbiderapen
hasiera

eta

ezberdintasun

adierazgarririk.

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

25.00

Titular
Ez titular

1

Zangoko Tol. (mm)

20.00

4.51. Irudia: Sorbideko jokalari titular

1

15.00

eta ez-titularretan zangoko tolesturaren
batez

10.00

bestekoak

estandarrak

1
0.00

denboraldi

bukaeran.

5.00

10.79

12.30

10.96

Denboraldi hasiera

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia
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14.67

eta

T<ET (p<0,05)

desbiderapen
hasiera

eta
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a

12.00

Titular
Ez titular

a

Tol. subeskapularra (mm)

10.00

8.00

4.52. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta
6.00

ez-titularretan tolestura subeskapularraren
batez

4.00

bestekoak

estandarrak

desbiderapen

denboraldi

hasiera

eta

bukaeran.

2.00

0.00

eta

7.61

7.90

7.00

Denboraldi hasiera

7.75

a

Denboraldi amaiera

Hasiera>amaiera (p<0,005)

Neurketa-aldia

Titular
Ez titular

Tol. suprailiakoa (mm)

12.50

10.00

4.53. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta

7.50

ez-titularretan
5.00

batez

tolestura

bestekoak

estandarrak

suprailiakoaren

eta

denboraldi

desbiderapen
hasiera

eta

2.50

bukaeran.
0.00

6.27

7.05

6.81

Denboraldi hasiera

7.89

Ez

dago

ezberdintasun

adierazgarririk.

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

25.00

Titular
Ez titular

Tol. abdominala (mm)

20.00

a
15.00

a

4.54. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta
ez-titularretan enborreko tolesturen batez

10.00

bestekoak eta desbiderapen estandarrak
denboraldi hasiera eta bukaeran.

5.00

a
0.00

9.95

11.33

8.82

Denboraldi hasiera

11.72

Hasiera>amaiera (p<0,005)

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia
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Gorputz-adarretako tolestura-batura (mm)

Titular
Ez titular

1

60.00

1

4.55. Irudia: Sorbideko jokalari titular
40.00

eta ez-titularretan gorputz-adarretako
tolestura-baturen batez bestekoak eta
desbiderapen

20.00

estandarrak

denboraldi

hasiera eta bukaeran.
1
0.00

37.25

41.48

37.54

Denboraldi hasiera

T<ET (p<0,05)

46.15

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

Gorputz-enborreko tolestura-batura (mm)

50.00

Titular
Ez titular

40.00

30.00

4.56. Irudia: Sorbideko jokalari titular
eta ez-titularretan enborreko tolestura20.00

baturen

batez

desbiderapen

bestekoak

estandarrak

eta

denboraldi

10.00

hasiera
0.00

23.83

26.29

22.63

Denboraldi hasiera

27.35

eta

bukaeran.

Ez

dago

ezberdintasun adierazgarririk.

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

120.00

Titular
Ez titular

Tolestura-batura (mm)

100.00

80.00

4.57. Irudia: Sorbideko jokalari titular

60.00

eta ez-titularretan 6 tolesturen baturen
batez

40.00

bestekoak

estandarrak

eta

denboraldi

desbiderapen
hasiera

eta

20.00

bukaeran.
0.00

61.08

67.77

60.17

Denboraldi hasiera

Neurketa-aldia
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73.51

Denboraldi amaiera

Ez

adierazgarririk.

dago

ezberdintasun
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4.2.1.2.4. Enborreko eta gorputz-adarreko tolesturabaturen zatiketa (E/GA)
Zatidura bi taldeetan jaisten da denboraldi hasieratik bukaerara (p<0,05). Ez
dago beste ezberdintasun adierazgarririk (Ikus 4.58. Irudia).

0.80

Titular
Ez titular

a

b
b

a

0.70

E/GA

4.58. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta
ez-titularretan

0.60

enbor-

eta

gorputz-

adarretako tolesturen zatiketaren batez
bestekoak eta desbiderapen estandarrak

0.50

denboraldi hasiera eta bukaeran.
0.40

a
0.30

0.64

0.62

0.60

Denboraldi hasiera

0.58

Denboraldi amaiera

b

Hasiera>amaiera (p<0,05)
Hasiera>amaiera (p<0,05)

Neurketa-aldia

4.2.1.3. Perimetroak
4.2.1.3.1. Goiko gorputz-adarrak
Titularrek ez-titularrek baino beso-perimetro handiagoak izateko joera dute,
baina ez dago ezberdintasun estatistikorik (Ikus 4.59., 4.60., 4.61. eta 4.62. Irudiak).
Perimetro erlaxatuen eta uzkurtuen balio soil eta zuzenduak adierazgarriki handitzen
dira titularretan (p<0,005) eta ez-titularretan (p<0,05). Titularren eta ez-titularren
taldekapena eta balioen aldaketak ez daude erlazionaturik.

4.2.1.3.2. Beheko gorputz-adarrak
Titularrek ez-titularrek baino zango-perimetro handiagoak izateko joera dute,
baina ez dago ezberdintasun estatistikorik (Ikus 4.63., 4.64., 4.65. eta 4.67. Irudiak).
Hala ere, denboraldi amaierako zangoko perimetro zuzendua titularretan ia
adierazgarriki handiagoa da (p=0,0688). Titularretan perimetro guztiak handitzen dira,
izterreko perimetro soila (p<0,05) eta zuzendua (p<0,005) eta zangoko bi perimetroak
(p<0,005). Ez-titularren izterreko perimetro soila adierazgarriki handitzen da (p<0,05).
Titularren eta ez-titularren taldekapena eta balioen aldaketak ez daude erlazionaturik.
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28.00

28.00

Titular
Ez titular

a

26.00

b

a

Beso Erl.Zuz.ko perimetroa (cm)

Beso Erlaxatuako perimetroa (cm)

26.00

b
24.00

22.00

20.00

Titular
Ez titular

a
a

b

24.00

b

22.00

20.00

18.00

18.00

22.97

22.47

23.49

Denboraldi hasiera

21.97

23.25

21.32

22.03

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

Neurketa-aldia

4.59. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

4.60. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

titularretan besoen perimetro erlaxatuaren balio

titularretan besoen perimetro erlaxatuaren balio

soilen

zuzenduen

batez

bestekoak

eta

desbiderapen

batez

bestekoak

eta

desbiderapen

estandarrak denboraldi hasiera eta bukaeran.

estandarrak denboraldi hasiera eta bukaeran

a

a

b

Hasiera<amaiera (p<0,005)
Hasiera<amaiera (p<0,05)

28.00

b

Hasiera<amaiera (p<0,005)
Hasiera<amaiera (p<0,05)

28.00

Titular
Ez titular

a

Titular
Ez titular

b

a
b

a

26.00

Beso Uzk. Zuz.ko perimetroa (cm)

26.00

Beso Uzkurtuko perimetroa (cm)

22.48

Denboraldi hasiera

Denboraldi amaiera

24.00

22.00

20.00

a

b

b
24.00

22.00

20.00

18.00

18.00

24.32

23.90

24.60

Denboraldi hasiera

23.32

24.59

22.74

23.59

Denboraldi hasiera

Denboraldi amaiera

23.38

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

Neurketa-aldia

4.61. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

4.62. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

titularretan besoen perimetro uzkurtuen balio

titularretan besoen perimetro uzkurtuen balio

soilen

zuzenduen

batez

bestekoak

eta

desbiderapen

batez

bestekoak

eta

desbiderapen

estandarrak denboraldi hasiera eta bukaeran.

estandarrak denboraldi hasiera eta bukaeran.

a

a

b

Hasiera<amaiera (p<0,005)
Hasiera<amaiera (p<0,05)
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b

Hasiera<amaiera (p<0,005)
Hasiera<amaiera (p<0,05)
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55.00

55.00

Titular
Ez titular

Titular
Ez titular

b
a

Izter Zuz.ko perimetroa (cm)

Izterrako perimetroa (cm)

50.00

a

b

45.00

50.00

a
a

45.00

40.00

40.00

45.51

35.00

44.72

46.15

Denboraldi hasiera

46.65

35.00

43.86

Denboraldi amaiera

42.96

Neurketa-aldia

44.72

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

4.63. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

4.64. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

titularretan izterreko perimetroen (cm) balio

titularretan izterreko perimetroen (cm) balio

soilen

zuzenduen batez bestekoak eta desbiderapen

batez

bestekoak

eta

desbiderapen

estandarrak denboraldi hasiera eta bukaeran.

estandarrak denboraldi hasiera eta bukaeran.

a

a

b

Hasiera<amaiera (p<0,05)
Hasiera<amaiera (p<0,05)

36.00

Titular
Ez titular

Hasiera<amaiera (p<0,005)

Titular
Ez titular

a

a

34.00

a

a

Zango Zuz.ko perimetroa (cm)

34.00

Zangoko perimetroa (cm)

44.50

Denboraldi hasiera

32.00

30.00

28.00

26.00

32.00

30.00

28.00

26.00

31.89

31.75

32.59

Denboraldi hasiera

31.62

30.81

Denboraldi amaiera

30.50

31.49

Denboraldi hasiera

Neurketa-aldia

30.15

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

4.65. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

4.66. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

titularretan zangoko perimetroen (cm) balio

titularretan -zangoko perimetroen (cm) balio

soilen

zuzenduen batez bestekoak eta desbiderapen

batez

bestekoak

eta

desbiderapen

estandarrak denboraldi hasiera eta bukaeran.

estandarrak denboraldi hasiera eta bukaeran.

a

a

Hasiera<amaiera (p<0,005)

Hasiera>amaiera (p<0,005)
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4.2.1.4. Diametroak
Neurketa-aldi bietan titularrek ez-titularrek baino diametro handiagoak dituzte
(Ikus 4.67., 4.68, 4.69 eta 4.70. Irudiak). Titularrek denboraldi amaieran eskumutur
handiagoa eta denboraldi hasieran ukondo handiagoa dute (p<0,05). Denboraldi
amaierako eskumuturra eta hasierako ukondoa ere ia adierazgarriki handiagoak dituzte
(hurrenez hurren p=0,0608 eta p=0,0675). Ukondoaren handitzea titularretan (p<0,005)
eta ez-titularretan (p<0,05) adierazgarriak dira, ez-titularretan belaunaren handitzea ere
bai (p<0,05), eta eskumuturrarena ere ia adierazgarria da (p=0,0736).
7.00

5.50

Titular
Ez titular

Titular
Ez titular

a

1,a

1
1

b
1,b
Eskumuturreko diametroa (cm)

Ukondoko diametroa (cm)

6.50

6.00

5.50

5.00

4.50

4.00

5.00

4.50

6.13

5.82

6.31

Denboraldi hasiera

6.13

3.50

4.94

4.70

5.00

Denboraldi hasiera

Denboraldi amaiera

4.84

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

Neurketa-aldia

4.67. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

4.68. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

titularretan ukondoko diametroen (cm) batez

titularretan eskumuturreko diametroen (cm)

bestekoak

batez bestekoak eta desbiderapen estandarrak.

eta

desbiderapen

estandarrak

denboraldi hasiera eta bukaeran.

denboraldi hasiera eta bukaeran.

1

1

T>ET (p<0,05)
Hasiera<amaiera (p<0,005)
b
Hasiera<amaiera (p<0,05)

T>ET (p<0,05)

a

10.00

a

8.00

Titular
Ez titular

Titular
Ez titular

a

9.50

Orkatilako diametroa (cm)

Belauneko diametroa (cm)

7.50

9.00

8.50

8.00

7.00

6.50

6.00

7.50

7.00

8.98

8.77

9.08

Denboraldi hasiera

9.16

5.50

Denboraldi amaiera

6.82

6.78

6.82

Denboraldi hasiera

Neurketa-aldia

6.72

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

4.69. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

4.70. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

titularretan belauneko diametroen (cm) batez

titularretan orkatilako diametroen (cm) batez

bestekoak

bestekoak

eta

desbiderapen

denboraldi hasiera eta bukaeran.
a

estandarrak.

eta

desbiderapen

denboraldi hasiera eta bukaeran. Ez dago
ezberdintasun estatistikorik.

Hasiera<amaiera (p<0,05)
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4.2.1.5. Gorputz-osaketa
4.2.1.5.1. Osagai-pisuak
Osagai-pisuek antzerako balioak dituzte titular eta ez-titularretan (Ikus 4.71.,
4.72. eta 4.73. Irudiak). Ez dago ezberdintasun adierazgarririk, baina denboraldi
hasierako titularren hezur-pisua ia adierazgarriki handiagoa da (p=0,0842). Bai
titularretan eta bai ez-titularretan osagai-pisuen handitzea gertatu da, adierazgarriki
titularretan hezur- (p<0,05) eta gihar-pisuen handipenak (p<0,005) eta ez-titularren
hezur- eta gihar-pisuen handipenak (p<0,05). Gainera titularren gantz-pisuaren
handipena ia adierazgarria da (p=0,0614).

4.2.1.5.2. Osagai-portzentajeak
Portzentajeetan, titularrek ez-titularrek baino gihar-portzentaje handiagoak eta
gantz-portzentaje txikiagoak izateko joera dute, baina ez adierazgarriak dira (Ikus 4.76.,
4.77. eta 4.78. Irudiak). Denboraldian zeharreko aldaketei dagokienez, soilik eztitularretan gertatutako gantz-portzentajearen handipena da adierazgarria (p<0,05).

4.2.1.6. Somatotipoa
4.2.1.6.1. Osagaiak: Endomorfia, mesomorfia eta ektomorfia
Titularrek ez-titularrek baino endomorfia txikiagoa eta mesomorfia handiagoa
izateko joera dute. Ektomorfian antzeko balioak dituzte (Ikus 4.77. Irudia). Dena den, ez
dago ezberdintasun adierazgarririk. Denboraldian zehar ez-titularretan mesomorfiaren
handipena gertatzen da (p<0,05). Ez dago bestelako ezberdintasun adierazgarririk.

4.2.1.6.2. Somatotipo bateratua
Titularrek bai denboraldi hasieran eta baita bukaeran ere somatotipo
mesoektomorfoa agertzen dute bataz beste (Ikus 4.77. Irudia), eta egonkor mantentzen
da denboraldian zehar. Ez-titularrek somatotipo mesoektomorfoa duten arren,
mesomorfia orekatua

izatera iragaten dira.

Dena den,

adierazgarriki soilik

mesomorfiaren balioak handitzen dira denboraldian zehar.
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12.00

25.00

Titular
Ez titular

a

a
10.00

Titular
Ez titular

b

b

8.00

Hezur-%

Hezur-pisua (kg)

20.00

6.00

15.00

10.00

4.00

5.00

2.00

0.00

8.14

7.97

8.75

8.37
0.00

Denboraldi hasiera

18.65

Denboraldi amaiera

19.43

19.19

Denboraldi hasiera

Neurketa-aldia

19.15

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

4.71. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

4.74. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

titularretan hezur-pisuen (kg) batez bestekoak

titularretan hezur-portzentajeen batez bestekoak

eta desbiderapen estandarrak denboraldi hasiera

eta desbiderapen estandarrak denboraldi hasiera

eta bukaeran.

eta

bukaeran.

Ez

dago

ezberdintasun

estatistikorik.
a Hasiera<amaiera (p<0,05)
b Hasiera<amaiera (p<0,05)

8.00

Titular
Ez titular

a

15.00

Titular
Ez titular

a

10.00

Gantz-%

Gantz-pisua (kg)

6.00

4.00

5.00

2.00

0.00

4.88

4.86

4.97

Denboraldi hasiera

5.28

Denboraldi amaiera

0.00

10.96

11.57

10.79

Denboraldi hasiera

Neurketa-aldia

11.83

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

4.72. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

4.75. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

titularretan gantz-pisuen (kg) batez bestekoak eta

titularretan gantz-portzentajeen batez bestekoak

desbiderapen estandarrak denboraldi hasiera eta

eta desbiderapen estandarrak denboraldi hasiera

bukaeran. Ez dago ezberdintasun estatistikorik.

eta bukaeran..
a Hasiera<amaiera (p<0,05)
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30.00

Titular
Ez titular

Titular
Ez titular

a

a

25.00

50,00

b

b

Gihar-%

15.00

30,00

20,00
10.00

10,00

5.00

20.36

0.00

18.60

21.00

Denboraldi hasiera

19.88

46,29

0,00

44,90

45,92

Denboraldi hasiera

Denboraldi amaiera

44,92

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

Neurketa-aldia

4.73. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

4.76. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-

titularretan gihar-pisuen (kg) batez bestekoak eta

titularretan gihar-portzentajeen batez bestekoak

desbiderapen estandarrak denboraldi hasiera eta

eta desbiderapen estandarrak denboraldi hasiera

bukaeran.

eta

bukaeran.

Ez

dago

ezberdintasun

estatistikorik.
a Hasiera<amaiera (p<0,005)
b Hasiera<amaiera (p<0,05)
Neurketa-aldia
Denboraldi hasiera

Denboraldi amaiera

Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

6,00

Somatotipoko osagaien bataz bestekoak

Gihar-pisua (kg)

40,00
20.00

a
a

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

2,62 4,16 3,39

2,96 3,95 3,49

2,58 4,29 3,40

3,10 4,27 3,22

Titular

Ez titular

Titular

Ez titular

4.77. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez-titularretan somatotipoaren osagai-balioen batez bestekoak
eta desbiderapen estandarrak.
a Hasiera<amaiera (p<0,05)
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4.2.2. Errendimendua
4.2.2.1. Oxigeno-kontsumo maximoa
Ez dago ezberdintasun estatistikorik titular ez-titularren artean, ez VO2max balio
absoluturako (l·min-1), ez eta VO2max balio erlatiborako ere (ml·kg-1·min-1) (Ikus 4.78.
4.79. Irudiak). Ez dago ezberdintasun adierazgarri gehiagorik.

4.00

Titular
Ez titular

VO2max
VO2max(l·min-1)
(l/min)

3.00

4.78.

2.00
2.00

Irudia:

Sorbideko

jokalari

titular eta ez-titularretan oxigenokontsumo maximoaren (VO2max) balio
absolutuaren (l·min-1) batez besteko

1.00

eta

desbiderapen

estandarrak

denboraldi hasiera eta bukaeran. Ez
0.00

2.52

2.42

2.52

Denboraldi hasiera

2.49

dago ezberdintasun adierazgarririk.

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

70.00

Titular
Ez titular

VO2max (ml·min-1·kg-1)

65.00

60.00

4.79.
55.00

Irudia:

Sorbideko

jokalari

titular eta ez-titularretan oxigenokontsumo

50.00

erlatiboaren

maximoaren
-1

-1

(ml·kg ·min )

balio
batez

besteko eta desbiderapen estandarrak
45.00

denboraldi hasiera eta bukaeran. Ez
40.00

57.74

58.85

56.11

Denboraldi hasiera

56.59

dago ezberdintasun adierazgarririk.

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia
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4.2.2.2. Goiko gorputz-adarren indarra
Denboraldi hasiera eta bukaeran titularrak ez-titularrak baino indartsuagoak dira
(Ikus 4.80. eta

4.81. Irudiak). Adierazgarriki denboraldi amaieran titularrak

indartsuagoak dira ezkerreko eta eskuineko eskuetan (p<0,05). Ez dago denboraldian
zeharreko inongo aldaketa adierazgarririk.

4.80. Irudia: Sorbideko jokalari
titular eta ez-titularretan ezkerreko
eskuko

indarren

bestekoak

eta

(kp)

batez

desbiderapen

estandarrak denboraldi hasiera eta
bukaeran.
1

T>ET (p<0,05)

4.81. Irudia: Sorbideko jokalari
titular

eta

eskuko
bestekoak

ez-titularretan

indarren
eta

(kp)

eskuin
batez

desbiderapen

estandarrak denboraldi hasiera eta
bukaeran.
1
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T>ET (p<0,05)
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4.2.2.3. 30 metroko lasterketen denborak
Denboraldi hasieran baloiaz eginiko lasterketa (Ikus 4.86. Irudia) kenduta, kasu
guztietan titularrek ez-titularrek baino denbora txikiagoak erabili dituzte.
Lasterketa leunean, titularrak ez-titluarrak baino azkarragoak dira denboraldi
hasiera eta bukaeran (p<0,05) (Ikus 4.82. Irudia). Sigi-sagako lasterketan, ez dago
titular eta ez-titularren arteko ezberdintasunik (Ikus 4.83. Irudia), nahiz eta denboraldi
hasieran aldea ia adierazgarria den (p=0,0515). Baloiaz eginiko lasterketan ez dago
ezberdintasun adierazgarririk.
Denborak bi taldeetan hobetzen dira denboraldian zehar, baina adierazgarriki,
soilik titularrek azaltzen dute lasterketa leunean (p<0,005) eta sigi-sagakoan (p<0,05).
Gainera, lasterketa leunean, estatistikoki adierazgarria da titular izan edo ezaren eta
denboraldian zeharreko aldaketaren arteko erlazioa. Hau da, titularrek ez-titularren
aurrean modu ezberdinean hobetu dute. (FLL-Hautapena*neurketa-aldia=7,813; p=0,0064). Ez
dago ezberdintasun gehiagorik.

4.2.2.4. Jauziak
Makurtutako jauzian edo SJan kenduta, beste jauzietan titularrek garaiera
handiagoak lortzen dituzte orokorrean (Ikus 4.85., 4.86. eta 4.87. Irudiak). Ez dago
ezberdintasun adierazgarririk. Denboraldi bukaerako eroritako jauzian edo DJan,
titularrek ia adierazgarriki garaiago jauzi egin dute (p=0,0513). Garaiera-balioek ere
behera egiten dute denboraldian zehar bi taldeetan, eta hau bi taldeetan adierazgarria da
mugimenduaren kontrako jauzian edo CMJan (p<0,005).
Gainera, bai CMJ eta bai DJ jauzietan, lasterketa leunean bezala, adierazgarria
da titular izan edo ezaren eta denboraldian zeharreko aldaketaren arteko erlazioa. Hau
da, titularrek ez-titularren aurrean garaiera txikipena murritzagoa dute. (FCMJHautapena*neurketa-aldia=5,109;

p=0,0261; FDJ-Hautapena*neurketa-aldia=9,840; p=0,0003)
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6.00

Titular
Ez titular

2

Lasterketa leuna (seg)

5.50

4.82. Irudia: Sorbideko jokalari titular

1
5.00

eta ez-titularretan lasterketa leunaren
a,1

denboren

a,2

batez

desbiderapen

4.50

bestekoak

estandarrak

eta

denboraldi

hasiera eta bukaeran.
4.00

a Hasiera>amaiera (p<0,005)
T<ET (p<0,05)
2
T<ET (p<0,05)
1

3.50

4.57

4.83

4.34

Denboraldi hasiera

4.78

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

Sigi-sagako lasterketa (seg)

6.00

Titular
Ez titular

5.50

a
a

4.83. Irudia: Sorbideko jokalari titular
eta

5.00

ez-titularretan

lasterketen denboren

sigi-sagako
batez bestekoak

eta desbiderapen estandarrak denboraldi
4.50

hasiera eta bukaeran.

4.00

5.15

5.31

4.93

Denboraldi hasiera

5.13

a Hasiera>amaiera (p<0,05)

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

10.50

Titular
Ez titular

Baloidun lasterketa (seg)

10.00

9.50

4.84. Irudia: Sorbideko jokalari titular
9.00

eta

ez-titularretan

lasterketen denboren

baloiaz

eginiko

batez bestekoak

8.50

eta desbiderapen estandarrak denboraldi
hasiera
8.00

9.28

9.30

9.12

Denboraldi hasiera

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia
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eta

bukaeran.

9.28

ezberdintasun estatistikorik.

Ez

dago
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40.00

Titular
Ez titular

35.00

SJ (cm)

4.85. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta
ez-titularretan SJ edo makurtutako jauziaren

30.00

garaieren

(cm)

batez

besteko

eta

desbiderapen estandarrak denboraldi hasiera
eta

25.00

bukaeran

Ez

dago

ezberdintasun

adierazgarririk.
20.00

30.11

30.54

28.10

Denboraldi hasiera

28.85

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia

40.00

Titular
Ez titular

b
a
35.00

a

CMJ (cm)

b

4.86. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez
30.00

titularretan mugimenduaren kontrako edo
CMJ jauziaren garaieren (cm) batez besteko
eta desbiderapen estandarrak denboraldi

25.00

hasiera eta bukaeran.

20.00

32.12

32.12

29.68

Denboraldi hasiera

27.69

Denboraldi amaiera

a TErl.; Hasiera<amaiera; p<0,005
b TErl.;Hasiera<amaiera; p<0,005

Neurketa-aldia

40.00

Titular
Ez titular

DJ (cm)

35.00

4.87. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez

30.00

titularretan eroritako
garaieren

(cm)

edo

batez

DJ

jauziaren

besteko

eta

desbiderapen estandarrak denboraldi hasiera

25.00

eta

bukaeran.

Ez

dago

ezberdintasun

adierazgarririk.
20.00

30.35

29.79

29.82

Denboraldi hasiera

26.65

Denboraldi amaiera

Neurketa-aldia
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4.2.3. Listuko testosterona
4.88. irudian ikusten den moduan, titularrek ez titularrek baino listuko
testosterona maila handiagoa dute, baina ez dago ezberdintasun adierazgarririk.

Listuko testosterona (pg/ml)

30.00

Titular
Ez titular

20.00

10.00

0.00

10.41

8.36

-10.00
Denboraldi hasiera

Neurketa-aldia

4.88. Irudia: Sorbideko jokalari titular eta ez titularretan listuko testosteronaren (pg/ml) batez besteko
eta desbiderapen estandarrak denboraldi hasieran. Ez dago ezberdintasun adierazgarririk
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4.3.

KORRELAZIOAK
Atal honetan Sorbideei dagozkien datuak erabiliko dira. Bertan, ezaugarri

guztiek eta denboraldi hasieraren eta bukaeraren arteko balioen kendurek adinarekin eta
testosteronarekin duten erlazioa aztertuko da, eta gainera, errendimenduzko aldagaiek
antropometriako aldagaiekin nolako erlazioa duten azaldu nahi da (Ikus 4.3. Taula).
Lehenengo atalean (4.3.1. Atala), aldagaien datu gordinak hazkuntzarekin eta
heltzearekin eraldatzeko duten joera nolakoa den jakiteko, Sorbideko jokalari guztien
adin dezimalarekin korrelazionatu dira. Bigarren atalean (4.3.2 Atala), listuko
testosterona mailak nolako eragina duen modu berean aztertuko da. Hirugarren atalean
(4.3.3. Atala), antropometria, gorputz-osaketa eta somatotipoko datuak eta bestetik
errendimendu-aldagaiak nola erlazionatzen diren aztertuko da. Honetarako, datu
gordinekin korrelazio soilak, eta hauekin batera, adin dezimala kontrolatutako
korrelazio partzialak ere egingo dira. Denetara, aldagaiak taldekatuta aztertu dira, eta

Errendimendua

Altuera eta pisua

Oxigeno-kontsumo
maximo absolutu eta
erlatiboa

Diametroak

Ezker eta eskuin
eskuetako indarra

Perimetroak

Lasterketa-denborak

Gorputzeko osagaien pisu eta
portzentajeak

Jauzien garaierak

Azal-tolesturak, hauen baturak,
enbor eta gorputz-adarretako
baturen zatiketa (E/GA) eta GMIa

Hazkuntza

Heltzea

Testosterona-maila

Antropometria, gorputzaren osagaiak
eta somatotipoa

Adin dezimala

hauetan Pearsonen R balioak eta korrelazioen adierazgarritasuna aztertu dira.

Neurketa-aldietako
kendura-balioak

Somatotipoaren osagaiak
4.3. Taula: Aldagai eta ezaugarri guztiak, eta hauen kendurak, adin dezimalarekin eta listuko
testosteronarekin

korrelazionatuko

dira.

Gainera,

ezaugarri

fisikoen

balio

gordinak

(neurri

antropometrikoak, gorputz-osaketakoak, somatotipokoak, E/GA tolesturen zatiketa eta GMIa),
errendimenduarekin erlazionatutako ezaugarriekin (VO2max-aren balio absolutu eta erlatiboa, esku bietako
indarra, abiadura-, bizkortasun- eta abilitate-lasterketen denborak eta 3 jauzien garaierak) duten erlazioa
ere aztertuko da korrelazio soil eta adina kontrolatutako korrelazio partzialen bidez.
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4.3.1. Adinaren eragina neurrietan
Alde batetik, ezaugarri fisikoen datu gordinak aztertuz (Ikus 4.4. Taula), ikusten
da adinak korrelazio positibo adierazgarriak dituela listuko testosteronarekin, tamaina
adierazten duten aldagai guztiekin (altuera, pisua, 4 diametroak, 8 perimetroak eta
gorputz-osagaien pisuak), GMIarekin eta E/GA tolestura-baturen zatiketarekin. Gantzedukiarekin korrelazio negatiboa du (subeskapular, trizipital, izter, gorputz-adarretako
batura eta endomorfia), baina batez ere gorputz-adarretako edukira doitzen da. Ez dago
korrelaziorik gantz-tolestura gehinekin, enborreko baturarekin, 6 tolesturen baturarekin,
gorputz-osagaien portzentajeekin, ez eta somatotipoko mesomorfia eta ektomorfia
osagaiekin ere. Aipatzeko da gihar-portzentajearen korrelazioa ia adierazgarria dela
(p=0,0865). Datu hauek, adina aurrera doala heldutasun maila handiagoa egiten dela, eta
hazkuntza-garaian gertatzen diren neurri fisikoen handipenak gertatzen direla bermatzen
dute. Gantz-edukiaren txikipena gertatzen dela, eta batez ere gorputz-adarretako
edukian gertatzen dela ere ikus dezakegu, E/GA zatiketaren balioek berrezten dutenez.
Ezaugarri fisiologikoen kasuan, adinak korrelazio positiboak ditu VO2max-aren
balio absolutuarekin, esku bietako indarrarekin eta SJ eta CMJ jauzien garaierarekin.
Lasterketa leunaren (abiadura) eta sigi-sagako lasterketaren (bizkortasuna) denborekin
korrelazio negatiboa du (Ikus 4.5. Taula). Kasu honetan gogorarazi behar da lasterketadenboren txikipena errendimendu hobearekin erlazionatzen dela. Ez dago korrelaziorik
VO2max-aren balio erlatiboarekin, baloidun lasterketarekin (abilitatea), ez eta DJ
jauziarekin ere. Datu hauekin, esan daiteke adina handituz hobetu egiten direla
jokalarien ahalmen aerobioa, entrenatu gabeko indar isometrikoa, indar esplosiboarekin
erlazionatutako jauzi egiteko ahalmena, abiadura eta bizkortasuna. Aztertutako
futbolarietan, onar daiteke VO2max-aren balio erlatiboa, baloiarekin aritzeko abilitatea
eta DJ jauzia egiteko ahalmena adinaren arabera egonkor mantentzen direla.
Beste alde batetik, kendurei dagokionez, adinak korrelazio positiboak ditu E/GA
zatiketaren kendurekin eta zenbait perimetroren kendurekin (beso erlaxatu balio gordin
eta zuzendua eta izterreko balio zuzendua). Korrelazio negatiboak zenbait gantztolesturen kendurekin (trizipital eta zango) eta baturen kendurekin (6 tolesturen batura
eta gorputz-adarretakoa) eta ukondoko diametroaren kendurekin ditu (Ikus 4.4. Taula).
Altueraren kendurak ia adierazgarria den korrelazioa azaldu du (p=0,0876). Bigarren
datu hauekin, gihar-edukiarekin erlazioa duten perimetro batzuen handipena gero
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intentsuagoa dela baiezta daiteke. Gainera, gantz-kendurak gero eta txikiagoak izateak
gantz-edukiaren txikipena bermatzen dute. Adin txikitan gantz-edukia handitzen den
arren, 13 eta 14 urtetan txikitu egiten da (Ikus 4.89. Irudia). Ukondoko diametroaren
kendura adinarekin txikitzen da, bertan, hazkuntzaren intentsifikazio txikipen bat
gertatzen da, baina ez hezur-edukiaren hazkuntza negatiborik.
Adin Absolutua
11
12
13
14
Fit line for Total

Zangoko tolestura-kendura (mm)

7.50

5.00

R Sq Linear = 0.378

2.50

0.00

4.89. Irudia: Sorbideko partaideen
-2.50

adin kronologikoaren eta zangoko azal
tolesturaren denboraldian zeharreko

-5.00

neurketan kendura-balioen puntukako
11.00

12.00

13.00

14.00

irudia.

15.00

Adin Dezimala (Urte)

Ezaugarri fisiologikoen kendurei dagokionez, korrelazio adierazgarri guztiak
positiboak dira, eskuin eskuko indarrean, abiadura-, bizkortasun- eta abilitatelasterketetan eta SJ jauziaren kasuan (Ikus 4.5. Taula). Datu hauekin baiezta daiteke
eskuin eskuko indarra eta SJ jauziarekin erlazionatutako leherketa-indarrek azaldutako
hobetzeak intentsuagoak egiten direla adina handituz ahala. Lasterketen kasuan,
abiaduraren, bizkortasunaren eta abilitatearen kasuan, hiruretan adinarekin hobekuntzak
gero eta txikiagoak egiten direla ikus daiteke (Ikus 4.90. Irudia).

0.60

4.90.

Irudia:

Sorbideko

futbolarien

denboraldi hasierako (LL1) eta bukaerako
(LL2) lasterketa leunen kendurek adinarekin

LL2-LL1
(seg)
LL2-LL1
(seg)

0.30

0.00

-0.30

duten aldaera. Adin txikitan hobekuntzak
netoki nabariak ziren arren, 13 eta 14 urtetan

R Sq Linear = 0.22

-0.60

parekatu egiten dira banakoen hoberako eta
txarrerako joerak.

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00
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Adin Dezimala (urte)
BALIO SOILAK (R)

Aldagaiak

KENDURAK (R)

Testosterona (pg/ml)

-0,446**

Altuera (cm)
Pisua (kg)

-0,757**
-0,682**

0,235**
0,141**

Beso Erlaxatua (cm)
Beso Erl.Zuz. (cm)
Beso Uzkurtua (cm)
Beso Uzk. Zuz. (cm)
Izterra (cm)
Izter Zuz. (cm)
Zangoa (cm)
Zango Zuz. (cm)

-0,429**
-0,508**
-0,528**
-0,603**
-0,415**
-0,480**
-0,546**
-0,566**

-0,302**
--0,410**
-0,138**
--0,263**
-0,209**
-0,285**
--0,093**
-0,093**

Ukondo (cm)
Eskumutur (cm)
Belaun (cm)
Orkatila (cm)

-0,638**
-0,643**
-0,346**
-0,313**

-0,269**
-0,148**
-0,008**
-0,101**

Hezur-pisua (kg)
Gantz-pisua (kg)
Gihar-pisua (kg)
Hezur %
Gantz %
Gihar %

-0,711**
-0,327**
-0,699**
-0,008**
-0,140**
-0,157**

-0,001**
-0,153**
-0,170**
-0,001**
-0,153**
-0,086**

Subeskapular (mm)
Abdominal (mm)
Suprailiako (mm)
Trizipital (mm)
Izter (mm)
Zango (mm)
Tolestura-batura (mm)
Gorputz-adarretako tolesturak (mm)
Enborreko tolesturak (mm)
E/GA
GMI (kg/m2)
Somatotipoko osagaiak
Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

-0,182**
-0,032**
-0,054**
-0,323**
-0,273**
-0,004**
-0,157**
-0,214**
-0,076**
-0,205**
-0,326**

-0,172**
-0,082**
-0,191**
-0,406**
-0,254**
-0,615**
-0,532**
-0,401**
-0,042**
-0,331**
-0,123**

-0,297**
-0,145**
-0,149**

-0,103**
-0,106**
-0,172**

Tamaina

Perimetroak

Diametroak

Gorputz-osagaiak

Gantz-edukia

4.4. Taula: Korrelazioak adin dezimalaren eta hurrengo aldagaien artean: listuko testosterona,
antropometria-neurriak eta gorputz-osaketa eta somatotipoaren aldagaiak, bai Sorbideen datu gordinekin
eta bai Sorbideen neurketa-aldi ezberdinen arteko kendura balioekin ere. R balioa Pearsonen R da.
* P<0,05 eta ** P<0,005.
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Adin Dezimala (urte)
BALIO SOILAK (R)

KENDURAK (R)

VO2max (ml·min ·kg )

-0,636**
-0,005**

-0,174**
-0,115**

Ezkerreko eskua (kp)
Eskuineko eskua (kp)

-0,606**
-0,688**

-0,105**
-0,330**

Lasterketa leuna (s)
Sigi-sagako lasterketa (s)
Baloidun lasterketa (s)

-0,388**
-0,363**
-0,066**

-0,460**
-0,412**
-0,444**

SJ (cm)
CMJ (cm)
DJ (cm)

-0,310**
-0,269**
-0,114**

-0,379**
-0,006**
-0,073**

Aldagaiak
Ahalmen aerobioa

VO2max (l·min-1)
-1

-1

Eskuetako indar isometrikoa

30 metroko lasterketak

Jauziak

4.5. Taula: Korrelazioak adin dezimalaren eta errendimenduzko aldagaien artean, bai Sorbideen datu
gordinekin eta bai Sorbideen neurketa-aldi ezberdinen arteko kendura balioekin ere. R balioa Pearsonen R
da, * P<0,05 eta ** P<0,005.

4.3.2. Testosteronaren eragina neurrietan
Listuko testosteronaren kasuan, adinarekin duen korrelazioa positiboa eta
adierazgarria da, aurreko atalean ikusi bezala (Ikus 4.91. Irudia). Ezaugarri fisikoen datu
gordinak aztertuz (Ikus 4.6. Taula), testosteronak korrelazio positibo adierazgarriak ditu
tamaina adierazten duten ia aldagai guztiekin (altuera, pisua, 3 diametro, 8 perimetroak
eta gorputz-osagaien pisuak), GMIarekin eta zangoko tolesturarekin. Ez dago korrelazio
negatibo adierazgarririk. Zangoko tolestura izan ezik, ez dago korrelaziorik gantzedukiaren adierazleekin, E/GA tolesturen zatiketarekin, orkatilako diametroarekin,
gorputz-osagaien portzentajeekin, ez eta somatotipoko 3 osagaiekin ere. Datu hauekin,
heldutasun-maila handiagoa tamaina handiagoarekin korrelazionatzen dela esan daiteke,
baina ez dago erlaziorik gantz-edukiaren aldaketekin, edo gorputz-osaketaren edo
somatotipoaren aldaketa koalitatiboekin ere.
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Testosterona (pg/ml)
BALIO SOILAK (R)

Aldagaiak

KENDURAK (R)

Adin Dezimala (urte)

-0,446**

Altuera (cm)
Pisua (kg)

-0,422**
-0,448**

-0,044**
-0,314**

Beso Erlaxatua (cm)
Beso Erl.Zuz. (cm)
Beso Uzkurtua (cm)
Beso Uzk. Zuz. (cm)
Izterra (cm)
Izter Zuz. (cm)
Zangoa (cm)
Zango Zuz. (cm)

-0,325**
-0,347**
-0,383**
-0,403**
-0,358**
-0,361**
-0,385**
-0,358**

-0,026**
-0,064**
-0,236**
-0,273**
-0,262**
-0,195**
-0,176**
-0,176**

Ukondo (cm)
Eskumutur (cm)
Belaun (cm)
Orkatila (cm)

-0,396**
-0,402**
-0,374**
-0,206**

-0,206**
-0,214**
-0,148**
-0,030**

Hezur-pisua (kg)
Gantz-pisua (kg)
Gihar-pisua (kg)
Hezur %
Gantz %
Gihar %

-0,470**
-0,291**
-0,428**
-0,050**
-0,001**
-0,048**

-0,208**
-0,006**
-0,354**
-0,208**
-0,006**
-0,232**

Subeskapular (mm)
Abdominal (mm)
Suprailiako (mm)
Trizipital (mm)
Izter (mm)
Zango (mm)
Tolestura-batura (mm)
Gorputz-adarretako tolesturak (mm)
Enborreko tolesturak (mm)
E/GA
GMI (kg/m2)
Somatotipoko osagaiak
Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

-0,143**
-0,033**
-0,050**
-0,010**
-0,130**
-0,297**
-0,089**
-0,158**
-0,001**
-0,198**
-0,303**

-0,143**
-0,037**
-0,000**
-0,155**
-0,286**
-0,508**
-0,281**
-0,445**
-0,047**
-0,330**
-0,155**

-0,088**
-0,094**
-0,058**

-0,000**
-0,161**
-0,104**

Tamaina

Perimetroak

Diametroak

Gorputz-osagaiak

Gantz-edukia

4.6. Taula: Korrelazioak listuko testosteronaren eta hurrengo aldagaien artean: adin dezimala,
antropometria-neurriak eta gorputz-osaketa eta somatotipoaren aldagaiak, bai Sorbideen datu gordinekin
eta bai Sorbideen neurketa-aldi ezberdinen arteko kendura balioekin ere. R balioa Pearsonen R da.
* P<0,05 eta ** P<0,005.
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Testosterona (pg/ml)
BALIO SOILAK (R)

KENDURAK (R)

-0,509**
-0,087**

-0,060**
-0,028**

Ezkerreko eskua (kp)
Eskuineko eskua (kp)

-0,334**
-0,254**

-0,219**
-0,240**

Lasterketa leuna (s)
Sigi-sagako lasterketa (s)
Baloidun lasterketa (s)

-0,344**
-0,149**
-0,090**

-0,577**
-0,455**
-0,402**

SJ (cm)
CMJ (cm)
DJ (cm)

-0,247**
-0,095**
-0,112**

-0,342**
-0,285**
-0,105**

Aldagaiak
Ahalmen aerobioa

VO2max (l·min-1)
-1

-1

VO2max (ml·min ·kg )
Eskuetako indar isometrikoa

30 metroko lasterketak

Jauziak

4.7. Taula: Korrelazioak listuko testosteronaren eta errendimenduzko aldagaien artean, bai Sorbideen
datu gordinekin eta bai Sorbideen neurketa-aldi ezberdinen arteko kendura balioekin ere. R balioa
Pearsonen R da, * P<0,05 eta ** P<0,005.

Listuko testosterona (pg/ml)

40.00

30.00

20.00

4.91.
10.00

Irudia:

Sorbideko

futbolarien

listuko testosterona maila eta lagina hartu
R Sq Linear = 0.144

zitzaien uneko adin dezimalaren arteko
0.00

erlazioa.
11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

Adin Dezimala (Urte)

Ezaugarri fisiologikoen kasuan, testosteronak korrelazio positiboak ditu VO2maxaren balio absolutuarekin eta ezker-eskuko indarrarekin. Korrelazio negatiboa du
lasterketa leuneko denborekin, hots, testosterona maila handiagoez abiaduran
hobekuntzak ageri dira. Ez dago korrelaziorik VO2max-aren balio erlatiboarekin, eskuineskuko indarrekin, sigi-sagako eta baloidun lasterketarekin, ez eta 3 jauziekin ere.
Aipatzekoa da eskuin-eskuko indarrarekin (p=0,0566) eta sigi-sagako lasterketan
(p=0,0840) korrelazioak ia adierazgarriak izan direla.
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Beste datu hauekin, esan daiteke heldutasun mailaren adierazle hau handitzen
den neurrian ahalmen aerobio absolutuak, indar isometrikoak, abiadurak eta ia
adierazgarriki ere bizkortasunak hobetzeko joera azaltzen dutela. Aldiz, onar daiteke
VO2max-aren balio erlatiboa, baloiarekin aritzeko abilitatea eta jauzi egiteko ahalmena
heldutasun maila handitzean egonkorrak direla Sorbideetan.
Beste alde batetik, kendurei dagokionez, testosterona mailek korrelazio
positiboak ditu pisuaren, E/GA zatiketaren eta gihar-pisuaren kendurekin. Korrelazioak
negatiboak dira zangoko gantz-tolesturarekin eta gorputz-adarretako batuarekin (Ikus
4.6. Taula). Aipatzekoa da ere izterreko tolesturaren (p=0,0513) eta 6 tolesturen
baturaren (p=0,0557) korrelazioak ia adierazgarriak izatea.
Bigarren datu hauekin, baiezta daiteke haldutasun maila handiagoekin pisuaren
handipena, baina zehazkiago, gihar-edukiaren handipena intentsifikatu egiten dela.
Gainera, heldutasun maila handiagoarekin gantz-edukia nahiko egonkorra dela ikusi
arren, gorputz-adarretako tolesturen kendurak gero eta txikiagoak direla ere adierazten
da. Hau bat dator gantz-edukiak adinarekin aldatzeko azaldu duen joerarekin. Gorputzadarretako gantz-edukiak 13 eta 14 urtetan behera egiten duen arren, txikipen hauek
gero eta txikiagoak baitira.
Ezaugarri fisiologikoen kendurei dagokionez, korrelazio adierazgarri guztiak
positiboak dira, 30 metroko 3 lasterketen eta SJ jauziaren kendurekin ageri direnak
(Ikus 4.7. Taula). Ez dago korrelaziorik ahalmen aerobioa adierazteko bi balioetan, esku
bietako indarrean, ez eta CMJ edo DJ jauzietan ere. Hala ere, aipatzekoa da CMJ
jauziaren kasuan, kenduren korrelazioak ia adierazgarriak izan direla (p=0,0783).
Datu hauekin baiezta daiteke abiadura-, bizkortasun- eta abilitate-lasterketen
hobekutzak gero eta txikiagoak bilakatzen direla, adin dezimalaren atalean azaldu
moduan. Aldiz, jauzien ahalmena heldutasun maila handiagoarekin gero eta handiagoa
egiten dela baiezta daiteke. Datu hauekin, onartu behar da ahalmen aerobioa eta
eskuetako indar isometrikoaren kasuan ez dela hobekuntzetan intentsifikaziorik
gertatzen.
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4.3.3. Antropometria, gorputzaren osagaiak eta
somatotipoa vs. errendimendua
Neurri

antropometrikoak

errendimenduarekin

erlazionatutako

ezaugarri

fisiologikoekin korrelazionatu dira. Alde batetik, balio gordinak erabiliaz korrelazio
soilak egin dira, eta gainera, adin dezimala kontrolatutako korrelazio partzialak ere egin
dira. Kasu askotan, bi korrelazio motek emaitzen eredu bera aurkezten dute. Besteetan
aldiz, korrelazio mota batean korrelazioa adierazgarria den bitartean, bestean ez da
horrela (Ikus 4.8.,4.9., 4.10. eta 4.11. Taulak). Orokorrean, bi azpitalde nabarmen
daitezke adina kontrolatuta edo kontrolatu gabe eredua mantentzen dutenaren ala ezaren
arabera. Alde batetik, VO2max-aren balio absolutua eta esku bietako indar isometrikoa
ditugu (Ikus 4.8. era 4.9. Taulak). Hauetan, bi korrelazio motetan eredu bera dago.
Bestetik, 30 metroko lasterketen eta 3 jauzien korrelazioak ditugu (Ikus 4.10. eta 4.11.
Taulak), non ñabardurak ageri diren adina kontrolatuta edo gabe. Hauetan, erlazio
batzuk adin dependenteak izango dira. VO2max-aren balio erlatiboa aparteko atal batean
aztertuko da. Honetan, korrelazio gehienak adierazgarriak eta negatiboak dira.
VO2max-aren balio absolutua eta eskuetako indarrak, bi korrelazio motetan
adierazgarriki eta positiboki tamainarekin erlazionatutako ezaugarriekin erlazionatzen
dira (altuera, pisua, 8 perimetroak, 4 diametroak eta gorputz-osagaien pisuak), baita
GMIarekin ere. Gainera, E/GA tolestura baturen zatiketarekin ere korrelazio positiboa
dute, baina adina kontrolatzean ez adierazgarria egiten da. VO2max-aren balio
absolutuaren kasuan, korrelazio gutxi batzuk gehi daitezke, zeinak soilik adina
kontrolatutako korrelazio partzialetan diren adierazgarriak: tolestura suprailiakoarena
eta mesomorfiarena, positiboak direnak, eta ektomorfiarena, negatiboa dena. Esku
bietako indarrak azaldutako beste korrelazio adierazgarriak ia soilik balio gordinekin
eginikoak dira. Hauek negatiboak dira: tolestura trizipitalarena, izterrekoarena, gorputzadarretako baturena eta endomorfiarena dira. Gainera, mesomorfiak eskuineko eskuan
korrelazio partzial adierazgarria du.
Honen arabera, VO2max-aren balio absolutuak eta eskuetako indar isometrikoak
tamaina handiagoarekin adin-independentea den erlazioa dute. Gainera, gantzedukiarekiko erlazioa ez da existitzen VO2max-aren kasuan, eta eskuetako indarraren
kasuan soilik gorputz-adarretako edukiarekiko ageri da eta adin-dependentea da.
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VO2max (l·min-1)
Aldagaiak

B.S. (R)

K.P. (R)

VO2max (ml·min-1·kg-1)
B.S. (R)

K.P. (R)

Adin Dezimala (urte)

-0,636**

Altuera (cm)
Pisua (kg)

-0,618**
-0,658**

-0,328**
-0,465**

-0,255**
-0,362**

-0,388**
-0,471**

Beso Erlaxatua (cm)
Beso Erl.Zuz. (cm)
Beso Uzkurtua (cm)
Beso Uzk. Zuz. (cm)
Izterra (cm)
Izter Zuz. (cm)
Zangoa (cm)
Zango Zuz. (cm)

-0,531**
-0,584**
-0,584**
-0,628**
-0,459**
-0,493**
-0,520**
-0,522**

-0,395**
-0,418**
-0,362**
-0,377**
-0,358**
-0,367**
-0,363**
-0,353**

-0,357**
-0,331**
-0,333**
-0,298**
-0,437**
-0,429**
-0,360**
-0,325**

-0,399**
-0,389**
-0,430**
-0,415**
-0,444**
-0,452**
-0,363**
-0,323**

Ukondo (cm)
Eskumutur (cm)
Belaun (cm)
Orkatila (cm)

-0,579**
-0,531**
-0,369**
-0,258**

-0,310**
-0,194**
-0,352**
-0,089**

-0,196**
-0,199**
-0,316**
-0,256**

-0,283**
-0,304**
-0,228**
-0,249**

Hezur-pisua (kg)
Gantz-pisua (kg)
Gihar-pisua (kg)
Hezur %
Gantz %
Gihar %

-0,607**
-0,437**
-0,660**
-0,147**
-0,037**
-0,089**

-0,376**
-0,336**
-0,450**
-0,202**
-0,170**
-0,018**

-0,295**
-0,368**
-0,330**
-0,180**
-0,248**
-0,111**

-0,382**
-0,379**
-0,435**
-0,176**
-0,258**
-0,143**

Subeskapular (mm)
Abdominal (mm)
Suprailiako (mm)
Trizipital (mm)
Izter (mm)
Zango (mm)
Tolestura-batura (mm)
Gorputz-adarretako tolesturak (mm)
Enborreko tolesturak (mm)
E/GA
GMI (kg/m2)
Somatotipoko osagaiak
Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

-0,022**
-0,104**
-0,126**
-0,137**
-0,062**
-0,114**
-0,029**
-0,028**
-0,090**
-0,246**
-0,450**

-0,101**
-0,166**
-0,231**
-0,114**
-0,153**
-0,151**
-0,174**
-0,151**
-0,184**
-0,145**
-0,383**

-0,135**
-0,255**
-0,221**
-0,260**
-0,198**
-0,284**
-0,261**
-0,259**
-0,235**
-0,087**
-0,374**

-0,179**
-0,264**
-0,211**
-0,275**
-0,208**
-0,277**
-0,267**
-0,263**
-0,247**
-0,151**
-0,366**

-0,095**
-0,051**
-0,066**

-0,131**
-0,261**
-0,257**

-0,202**
-0,165**
-0,234**

-0,223**
-0,123**
-0,201**

--0,005**

Tamaina

Perimetroak

Diametroak

Gorputz-osagaiak

Gantz-edukia

4.8. Taula: Balio soilekin (B.S.) egindako korrelazioak eta adina kontrolatutako korrelazio partzialak
(K.P.) VO2max balio absolutuen (l·min-1) eta erlatiboen (ml·min-1·kg-1) eta hurrengo aldagaien artean: adin
dezimala, altuera eta pisua, perimetroak, diamatroak, gorputz-osagaien pisuak eta portzentajeak eta
somatotipoaren osagaiak. R balioa Pearsonen R da, * P<0,05 eta ** P<0,005.
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Ezkerreko eskua (kp)
Aldagaiak

B.S. (R)

K.P. (R)

Eskuineko eskua (kp)
B.S. (R)

K.P. (R)

Adin Dezimala (urte)

-0,606**

Altuera (cm)
Pisua (kg)

-0,689**
-0,680**

-0,521**
-0,526**

-0,772**
-0,753**

-0,525**
-0,553**

Beso Erlaxatua (cm)
Beso Erl.Zuz. (cm)
Beso Uzkurtua (cm)
Beso Uzk. Zuz. (cm)
Izterra (cm)
Izter Zuz. (cm)
Zangoa (cm)
Zango Zuz. (cm)

-0,538**
-0,614**
-0,617**
-0,686**
-0,495**
-0,564**
-0,640**
-0,672**

-0,402**
-0,463**
-0,491**
-0,564**
-0,340**
-0,396**
-0,487**
-0,528**

-0,423**
-0,479**
-0,488**
-0,551**
-0,356**
-0,417**
-0,453**
-0,496**

Ukondo (cm)
Eskumutur (cm)
Belaun (cm)
Orkatila (cm)

-0,618**
-0,624**
-0,354**
-0,350**

-0,463**
--0,473**
-0,235**
-0,264**

-0,575**
-0,651**
-0,650**
-0,718**
-0,538**
-0,607**
-0,651**
-0,680**
-0,704**
-0,719**
-0,447**
-0,417**

Hezur-pisua (kg)
Gantz-pisua (kg)
Gihar-pisua (kg)
Hezur %
Gantz %
Gihar %

-0,667**
-0,348**
-0,702**
-0,083**
-0,089**
-0,168**

-0,525**
-0,215**
-0,560**
-0,099**
-0,003**
-0,091**

-0,778**
-0,405**
-0,753**
-0,013**
-0,068**
-0,084**

-0,591**
-0,259**
-0,556**
-0,043**
-0,042**
-0,010**

Subeskapular (mm)
Abdominal (mm)
Suprailiako (mm)
Trizipital (mm)
Izter (mm)
Zango (mm)
Tolestura-batura (mm)
Gorputz-adarretako tolesturak (mm)
Enborreko tolesturak (mm)
E/GA
GMI (kg/m2)
Somatotipoko osagaiak
Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

-0,111**
-0,013**
-0,003**
-0,260**
-0,266**
-0,045**
-0,133**
-0,210**
-0,031**
-0,292**
-0,418**

-0,026**
-0,016**
-0,043**
-0,063**
-0,107**
-0,058**
-0,039**
-0,085**
-0,016**
-0,183**
-0,331**

-0,073**
-0,005**
-0,017**
-0,245**
-0,256**
-0,022**
-0,112**
-0,194**
-0,008**
-0,309**
-0,440**

-0,051**
-0,046**
-0,082**
-0,027**
-0,121**
-0,083**
-0,019**
-0,089**
-0,063**
-0,280**
-0,362**

-0,217**
-0,028**
-0,021**

-0,048**
-0,179**
-0,121**

-0,205**
-0,013**
-0,052**

-0,002**
-0,225**
-0,146**

-0,688**

Tamaina

Perimetroak

Diametroak

-0,509**
-0,535**
-0,323**
-0,304**

Gorputz-osagaiak

Gantz-edukia

4.9. Taula: Balio soilekin (B.S.) egindako korrelazioak eta adina kontrolatutako korrelazio partzialak
(K.P.) ezker eta eskuin eskuetako indar balioen (kp) eta hurrengo aldagaien artean: adin dezimala, altuera
eta pisua, perimetroak, diamatroak, gorputz-osagaien pisuak eta portzentajeak eta somatotipoaren
osagaiak. R balioa Pearsonen R da, * P<0,05 eta ** P<0,005.
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VO2max-aren balio absolutuak ere, mesomorfiarekin adin-independentea den
erlazio positiboa azaldu da, eta negatiboa ektomorfiarekin. Eskuin eskuko indarraren
kasuan ere mesomorfiarekin adin independentea den erlazio positiboa azaldu da.
VO2max-aren balio erlatiboari dagokionez, adierazgarriak diren korrelazio
positibo bakarrak hezur-portzentajearekin eta ektomorfiarekin azaldutakoak dira, eta
soilik balio gordinekin egindako korrelazioetan (Ikus 4.8. Taula). Beste korrelazio
guztiak negatiboak dira, eta bi korrelazio motetan dira adierazgarriak. Honen arabera,
onartu beharra dugu Sorbideetan tamaina handitzearekin batera eta gantz-edukiaren
handitzearekin batera VO2max-aren balio erlatiboek txikitzera joko dutela. Aipatzekoa da
E/GA zatidurarekin, gihar-portzentajearekin eta mesomorfiarekin ez duela korrelaziorik
azaltzen.
Abiadura- eta bizkortasun-testetan, hots, lasterketa leun eta sigi-sagakoa
aztertzean, antzerako eredu bat dutela atzeman daiteke. Aldiz, abilitatea aztertzen duen
baloiarekin eginiko lasterketan, korrelazio adierazgarri bakarra dago belauneko
diametroarekin eginiko partziala (Ikus 4.10.Taula). Abiadura eta bizkortasun testen
denborek korrelazio negatiboak dituzte tamainarekin erlazionatutako aldagai ugarirekin
(3-8 perimetro, 2 diametro eta hezur- eta gihar-pisuak), GMIarekin eta giharportzentajearekin. Beraz, errendimendu hobea azaltzen dute tamaina handitzean. Aldiz,
positiboak dituzte gantz-edukiarekin erlazionatutako aldagai batzuekin (2-5 tolestura,
gantz-portzentajea eta endomorfia).
Bertan baina, alde batetik aipatzekoa da sigi-sagako bizkortasun-testean
korrelazio adierazgarriak lasterketa leunean baino urriagoak direla, eta bestetik, adina
kontrolatzean bi testetan urritu egiten direla korrelazio adierazgarriak. Lasterketa
leunean bai tamainarekin eta bai gantz-edukiarekin erlazionatutako aldagaiekin
mantentzen dira korrelazio partzial batzuk, baina ez sigi-sagako frogan. Hala ere, bi
testetan gantz-edukiarekin erlazionatutako aldagaien korrelazio partzial adierazgarriak
ugariak dira oraindik.
Honen arabera, tamaina handiagoa izatea bai erlazionatutako da abiadura
handiagoa izatearekin adinarekin independenteki, baina ez bizkorragoa izatearekin, eta
soilik gantz-edukia izango da bi ezaugarrietan erlazio negatibo amankomuna.
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Lasterketa leuna (s)
Aldagaiak

B.S. (R)

K.P. (R)

Sigi-sagako lasterketa (s)
B.S. (R)

K.P. (R)

Baloidun lasterketa (s)
B.S. (R)

K.P. (R)

Adin Dezimala (urte)

-0,388**

Altuera (cm)
Pisua (kg)

-0,500**
-0,467**

-0,371**
-0,291**

-0,332**
-0,230**

-0,111**
-0,008**

-0,063**
-0,012**

-0,016**
-0,112**

Beso Erlaxatua (cm)
Beso Erl.Zuz. (cm)
Beso Uzkurtua (cm)
Beso Uzk. Zuz. (cm)
Izterra (cm)
Izter Zuz. (cm)
Zangoa (cm)
Zango Zuz. (cm)

-0,347**
-0,417**
-0,372**
-0,440**
-0,330**
-0,377**
-0,375**
-0,408**

-0,166**
-0,234**
-0,203**
-0,281**
-0,125**
-0,167**
-0,194**
-0,245**

-0,162**
-0,224**
-0,171**
-0,233**
-0,161**
-0,197**
-0,271**
-0,319**

-0,007**
-0,038**
-0,020**
-0,029**
-0,019**
-0,001**
-0,118**
-0,176**

-0,033**
-0,022**
-0,050**
-0,039**
-0,064**
-0,066**
-0,059**
-0,072**

-0,103**
-0,097**
-0,133**
-0,127**
-0,140**
-0,146**
-0,017**
-0,038**

Ukondo (cm)
Eskumutur (cm)
Belaun (cm)
Orkatila (cm)

-0,478**
-0,423**
-0,166**
-0,137**

-0,387**
-0,303**
-0,029**
-0,036**

-0,292**
-0,235**
-0,041**
-0,001**

-0,093**
-0,021**
-0,098**
-0,107**

-0,009**
-0,029**
-0,144**
-0,077**

-0,089**
-0,041**
-0,207**
-0,126**

Hezur-pisua (kg)
Gantz-pisua (kg)
Gihar-pisua (kg)
Hezur %
Gantz %
Gihar %

-0,462**
-0,142**
-0,522**
-0,093**
-0,177**
-0,277**

-0,312**
-0,043**
-0,388**
-0,041**
-0,229**
-0,301**

-0,271**
-0,034**
-0,284**
-0,002**
-0,221**
-0,251**

-0,031**
-0,188**
-0,074**
-0,012**
-0,226**
-0,252**

-0,004**
-0,071**
-0,009**
-0,028**
-0,110**
-0,096**

-0,085**
-0,134**
-0,081**
-0,060**
-0,132**
-0,100**

Subeskapular (mm)
Abdominal (mm)
Suprailiako (mm)
Trizipital (mm)
Izter (mm)
Zango (mm)
Tolestura-batura (mm)
Gorputz-adarretako tolesturak (mm)
Enborreko tolesturak (mm)
E/GA
GMI (kg/m2)
Somatotipoko osagaiak
Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

-0,159**
-0,162**
-0,082**
-0,249**
-0,158**
-0,072**
-0,164**
-0,165**
-0,149**
-0,044**
-0,240**

-0,175**
-0,258**
-0,149**
-0,231**
-0,155**
-0,186**
-0,218**
-0,196**
-0,223**
-0,068**
-0,092**

-0,171**
-0,230**
-0,113**
-0,275**
-0,153**
-0,182**
-0,212**
-0,208**
-0,196**
-0,019**
-0,021**

-0,162**
-0,273**
-0,135**
-0,219**
-0,108**
-0,241**
-0,215**
-0,191**
-0,223**
-0,119**
-0,109**

-0,158**
-0,100**
-0,097**
-0,068**
-0,019**
-0,055**
-0,085**
-0,047**
-0,121**
-0,146**
-0,106**

-0,150**
-0,130**
-0,125**
-0,089**
-0,042**
-0,102**
-0,113**
-0,079**
-0,143**
-0,137**
-0,186**

-0,230**
-0,002**
-0,022**

-0,223**
-0,007**
-0,041**

--0,234**
--0,053**
-0,157**

-0,187**
-0,026**
-0,136**

-0,120**
-0,132**
-0,147**

-0,132**
-0,159**
-0,198**

-0,066**

-0,363**

Tamaina

Perimetroak

Diametroak

Gorputz-osagaiak

Gantz-edukia

4.10. Taula: Balio soilekin (B.S.) egindako korrelazioak eta adina kontrolatutako korrelazio partzialak
(K.P.) lasterketa leunaren, sigi-sagako lasterketaren eta baloiarekin eginiko lasterketaren denboren (s) eta
hurrengo aldagaien artean: adin dezimala, altuera eta pisua, perimetroak, diamatroak, gorputz-osagaien
pisuak eta portzentajeak eta somatotipoaren osagaiak. R balioa Pearsonen R da, * P<0,05 eta ** P<0,005.
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3 jauzien kasuan, elkarren antzeko korrelazio-ereduak azaltzen dituzte, baina
hauen artean ere ñabardurak ageri dira (Ikus 4.11. Taula). 3 jauziek tamaina adierazleak
diren aldagaiekin korrelazio positiboak azaltzen dituzte, baita gihar-portzentaje eta
ektomorfia osagaiarekin ere. Gantz-edukia adierazten duten aldagaiekin berriz,
korrelazioak negatiboak dira.
Bertan, nabarmentzen dena da adina kontrolatzean oso aldagai gutxik
mantentzen dutela korrelazio adierazgarririk. Hauek dira: altuera, baina ez pisua,
zangoko perimetro zuzendua, gihar-portzentajea eta gantz-adierazleak diren aldagaiak.
Beraz, tamaina handiagoa jauzi-ahalmen handiagoarekin erlazionatzen den
arren, batez ere altuerarekin erlazionatzen da zuzenkiagoa, eta hau ektomorfiarekin
ageri diren korrelazio adierazgarriek berreztuko lukete. Gihar-portzentaje handiagoa ere
positiboki erlazionatuko da jauzi-ahalmenarekin, baina ez beti gihar-pisua bezalako
balio absolutua. Azkenik, erlazio gotorrena gantz-edukiaren erlazio negatiboa da.
Tolestura eta tolestura-batura guztiek, endomorfiak eta gantz-portzentajeak, denek
adierazgarriak dituzte bi korrelazio motak, baina ez gantz-pisuak. Beraz, gantz-edukia
izango da nabariki jauzi-ahalmenean gotorren eragingo duen ezaugarria.
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SJ (cm)
Aldagaiak

B.S. (R)

K.P. (R)

CMJ (cm)
B.S. (R)

K.P. (R)

DJ (cm)
B.S. (R)

K.P. (R)

Adin Dezimala (urte)

-0,310**

Altuera (cm)
Pisua (kg)

-0,376**
-0,286**

-0,312**
-0,162**

-0,374**
-0,259**

-0,290**
-0,097**

-0,206**
-0,136**

-0,240**
-0,092**

Beso Erlaxatua (cm)
Beso Erl.Zuz. (cm)
Beso Uzkurtua (cm)
Beso Uzk. Zuz. (cm)
Izterra (cm)
Izter Zuz. (cm)
Zangoa (cm)
Zango Zuz. (cm)

-0,113**
-0,192**
-0,170**
-0,250**
-0,159**
-0,216**
-0,333**
-0,384**

-0,004**
-0,074**
-0,050**
-0,144**
-0,035**
-0,086**
-0,216**
-0,288**

-0,052**
-0,130**
-0,119**
-0,199**
-0,080**
-0,137**
-0,283**
-0,344**

-0,060**
-0,019**
-0,026**
-0,068**
-0,044**
-0,004**
-0,130**
-0,212**

-0,037**
-0,099**
-0,063**
-0,127**
-0,062**
-0,117**
-0,184**
-0,245**

-0,007**
-0,060**
-0,003**
-0,080**
-0,004**
-0,050**
-0,099**
-0,177**

Ukondo (cm)
Eskumutur (cm)
Belaun (cm)
Orkatila (cm)

-0,221**
-0,255**
-0,144**
-0,168**

-0,061**
-0,133**
-0,030**
-0,106**

-0,207**
-0,231**
-0,181**
-0,222**

-0,026**
-0,088**
-0,027**
-0,117**

-0,175**
-0,192**
-0,056**
-0,171**

-0,161**
-0,197**
-0,020**
-0,142**

Hezur-pisua (kg)
Gantz-pisua (kg)
Gihar-pisua (kg)
Hezur %
Gantz %
Gihar %

-0,327**
-0,034**
-0,349**
-0,059**
-0,324**
-0,309**

-0,235**
-0,140**
-0,256**
-0,087**
-0,313**
-0,286**

-0,333**
-0,084**
-0,322**
-0,128**
-0,372**
-0,301**

-0,201**
-0,233**
-0,209**
-0,129**
-0,392**
-0,340**

-0,189**
-0,102**
-0,187**
-0,082**
-0,304**
-0,267**

-0,192**
-0,161**
-0,166**
-0,104**
-0,308**
-0,263**

Subeskapular (mm)
Abdominal (mm)
Suprailiako (mm)
Trizipital (mm)
Izter (mm)
Zango (mm)
Tolestura-batura (mm)
Gorputz-adarretako tolesturak (mm)
Enborreko tolesturak (mm)
E/GA
GMI (kg/m2)
Somatotipoko osagaiak
Endomorfia
Mesomorfia
Ektomorfia

-0,281**
-0,244**
-0,283**
-0,411**
-0,306**
-0,244**
-0,328**
-0,337**
-0,284**
-0,025**
-0,044**

-0,246**
-0,257**
-0,296**
-0,374**
-0,252**
-0,289**
-0,314**
-0,315**
-0,287**
-0,089**
-0,067**

-0,317**
-0,316**
-0,324**
-0,421**
-0,330**
-0,316**
-0,378**
-0,375**
-0,343**
-0,056**
-0,013**

-0,317**
-0,356**
-0,364**
-0,411**
-0,276**
-0,358**
-0,383**
-0,359**
-0,377**
-0,166**
-0,136**

-0,282**
-0,265**
-0,243**
-0,339**
-0,324**
-0,336**
-0,337**
-0,356**
-0,282**
-0,020**
-0,008**

-0,285**
-0,281**
-0,252**
-0,327**
-0,289**
-0,351**
-0,332**
-0,339**
-0,294**
-0,084**
-0,076**

-0,404**
-0,114**
-0,197**

-0,365**
-0,109**
-0,198**

-0,430**
-0,147**
-0,252**

-0,421**
-0,153**
-0,249**

-0,343**
-0,032**
-0,137**

-0,340**
-0,072**
-0,168**

-0,114**

-0,269**

Tamaina

Perimetroak

Diametroak

Gorputz-osagaiak

Gantz-edukia

4.11. Taula: Balio soilekin (B.S.) egindako korrelazioak eta adina kontrolatutako korrelazio partzialak
(K.P.) SJ, CMJ eat DJ jauzien garaieraren (cm) eta hurrengo aldagaien artean: adin dezimala, altuera eta
pisua, perimetroak, diamatroak, gorputz-osagaien pisuak eta portzentajeak eta somatotipoaren osagaiak. R
balioa Pearsonen R da, * P<0,05 eta ** P<0,005.
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5.

EZTABAIDA

5.1. ANTROPOMETRIA, GORPUTZAREN
OSAGAIAK ETA SOMATOTIPOA
5.1.1. Antropometria-neurriak: Tamaina
Gorputz-tamaina altuerarekin, pisuarekin, eta gorputzeko atal ezberdinetako
neurriekin adieraziko da. Oinarrian altuera eta pisuaren gaineko eztabaidan zentratuko
gara, baina hezur-giltzaduretako diametroak eta gorputz-adarretako perimetroak ere
kontuan hartuko dira.
Beste

lan

batzuetan

ikusi

denez,

kirolarietan

gorputz-tamaina

kirol-

errendimendu handiagoarekin erlazionatzen da (Malina et al., 2004a). Gimnasia
bezalako kiroletan, tamaina txikiak hobesten dira (Baxter-Jones et al., 1995). Aldiz,
futbola bezalako kiroletan, talde-kirol askotan bezala, batez ere tamaina handiak
hobesten dira (Malina et al., 2004a). Gainera, altuera eta pisu handiagoak errendimendu
hobearekin, jokalarien progresioarekin eta arrakastarekin erlazioa duela ere aurkitu da
(Gil et al., 2007;Le Gall et al., 2010).
Helduekin egin diren lanetan, altuera eta pisu handiak hobetsiak direla ikusi da;
bai gaur eguneko datuetan (Shephard, 1999), eta bai datu historikoetan ere (Reilly and
Gilbourne, 2003). Errugbi-jokalarien XX. Mendean zeharreko ezaugarrien aldarera
aztertzean, tamaina handia izatearen garrantziaren joera gorakorra atzeman da. Jokalari
hauetan, altuera eta pisuaren handipenak aztertzean, pisuarenak populazioaren handipen
sekularrak baino handiagoak izan ziren. Hau ulertzen da, gihar-masaren handipenean
oinarritzen delako masa-handipena kirolari hauetan. Gihar-masa horrek, bere aldetik,
errendimendu hobearekin erlazioa du (Rienzi et al., 2000), baita erlazionatutako
somatotipoko mesomorfia osagaiarekin ere (Tomkinson et al., 2003). Futbolari
helduetan ere, postuka edo mailaren arabera, altuagoa izateak edota astunagoa izateak
garrantzia du (Davis et al., 1992;Casajus and Aragones, 1997;Reilly et al.,
2000a;Tomkinson et al., 2003)
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Adin txikiagoetan ere, esaterako nerabezaroan eta nerabezaro aurreko adinetan
(10-16 urte bitartean), futbolarietan tamaina handiak hobetsiak dira, bai futbolariak
populazio

orokorreko

erreferentzia

balioekiko

konparatzean,

eta

bai

maila

ezberdinetako futbolari taldeak konparatzean ere. Adibidez, 12 eta 13 urteko maila
altuko futbolariak adin bereko egoneko mutilak baino altuagoak eta astunagoak ziren
(Viviani et al., 1993), eta maila ezberdinetako futbol-taldeen artean ere, 10,5 eta 13 urte
bitarteko eliteko futbolariak ez elitekoak baino astunagoak ziren (Hansen et al.,
1999;Hansen and Klausen, 2002). Modu berean, nazio-mailako eta probintzia-mailako
11-12 eta 15-16 urteko futbolarien artean ere, nazio mailakoak astunagoak ziren adin
tarte bietan eta garaiagoak 15-16 urterekin (Helsen et al., 1998).
Tamaina handiagoa aurkeztea, errendimenduarekin duen erlazio positiboari
atxiki dakioke, tamaina handiagoa VO2max-aren balio absolutuarekin, indarrarekin eta
potentziarekin positiboki korrelazionatzen baita (Armstrong et al., 1991;Bale,
1992;Shephard, 1999;Reilly et al., 2000a). Adibidez, pisua hainbat indar-aldagaien
iragarle oso ona da (Katzmarzyk et al., 1997). Beste lan batzuetan bezala, adina
kontrolatzean ere erlazio hau ikusi da (Beunen et al., 1981;Fricke and Schoenau, 2005),
besteak beste indar eta potentzia parametroetan (Helsen et al., 1998;Hansen et al.,
1999), edota leherketa-indarrean, abiaduran eta ahalmen aerobioan (Malina et al.,
2004b). Gure lanean ere, hainbat korrelazioek berresten dute tamaina handiagoa
errendimendu hobearekin erlazionatzen dela. Hauetan nabariak dira esku bietako indarra
eta VO2max-aren balio absolutua, zeinetan adina kontrolatuta ere tamainarekin
erlazionatutako ia aldagai guztiekin korrelazionatzen diren (Ikus 4.8. eta 4.9. Taulak).
Lasterketa
erlazionatutako

eta
aldagai

jauzietan
batzuk

aldiz

ñabardurak

handiagoak

izanik

ageri

dira.

errendimendu

Tamainarekin
hobearekin

erlazionatzen dira gure korrelazio soiletan, baina ez aldagai guztietan eta ez eredu argi
batekin. Gainera, adina kontrolatzean, adibidez 3 jauzietan, ia soilik altuerak
mantentzen du adina kontrolatutako korrelazioa, beheko gorputz-adarretako perimetro
batzuekin batera (Ikus 4.11. Taula). Lasterketa leunean eta sigi-sagakoan, hainbat
korrelazio soil adierazgarriak izan arren, adina kontrolatzean soilik lasterketa leunean
mantentzen dira korrelazio adierazgarri batzuk (Ikus 4.10. Taula). Aipatzekoa da ere
listuko testosteronaren handipenarekin pisuaren eta hainbat perimetroren hazkuntzak
gero eta handiagoak edo biziagoak egiten direla. Adinarekin gertatzen den altueraren
hazkuntza ere ia adierazgarriki (p=0,09) biziagoa da (Ikus 4.4. eta 4.6. Taulak).
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Hala eta guztiz ere, hainbat lanetan tamaina handiagoa errendimendu hobearekin
edota maila handiagoarekin erlazionatu arren, beste lan batzuetan, gorputz-neurrien
konparazioak burutzean ez da ikusten tamaina handiagoa hobesten denik. Alde batetik,
ezberdintasunak adierazgarriak ez direlako; edo bestetik, hainbat kasutan, maila
altuetako

jokalariek

altuera,

pisu

eta

gorputz-neurri

txikiagoak

dituztelako.

Futbolarietan, gorputz-neurriak erreferentzia-populazioak baino txikiagoak izateko joera
ere dutela atzeman da (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990;Malina et al., 2000).
Maila ezberdinetako futbolariei dagokienez ere, maila altukoek, tamaina aldagaietan
ezberdintasunik agertzen ez duteneko ikerlanak argitaratu dira (Gissis et al., 2006) baita
neurri txikiagoak aurkezten dituztenak ere (Reilly et al., 2000b;Nariyama et al.,
2001;Vaeyens et al., 2006). Honekin lotuta, aipagarria da altuera eta pisu handiagoak
adin batzuetan hobetsiak direla, batez ere nerabezaroan (14-16 urte), baina ez adin
txikiagotan (10-14 urte) (Vaeyens et al., 2006). Azken lan hauetako datuak gure laneko
datuekin bat letozke.
Sorbideen, talde lokalen eta populazio orokorraren konparaketan, adin-talde
ezberdinen artean, hau da, adin txikiagokoen (11 eta 12 urte) eta nagusiagoen artean (13
eta 14 urte) eredu ezberdinak ditugu (Ikus 4.1. eta 4.2. Irudiak). Bertan ez da topatu
tamaina handiagoa hobesten den ezberdintasun adierazgarririk. Hala ere, 13 eta 14
urtekoen artean Sorbidekoak beste bi populaziokoak baino handiagoak izateko joera
dago. Adibidez, 13 urtetan, Sorbidekoak talde lokaletako mutilak baino altuagoak direla
ia adierazgarria da (p=0,06) (Ikus 4.1. eta 4.2. Irudiak ). Hala ere, 11 urteko taldeetan,
Sorbidekoek, populazio orokorrekoek baino pisu txikiagoa dutela ikusi dugu, eta
honekin batera, 11 eta 12 urteko Sorbideetako jokalarien gorputz-adarretako perimetro
ia guztiak adierazgarriki txikiagoak dira beste bi populazioen aldean (Ikus 4.14.-4.21.
bitarteko Irudiak). Talde lokaletan berriz, neurri txikiagoak izateko joera 14 urteko
taldean dute, adierazgarriki besoko perimetroetan eta eskumuturreko diametroetan ikus
daitekeenez (Ikus 4.14.-4.23. bitarteko Irudiak).
Sorbideen baitan, titularrak ez-titularrak baino altuagoak eta astunagoak izateko
joera dago, emaitzak adierazgarriak ez badira ere. Hala ere, titularrek ukondoko eta
eskumuturreko diametroak handiagoak dituzte, joera honekin bat eginik (Ikus 4.46.,
4.47, 4.67. eta 4.68. Irudiak). Arlo bera ikertu duten lanetan, antzerako emaitzak aurkitu
dira, non hautatuak diren futbolarietan gorputz-tamaina handia hobesten den. Alde
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batetik, Gil eta lankideen lana dugu, non Arenas Club de Getxo (ACG) futbol taldean,
probintzia mailatik Euskal Ligara iragateko ziren 14 urteko taldearen baitan eginiko
hautatuen eta ez-hautatuen arteko konparazioa egin zutenean, hautatuak altuagoak zirela
eta ukondoko diametroa handiagoa zutela atzeman zuten. Astunagoak ere baziren,
adierazgarriki ez bazen ere (Gil et al., 2007). Joera bereko datuak Australiako futbolean
ere agertu izan dira. Bertan 18 urtetik beherakoen talde batean sartzeko hautatuak
zirenak eta ez zirenak konparatzean, hautatuak altuagoak eta ia adierazgarriki
astunagoak ziren ere bai (Keogh , 1999).
Laburbilduz, esan daiteke, futbolean tamaina handia izateak arrakasta izateko
garrantzia izan dezakeela. Hau, gure korrelazioetan nabaritu da, tamaina handiagoak
errendimendu hobearekin erlazioa baitauka, eta titular eta ez-titularren datuetan ere
joera bera aurkitu da. Hala ere, handiagoa izateko joera oso aldakorra da adin
ezberdinetan. Mutiletan, tamaina handiagoa izateak garrantzia handiagoa du
nerabezaroan, hazkuntzaren abiadura pikoa gertatzen den inguruko adinetan. Hau gure
lanean 3 populazioen konparaketan 13 eta 14 urte bitartean gertatzen dela ikusi da. 11
eta 12 urtetan berriz, ez da tamaina handiagorik hobetsia ikusten, eta zehazki tamaina
txikiak hobetsiak dira maila altuan, beste lanetan ikusi bezala. Beraz, tamainak bide
duen garrantzia existitu arren, gure datuak bat datoz tamainaren garrantzia erlatiboa dela
aipatzen duten lan ugarirekin, batez ere ezaugarri fisiologikoek duten garrantziarekin
konparatzean (Feliu Rovira et al., 1991;Reilly et al., 2000b;Vaeyens et al., 2006).
Honekin batera, Brownek azaltzen duen bezala, tamaina atezainetan tarte handi batean
hobetsia dagoela ikusirik ere, zelaiko jokalarietan, haien mugikortasuna bermatua
dagoeneko kasuetan hobetsia dagoela aipatzen du (Brown, 2001). Mugikortasuna gantzedukiak baldintzatuko du gehienbat, erlazio negatiboa baitu errendimenduarekin, horrek
eragindako pisu-handipenak zaildu egiten baititu mugimenduak (Reilly et al.,
2000a;Baldari et al., 2009), adibidez lasterka egitean, bat batean lasterketa egitean edota
driblatu edo iskin egitean (Shephard, 1999), baita jauzi egitean ere (Baldari et al., 2008).
Hori dela eta, errendimendu ona bermatzeko, pisuaren kontrola garrantzizkoa izan
daitekeela aipatu da (Gil et al., 2007).
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5.1.2. Gorputz-osaketa
Osaketaren inguruan, 4 osagaien ereduari jarraiki, garrantzitsuenak diren 3
osagaiak kontuan hartuko dira: gantz-, gihar- eta hezur-osagaiak. Konparaketarako,
batez ere, estimatutako osagai-pisuak eta osagai-portzentajeak hartuko dira kontuan,
baina baita osagai hauekin erlazionatutako antropometria-neurriak eta indizeak ere.
Horrela, gantz-edukiaren kasuan, gantz-pisu eta portzentajearekin gain, kontuan
hartuko dira tolesturen balio gordinak, hauen baturak, GMIa eta somatotipoko
endomorfia osagaia ere bai. Gainera, gantz-banaketaren azterketarako gorputz-adar eta
enborreko tolesturen baturen zatiketa (E/GA) erabiliko da.
Hezur- eta gihar-osagaien arloan, bakoitzaren osagai-pisu eta portzentajeez gain,
diametro eta perimetroen balioak ere kontuan hartuko dira.

5.1.2.1. Gantz-edukia
Hainbat lanetan, futbolariek, populazio orokorreko balioen aldean, gantz-eduki
txikiagoa dute (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990;Rosique, 1992), eta futbolarien
mailaren arabera ere, maila altuagoko futbolariek gantz-eduki txikiagoa dute (Casajus
and Aragones, 1997;Gil et al., 2007). Gure lanean, gantz-edukia 3 populazioen artean
konparatzean, adin guztietan eduki txikienak Sorbideek dituzte (Ikus 4.3.-4.12. bitarteko
Irudiak, 4.25. eta 4.28. Irudiak). Horretaz gain, endomorfia txikiagoa da ere bai (Ikus
4.30. eta 4.33. bitarteko Irudiak). Talde lokaletako jokalariek berriz, populazio
orokorraren antzeko balioak dituzte, aldakortasun handia erakutsiaz gainera. Beraz
aipatutako lanekin bat letozkeen datuak dira, nahiz eta talde lokaletan, aipagarria izan ez
dutela populazio orokorrarekiko gantz-eduki txikiagorik, beste lan batzuetan agertu
bezala (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990;Rosique, 1992).
Honetaz gain, gure datuetan, adin-taldeen artean ñabardurak aurkitu dira. Alde
batetik, 11, 12 eta 13 urteko taldeetan, Sorbideek beste bi taldeek baino gantz-eduki
txikiagoak dituzte, nahiz eta 11 urterekin, ezberdintasun hauek adierazgarriak soilik
populazio orokorrarekin izan. Bestetik, 14 urterekin, balioak berdintsuagoak dira 3
taldeetan eta askotan ezberdintasunak ez dira adierazgarriak. Sorbideek balio txikienak
dituzte, baina batez ere gorputz-adarretako tolesturetara doitzen dira ezberdintasunak.
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Beste lan batzuetan ere, adin-taldekako ezberdintasunak ageri dira. Adibidez,
Cacciari eta lankideek (1989, 1990) aztertu zituzten 10-16 urte bitarteko futbolariek,
gantz-eduki txikiagoa zuten kirolik egiten ez zuten kontrolen aurrean, baina
adierazgarriki, soilik 12-14 urte bitartean. Gainera, antzeko modura, 14-16 urte
bitarteko adinetan, populazio hauen arteko balioak berdintzeko joera izan zuten, gure
lanean bezala, eta gorputz-adarretako gantz-edukiaren txikipena ere gertatzen zela ikusi
zuten (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990).
Aipagarria da ere, 14 urterekin, gantz-portzentajeari dagokionez, Sorbide eta
talde lokalen arteko ezberdintasunak adierazgarriak ez izatea. Aldiz, Sorbide eta
populazio orokorraren artean bai, nahiz eta batez besteko balioen arteko aldea Sorbidea
eta populazio orokorrarena baino handiagoa izan. Hau, batez ere konparaketa burutzean,
gantz-edukiaren izaera ez parametrikoari, eta talde lokaletan azaltzen den aldakortasun
handiari ere egozten diegu.
Gure laneko Sorbideen baitan ere, titularrek ez-titularrek baino gantz-eduki
txikiagoa dutela esan daiteke. Dena den, aldagai gutxitan dira adierazgarriak
ezberdintasunak, esate baterako gorputz-adarretan eta zehazkiago zangoko tolesturan
(Ikus 4.48.-4.57. bitarteko Irudiak, 4.72., 4.75. eta 4.77.Irudiak). Talde barneko
hautatuek edo titularrek, ez direnen aurrean gantz-eduki txikiagoa izatea, beste lan
batzuetan ere ageri da (Hansen et al., 1999;Hansen and Klausen, 2002;Vaeyens et al.,
2006). Kasu batzuetan baina, ezberdintasunak ez dira adierazgarriak izaten (Hansen and
Klausen, 2002;Le Gall et al., 2010). Beste kasu batzuetan, soilik adin-talde batzuetan
dira adierazgarriak (Gil et al., 2007). Ezberdintasunen adierazgarritasun falta hau, maila
handietako homogeneotasunari egozten diogu, bestelako lan batean autoreek aipatzen
duten bezala (Le Gall et al., 2010).
Goi mailako futbolariek gantz-eduki txikiagoak aurkeztea, errendimenduarekin
duen erlazio negatiboari atxiki dakioke. Hau hainbat autorek atzemandako datua da
(Ekblom, 1999;Rienzi et al., 2000;Minck et al., 2000;Wilmore and Costill, 2004). Gure
lanean ere, hainbat korrelazioek berresten dute gantz-eduki altuak errendimendu
txarragoarekin erlazioa duela (Ikus 4.8.-4.11. bitarteko Taulak). Hau, batez ere nabaria
da lasterketa leunaren, sigi-sagako lasterketaren eta 3 jauzien kasuan. Hauetan adina
kontrolatuta ere korrelazioak beren baitan adierazgarri diraute. Eskuko indarra eta
gantz-edukiaren artean ere korrelazioak negatiboak dira, baina adina kontrolatuta ez dira
adierazgarriak. VO2max-aren balio absolutuetan berriz, ia ez dago korrelazio
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adierazgarririk; eta balio erlatiboetan, korrelazioak negatiboak dira, bai korrelazio
gordinetan eta bai adina kontrolatutakoetan ere. VO2max-aren balio erlatiboari
dagokionez, gantz-edukiari ezin egotz dakioke zuzeneko eragile papera. Adin hauetan
gantz-edukiaren eta balio erlatiboen txikipena batera gertatzen da hazkuntza-pikoaren
adinera (13-14 urte) hurbiltzen diren mutiletan (Malina et al., 2004) (Ikus 4.4.-4.5.
Taulak).

5.1.2.2. Gantz-banaketa
Enborreko eta gorputz-adarretako gantz-banaketari dagokionez, 3 populazioen
artean, ezberdintasun adierazgarri bakarra 11 urtetan ageri da. Sorbideek populazio
orokorrak baino balio txikiagoa dute (Ikus 4.13. Irudia). Beste kasu guztietan, antzeko
gantz-banaketa agertzen dute populazio ezberdinek. Titular eta ez-titularren azterketan
ere, ez dago ezberdintasunik tolestura-baturen zatiketan (Ikus 4.58. Irudia). Dena den,
gerta daiteke 11 urteko ezberdintasun hau artefaktu matematikoa izatea. Sorbideen
gantz-eduki adierazgarriki txikiagoa izateak, batez ere enborreko tolesturei dagokionez
(Ikus 4.10. eta 4.11. Irudiak), proportzioan aldakortasun handiagoa eragiten dute E/GA
zatiketaren balioan. Hau kontuan izanik, gure aldetik, onar daiteke talde guztiek gantzbanaketa bera dutela. Korrelazioak bat datoz Sorbideen kasuan adinarekin batera
zatiketa balioen handipena gertatzen dela (Ikus 4.4. Taula), adin hauetako mutiletan
gertatzen den moduan (Malina et al., 2004).
Zatidura-balioek, gorputz-adarretako gantz-edukiaren txikipena islatzen dute, eta
honegatik, errendimenduzko ezaugarriekin positiboki erlazionatzen direla ikus
dezakegu. Hala ere, soilik bi ezaugarri fisiologikorekin mantentzen du zatidurak
korrelazio positiboa: eskuetako indar-balioekin eta VO2max-aren balioa absolutuarekin
(Ikus 4.8. eta 4.9. Taulak). Hauetan aipatzekoa da gantz-edukiarekin ia erlaziorik ez
dutela, baina bai tamainarekin. Aldiz, ez dago korrelazioarik gantz-edukiak modu
gotorrenean eragiten dituzten abiaduraren, bizkortasunaren eta jauzien kasuan. Uste
dugu, korrelazio hauek ez dutela erlazio zuzenik islatzen. Gantz-banaketak ez du
zuzenean eragingo indarraren edo VO2max-aren balio absolutu handiagoak izatean.
Gantz-banaketaren zatiketa, indarra eta ahalmen aerobio absolutua adinarekin elkarrekin
batera handitzen diren aldagaiak direla onartuko dugu (Malina et al., 2004).
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5.1.2.3. Gihar-edukia
Hainbat lanetan agertzen da gihar-edukia futbolarietan erreferentziazko
populazioan baino handiagoa dela (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990);
Futbolarien artean ere, maila altuagoko futbolariek gihar-eduki handiagoa dute (Reilly
and Gilbourne, 2003;Gil et al., 2007), bai helduetan (Casajus and Aragones, 1997) eta
bai umeetan, nerabeetan eta gazteetan ere (Vaeyens et al., 2006;Gil et al., 2007).
Aldiz, gure laneko 3 populazioen konparaketan, Sorbideek, gorputz-adarretako
perimetroak eta gihar-pisuak, beste talde biek baino txikiagoak dituzte, batez ere adin
txikietan eta populazio orokorrarekin konparatzean. Talde lokal eta populazio
orokorraren arteko ezberdintasunak urriak dira. Talde lokaletan 14 urteko besoko
perimetroak txikiagoak dira (Ikus 4.14.-4.21. bitarteko Irudiak eta 4.26. Irudia).
Gihar-portzentajearekin berriz, beste ikuspuntu bat ageri da (Ikus 4.29. Irudia).
Talde lokal eta populazio orokorraren balioak berdintsuak dira adin guztietan, baina
Sorbideetan, 12 urteko taldean izan ezik, portzentajea handiagoa da talde lokalen (13 eta
14 urte) edota populazio orokorrekoen balioen aldean (11 eta 14 urte). Hau dela eta,
gorputz-neurriekin erlazionatutako aldagaiek (perimetroek eta gihar-pisuek) eta giharportzentajeak, azaldutako eredu ezberdintasuna jokalarien tamaina ezberdintasunari
egozten diogu. Rienzi eta lankideek ere atzeman zuten, futbolariek, beste kirolari
batzuekin konparatzean, gihar-eduki handiago zutela, gihar-masa (kg) eta portzentaje
bidez konparatuz; baina, gihar-portzentajearen konparazioan, aldea nabariagoa zela ere
azpimarratu zuten (Rienzi et al., 2000)
Tamainaren atalean aipatu bezala (Ikus 5.2.1. Atala), aipagarria da giharedukiarekin erlazionatutako gorputz-neurrien emaitzak bat datozela beste lanekin.
Horietako batzuetan, gihar-edukiarekin erlazionatutako gorputz-neurriak, futbolarietan
txikiagoak direla ikusi da. Gainera, gure lanean bezala, adin-talde ezberdinetan ereduak
ezberdinak dira (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990;Vaeyens et al., 2006).
Cacciari eta lankideek, 10-16 urteko futbolariak, kirolik egiten ez zuten kontrolekin
konparatu zituzten. Futbolari nerabeek (15-16 urte), izterreko perimetro handiagoak
zituzten, eta beso- eta zango-perimetroetan joera berbera zen. Aldiz, 12-14 urteko
futbolariek besoko perimetroan tamaina txikiagoak azaltzen zituzten kontrolen aurrean,
eta izter- eta zango-perimetroetan antzeko balioak zituzten (Cacciari et al.,
1989;Cacciari et al., 1990).

152 Eztabaida

Gorputz-osaketa

Talde baten barnean ere, gihar-eduki handiagoak aurkitu dira hautatu edo
titularretan. Gil eta lankideek 2007an eginiko lanean ikusi zuten, ez adierazgarriki bazen
ere, ACGko futbol taldean, probintzia mailatik Euskal ligara iragateko ziren 14 urteko
taldearen baitan, hautatuek gihar-eduki handiagoa zutela ez hautatuek baino (Gil et al.,
2007). Aldiz, gure laneko titular eta ez-titularrak konparatzean ez dago ezberdintasunik,
ez gorputz-neurrietan (perimetroetan eta gihar-pisuan), ezta gihar-portzentajean ere
(Ikus 4.59. eta 4.66. bitarteko Irudiak eta 4.73. eta 4.76. Irudiak). Beraz, beste lan
batzuetan ez bezala, maila altuko titular eta ez-titularren artean ezberdintasunik ez
dagoela esan behar da. Ezberdintasunik eza, talde hauetako homogeneotasunari egozten
diogu, beste autore batzuek aipatzen duten bezala (Le Gall et al., 2010).
Gihar-eduki handia hobetsia izateko arrazoien artean, honek errendimenduarekin
duen erlazio positiboa aipatu behar da (Leatt et al., 1987;Cacciari et al., 1989;Cacciari et
al., 1990;Rienzi et al., 2000;Alburquerque et al., 2005). Hau gure lanean eginiko
korrelazioetan ere ikus daiteke. Bertan, gihar-edukiarekin erlazionatutako gorputzneurriek, batez ere perimetro zuzenduak, VO2max-aren balio absolutuaren eta esku
bietako indarraren hobekuntzarekin oso ondo korrelazionatzen dira, bai gordinik, eta bai
adina

kontrolatuta

ere.

Aldiz,

gihar-portzentajearekin

ez

dira

adierazgarriki

korrelazionatzen (Ikus 4.8. eta 4.9. taulak).
Ostera, lasterketa leunak, sigi-sagako lasterketak eta 3 jauziek, giharportzentajearekin korrelazio adierazgarria dute, bai korrelazio soiletan eta bai
partzialetan ere. Gorputz-neurrien kasuan, korrelazioen kopurua urriagoa da. Adina
kontrolatzean, soilik lasterketa leunean eta SJ eta CMJ jauzietan mantentzen da
korrelazio adierazgarririk (Ikus 4.10. eta 4.11. Taulak).
Laburbilduz, onar daiteke konparazio guztietan Sorbideek gihar-eduki handiagoa
dutela beste bi taldeek baino, eta talde lokal eta populazio orokorrarenak, antzekoak
direla. Beraz, maila altuan gihar-eduki handiagoa hobetsia da futbolarietan, baina ez
maila

ertainean.

Korrelazioek

gihar-eduki

handiagoa

errendimendu

hobeaz

erlazionatzen dela ere berrezten dute. Aztertutako adin guztietan, gihar-edukia
futbolarietan hobetsia den ezaugarria da, baina hauen barne, adinka ñabardurak egotea,
titular eta ez-titularren arteko ezberdintasunen gabeziak eta talde lokalen kasuan
populazio orokorrarekin konparatuta dituzten ezberdintasunen gabeziak direla eta, adin
hauetan gihar-eduki handiagoa izateak beti garrantzirik ez duela ere iradokitzen digute
gure emaitzek, batez ere tamainaren inguruan ezberdintasunak dauden kasuetan.
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5.1.2.4. Hezur-edukia
Hainbat lanetan, erreferentzia populazioekiko edo hautatuak ez direnen aurrean
hezur-eduki handiagoak izateko joerak ikusi dira, bai balio erlatiboetan eta bai gorputzneurrietan ere (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990;Gil et al., 2007). Cacciari eta
lankideen lanetan, 10-16 urteko futbolariek, kirolik egiten ez zuten kontrolen aurrean
konparatzean, futbolari nerabeek (10-16 urte) giltzadura diametro handiagoak dituzte
(12 eta 16 urte bitartean), baina ez 10-12 urte bitartean. Beraz, futbolarietan hezur-eduki
handiagoa izateko joera dago, baina ez adin guztietan (Cacciari et al., 1989;Cacciari et
al., 1990).
Joera hau, gure laneko datuetan ere azaldu da Sorbideetan, hobespen honen
joera, soilik 11, 12 eta 13 urtetan ageri baita, baina ez 14 urtetan. Diametroak eta hezurpisuak, 3 taldeetan oso homogeneoak dira; eta ezberdintasun bakarra 14 urteko taldean
dago. Talde lokalen eskumuturreko diametroa populazio orokorrekoa baino txikiagoa da
(Ikus 4.22., 4.23. eta 4.24. Irudiak). Dena den, hau bat letorke bestelako gorputzneurrietan ikusitako joerarekin, non talde lokalak neurri txikiagoak dituzte 14 urtetan.
Beraz ezin esan daiteke talde lokalek hezur-edukia txikiagoa dutenik. Hezurportzentajean, gihar-portzentajean ikusi den bezalako joera bat dago. Sorbideek,
populazio orokorrekoek baino hezur-portzentaje handiagoa azaltzen dute 12 urterekin.
Adierazgarriki ez bada ere, 11 eta 13 urteko taldeetan antzeko joera atzeman daiteke;
aldiz, 14 urteko taldeetan portzentajeak berdintsuak dira (Ikus 4.27. Irudia). Talde
lokaletan, portzentajeen balioak populazio orokorrekoen antzekoak dira.
Gure lanean, titularrek ez-titularrek baino ukondoko eta eskumuturreko diametro
handiagoak dituzte denboraldi hasieran eta amaieran, hurrenez hurren (Ikus 4.67. eta
4.68. Irudiak). Hala ere, ez dute hezur-pisuan edo portzentajean ezberdintasunik (Ikus
4.71. eta 4.74. Irudiak). Gil eta lankideen lanean antzeko daturik bildu zuten. ACG
futbol taldean, 14 urteko taldearen baitan, hautatutakoen eta ez-hautatuen arteko
konparazioa egitean, hautatuek ukondoko diametroa handiagoa zuten, eta hezurportzentajea ere handiagoa zuten, baina ez adierazgarriki ezberdina (Gil et al., 2007).
Beraz, Sorbideen datuekin, beste lanetan bezala maila altuko taldeetan hezureduki handiagoak hobetsiak direla esan daiteke, behintzat hezur-portzentaje moduan.
Talde lokalek aldiz, populazio orokorrekoen antzeko hezur-edukia dutela esan daiteke.
Gorputz-neurriekin erlazionatutako aldagaiek eta hezur-portzentajeak azaldutako eredu
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ezberdintasuna jokalarien tamaina ezberdintasunari egozten diogu, gihar-edukiaren
atalean azaldu bezala, eta honek azalduko luke titularren eta ez-titularren diametroen
artean ezberdintasunak egotea baina ez portzentajean. Gainera, 3 populazioetan, hezuredukiaren balioak homogeneoagoak direla ikusten da, eta arrazoi hau dela eta, uste dugu
11 eta 13 urteko Sorbideen eta bestelako taldeen artean egindako hezur-portzentajeen
konparazioak ez direla adierazgarriki ezberdinak izatera heldu.
Hezur-edukia hobetsia izateko arrazoien artean, gure laneko korrelazioetan ikusi
bezala, honek errendimenduarekin duen erlazio positiboak azaltzen du. Baina, hasteko,
aipagarria da korrelazio nabarienak gorputz-neurriekin lortu direla, hau da,
giltzaduretako diametro eta hezur-pisuarekin, baina ez hezur-portzentajearekin.
VO2max-aren balio absolutua eta bi eskuetako indar aldagaietan, bai korrelazio
gordinetan eta bai adina kontrolatutakoetan ere korrelazioak positiboak dira, hau da,
hezur-eduki handiagoak oxigeno kontsumo absolutu eta esku-indar balio handiagoekin
erlazionatuta

daude

ezein

adinetan.

Lasterketetan

eta

jauzietan,

korrelazio

adierazgarriak, soilik goiko gorputz-adarretako bi giltzadurek dituzte hezur-pisuarekin
batera, eta ez hezur-portzentajeak. Gainera, adina kontrolatuta, soilik lasterketa leunean
mantentzen dira korrelazioak aipatutako bi diametro eta hezur-pisurako.
Oro har, hezur-portzentajeak korrelaziorik ez aurkeztea, eta sigi-sagako
lasterketa eta jauzietan adina kontrolatuta korrelazioak desagertzeak, hasiera batetik
iradokitzen digu hezur-edukiak, gantz- eta gihar-edukien aurrean, ez duela
horrenbesteko garrantzirik errendimendu hobea azaltzeko, eta hezur-portzentaje moduan
aztertuta, garrantzi ia guztia galtzen duela. Dena den, Sorbideen homogeneotasuna ere
erlazio-gabezia honen eragileen artean egon daiteke.
Laburtuz, hezur-edukiak errendimenduarekin erlazio positiboa duen arren,
berebiziko garrantzirik ez duela iradokitzen digute gure laneko datuek. Beste lanetan
ere, hezur-edukiaren gaineko azterketa urriak burutu direla ikus daiteke, beraz interes
eskasa du kirola eta kirolarien lan hauetan, behintzat adin hauetan. Gainera, gure lanean
bezala, hauetan aldaketa edo ezberdintasun adierazgarriak kopuruan urriak direla ikus
daiteke, eta daudenak, gorputz-neurriekin erlazionatuak daudela.
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5.1.3. Somatotipoa
Beste lanetan, haur gazteek mesomorfiaren nagusitasuna azaltzen dute (Viviani
et al., 1993). Gainera, helduetan baino ektomorfia handiagoa izaten dutela ere jasota
dago (Malina et al., 2000). Gil eta lankideek ikusi bezala, ACG futbol taldean, 14 urteko
hautatutakoen eta ez hautatuen arteko konparazioa egitean, hautatuek, mesomorfia
orekatua eta ektomesomorfia bitarteko somatotipoak izateko joera zuten ere bai (Gil et
al., 2007). Adin hauetan, mutiletan gantz-edukiaren jaitsierarekin batera, endomorfiaren
txikipena ere jazotzen da (Malina et al., 2004a). Hiru populazioak aztertzean, populazio
orokorrean eta talde lokaletan, endomorfia balioaren txikipena gertatzen da. Sorbideetan
berriz, endomorfia balioak oso homogeneoak dira. Dena den, adierazgarria da
Sorbideetan ere endomorfia balioak adinarekin txikitzen direla (Ikus 4.4. Taula).
Osagaika aztertuta, Sorbideek beste bi populazioen aurrean endomorfia
txikiagoa dute, nahiz eta talde lokalek 11 eta 12 urterekin ezberdintasun adierazgarririk
ez duten (Ikus 4.30.-4.33. bitarteko Irudiak). Mesomorfiari dagokionez, aipatzekoa da
populazio orokorrekoek Sorbideek baino balio adierazgarri handiagoak dituztela 12 eta
13 urterekin. Ektomorfiari dagokionez, Sorbideek balio handiagoak dituzte, nahiz eta
adierazgarriki 12 eta 13 urteko taldeetan gertatu soilik. Emaitza hauen eta
errendimenduaz azaldutako korrelazio urrien arabera (Ikus 4.8.-4.11. bitarteko Taulak),
ematen du hobetsiak izango bide direnak endomorfia eta mesomorfia baxuak eta
ektomorfia altuak direla. Hauen artean, batez ere aipatzekoa da endomorfia balio
txikiagoak izatea gehien hobesten den ezaugarria dela, endomorfia-balio handiagoak
errendimendu txarrago batekin korrelazionatzen baitira.
Gure laneko 3 populazioen arteko konparaketan, Sorbideko jokalariak
ektomesomorfoak dira adin guztietan. Talde lokalak eta populazio orokorrekoak aldiz,
mesomorfia orekatua eta endomesomorfia bitarteko somatotipoa aurkezten dute ia adin
guztietan (Ikus 4.30.-4.33. bitarteko Irudiak). Aipagarria da talde lokaletan somatotipoa
oso aldakorra dela, populazio orokorrekoa baino aldakorragoa. Hala ere, 14 urterekin,
talde lokalek, Sorbideek bezala ektomesomorfia azaltzen dute. Populazio orokorrean,
endomesomorfia izatetik mesomorfia orekatua izatera iragaten dira. Titularrak
ektomesomorfoak dira, bai denboraldi hasieran eta bai amaieran ere. Ez titularrak aldiz,
hasieran ektomesomorfoak izan arren, amaieran mesomorfo orekatuak dira, batez ere
endomorfiaren handipena dela eta (Ikus 4.77. Irudia).
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5.2. ERRENDIMENDUAREKIN
ERLAZIONATUTAKO EZAUGARRI
FISIOLOGIKOAK
5.2.1. Ahalmen aerobioa: VO2max
Erresistentzia-kiroletan, esan daiteke ahalmen aerobioa arrakasta bermatzen
duen ezaugarri bakarrenetariko bat dela (Hoff and Helgerud, 2004). Futbolean ere,
erresistentzia kiroletan besteko ahalmenik ez badago ere, hainbat autorek azpimarratu
du VO2max egoki baten garrantzia (Reilly et al., 2000a). Honen adibide, jokoaren
energia-eskakizunaren %98 bide aerobiotik lortzen dela ikusi da (Hoff and Helgerud,
2004). Ahalmen aerobio altuagoa izatea, jokoan errendimendu handiagoarekin
erlazionatu da ere bai. Adibidez, partidako distantzia luzeagoarekin (Ekblom,
1986;Bangsbo and Lindquist, 1992;Hoff and Helgerud, 2004), eta partidako bigarren
zatiko errendimendu handiagoarekin ere bai (Ekblom, 1986;Hoff and Helgerud, 2004).
Bestalde, intentsitate altuko lana mantentzearekin ere erlazionatu da. Adibidez, VO2maxa partidan egindako abiadura altuko jokaldien kopuruarekin korrelazionatzen da, eta
baloiarekin egindako jokaldien kopuruarekin ere bai (Tumilty, 1993). Izan ere, tarte
intentsu hauetako energiaren berreskurapena oinarrian bide aerobiotik lortzen da (Aziz
et al., 2000;Helgerud et al., 2001;Hoff and Helgerud, 2004;Dupont et al., 2005;ElferinkGemser et al., 2006). Ahalmen taktikoaren eta teknikoaren gain ere eragina duela aipatu
da. Alborako edo atzerako noranzkoan egin behar diren mugimenduek, eta baloiarekin
lasterka aritzeak ere, energia-beharrizanak handitzen dituzte, lasterketa leun edo soilean
aritzeak baino oxigeno kontsumo handiagoa eskatzen baitute, %8-10 ingurukoa
(Tumilty, 1993;Chamari et al., 2005).
Bestetik, jokalari arrakastatsuek ahalmen aerobio altua izateko joera azpimarratu
da (Ekblom, 1986;Ostojic, 2000). Futbolariek erreferentzia populazioek baino ahalmen
handiagoa dute, bai helduetan (Rogers et al., 1995;Gil, 2003;Wilmore and Costill, 2004)
eta bai gazteetan ere (Armstrong et al., 1991). Modu berean, maila altuko futbolariek,
maila baxuagokoek baino balio handiagoak dituzte. Helduetan, profesionalek maila
ertainetakoek baino VO2max altuagoa dute (Faina et al., 1988;Apor, 1988;Nowacky et
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al., 1988;Puga et al., 1988;Gerisch et al., 1988;Chatard, 1991). Nazioarteko mailan,
VO2max balio altuak neurtu dira, 56-67 ml·kg-1·min-1 ingurukoak, eta banako askotan, 70
ml·kg-1·min-1-tik gorako balioak ere neurtu dira (Tumilty, 1993;Shephard, 1999).
Profesionalen taldeetan ere, ezberdintasunak ageri dira mailaren arabera. Norvegiako
liga profesionalean 1. gelditutako taldeak, azkena gelditutakoak baino VO2max-aren
balio erlatibo handiagoa zuen (67,6 vs. 59,9 ml·kg-1·min-1) (Wisloff et al., 1998); eta
modu berean, Hungariako ligan 1. gelditu zirenek 4. gelditu zirenak baino VO2max-aren
balio erlatibo handiagoa zuten (Apor, 1988). Honekin batera, urteen joanarekin maila
altuko taldeetan batez besteko balio hauek handitzen joan dira, XX. mendeko 60-70.
hamarkadetatik XXI. mendera arte behintzat (Stolen et al., 2005).
Jokalari gazteek, helduen aurrean, VO2max-aren balio txikiagoak dituzte
orokorrean (<60 ml·kg-1·min-1), baina ez da beti horrela, eta lan askotan balio altuak
aurkitu dira. Adibidez, 18 urte inguruko Norbegiako futbolarietan 64,3 ml·kg-1·min-1-ko
balioak aurkitu dira, edo Hungariako 18 urtetik beherakoetan 73,9 ml·kg-1·min-1-rainoko
balioak ere bai (Stolen et al., 2005;Chamari et al., 2005). Futbolari gazteetan ere maila
altukoek balio handiagoak dituzte ertainekoak baino (Hansen and Klausen,
2002;Vaeyens et al., 2006).
Datu guzti hauek bat datoz ahalmen aerobio altua izatea garrantzitsua denarekin.
Hala ere, ez da beti azaldu maila goreneko futbolariek maila ertainekoek baino ahalmen
aerobio handiagorik dutenik. Adibidez, elite eta subeliteko futbolarien artean zenbait
adinetan antzerako balioak neurtu dira (Vaeyens et al., 2006), eta talde bateko hautatuek
edo titularrek, hautatuak izan ez direnek bezalako ahalmen aerobioa azaldu dute (Keogh
, 1999;Reilly et al., 2000a). Gainera, VO2max-aren balioak ezin daitezke modu zuzenean
korrelazionatu ez jokalarien edo taldeen mailarekin, ez maila horietan ikusitako
hobekuntzarekin, ezta banako baten errendimendu-jaitsierarekin edo honek jokoan
erabilitako VO2max-aren portzentajearekin ere (Ekblom, 1986;Hoff and Helgerud, 2004).
Kontraesan hau azaltzeko, adierazi da futbolean modu egokian aritzeko ez dela
beharrezkoa puntako ahalmen aerobiorik erakustea, baina bai maila minimo bat.
Gainera, ahalmen aerobioarekin batera, indar-, abiadura- edota jauzi-ahalmenak, honen
teknika eta ahalmen taktikoa ere berebizikoak direla kontuan hartu behar da (Hoff and
Helgerud, 2004). Honi gaineratuz, jokalarien maila ahalmen anaerobioak aerobioak
baino hobeto bereizten duela atzeman da (Tumilty, 1993;Hoff and Helgerud, 2004).
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Gure laneko 3 populazioen konparazioko datuak, bat datoz maila altuetan
ahalmen aerobio altuagoa duten lanekin. VO2max-en balioak konparatzean, bai balio
absolutuetan (Ikus 4.36. Irudia), eta bai erlatiboetan ere (Ikus 4.37. Irudia), ia kasu
guztietan Sorbideek balio altuenak baitituzte. Aldiz, talde lokal eta populazio
orokorrean batez besteko balioak antzekoak dira, beste ikerlanetan ikusi bezala
(Armstrong et al., 1991). Honekin bat egiten duten lan batzuk badaude. Esaterako
Danimarkako elitekoak eta ez elitekoak ziren 10,5-13 urte bitarteko futbolari gazteekin
eginikoa (Hansen and Klausen, 2002); edota Belgikako 12 eta 16 urte bitarteko
elitekoak, subelitekoak eta elitekoak ez ziren futbolariekin egindakoa (Vaeyens et al.,
2006). Bi lanetan, elitekoek, elitekoak ez direnek baino balio altuagoak dituzte.
Hala ere, aipatzekoa da azken lan honetan, subelitekoek bitarteko balioak
zituztela. Adin batzuetan (U13 eta U14) elitekoengandik hurbil ageri ziren bitartean,
beste adin batzuetan (U15 eta U16) elitekoak ez direnen balioetatik hurbilago zeuden
(Vaeyens et al., 2006). Gure lanean ere adinen artean ñabardurak daude. 11, 12 eta 13
urteko konparazioetan Sorbideek balio altuenak dituzten bitartean, 14 urtera hurbiltzean
3 populazioetan emaitzak berdintzeko joera baitute, batez ere Sorbideen eta talde
lokalen artean (Ikus 4.36. eta 4.37. Irudiak).
Gure lanean, 11, 12 eta 13 urteko Sorbideen balioak altuagoak izatea, hiru
modutan azal daitekeela uste dugu. Lehenbizi, Sorbideek duten entrenamendua aipa
daiteke, asteko 3 egun praktikatzen baitzuten, alde lokalen 2 egunen aldean. Bigarren,
kontuan izanik Sorbidekoak 11 eta 13 urterekin zaharragoak direla, eta 12 eta 14 urtetan
joera bera dutela (Ikus 4.45. Irudia), pentsa daiteke VO2max-aren garapena aurreratuagoa
izateko probabilitate handiagoa dutela. Gure korrelazioek hau bermatzen dute,
adinarekin VO2max-aren balio absolutuaren handipena gertatzen baita (Ikus 4.5. Taula),
beste ikerlan batzuetan bezala (Feliu Rovira et al., 1991;Bale, 1992;Baxter-Jones et al.,
1993;Armstrong et al., 1995;Armstrong and Welsman, 2001;Hansen and Klausen,
2002;Beunen et al., 2002).
Hirugarren, Sorbideek berezko ahalmena handiagoa izatea ere gerta daiteke,
hurrengo ikerlanean iradoki den moduan. Bertan, Danimarkako elitekoak eta ezelitekoak ziren 10,5-13 urte bitarteko futbolari gazteak aztertzean, talde biek garapen
longitudinal normala erakutsi arren; elitekoek VO2max-aren balio absolutu eta erlatibo
handiagoak zituzten. Heldutasun-mailak, hemoglobinak eta hematokritoak, neurri handi
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batean VO2max-aren aldakortasuna azaltzen bazuten ere, aldagarritasun-atal bat azaldu
ezinik gelditu zen. Honegatik, elitekoek balio altuagoak izateari erantzuna emateko,
autoreek elitekoek entrenamendu egokiagoa jaso izanarekin erlazionatu zuten, hauek
adin txikitatik maila altuan aritzeko hautatuak izan baitziren. Baina gainera, iradoki
zuten eliteko futbolarien ahalmen handigoa berezko ezaugarria izan zitekeela (Hansen
and Klausen, 2002).
Aipagarria da ere, Sorbideen ahalmen absolutua talde lokaletakoa eta populazio
orokorrekoa baino handiagoa izatea, nahiz eta 11 eta 12 urterekin tamaina txikiagoa
izan. Hau ere, bat dator Sorbidekoek berezko ahalmen aerobio handiagoa dutenarekin.
Hala ere, Sorbideek berezko ahalmen handiagoa badute ere, uste dugu, azken urteetan
deskribatu

den

ahalmen

aerobioaren

txikipen

sekularrarekin

uztartzen

dela.

Armstrongek Ingalaterrako populazio orokorrean 90. hamarkadan txikipen hau atzeman
zuen (Armstrong et al., 1991). Hurbilago, Espainian egindako AVENA lanean ere, XXI.
mende hasieran ahalmen aerobioaren txarrerako joera bera atzeman zuten (Ortega et al.,
2005), eta antzerako datuak ikusi dira EAE-ko unibertsitate-ikasleen azterketa egitean,
non aipagarria den mutiletan %20-40ak etorkizuneko arrisku kardiobaskularra azaltzen
duela (Hoyos Cillero, 2008). Honen arabera, Sorbideek VO2max-aren balio absolutu
handiak izateaz gain, balio hauek gero eta txikiagoak dituzten populazio orokorrarekin,
eta talde lokalekin konparatu dira. Honegatik, gerta daiteke 11, 12 eta 13 urteko
konparazioetan Sorbideek balio adierazgarriki altuagoak izatea; baina baita populazio
orokorrean eta talde lokaletan jaitsiera honen ondoriozko balio txikiagoak aurkeztea ere.
Beste alde batetik, gure lanean 14 urteko 3 taldeetan balio absolutuak
berdintsuak direla azaltzeko (Ikus 4.37. Irudia); aipa daiteke, mutiletan 13-14 urte
ingurua VO2max-aren garapena biziagotzen den adin-tartea dela (Malina et al., 2004a).
Hala ere, Sorbideetan ez da VO2max-aren balio absolutuaren hazkuntza biziagorik azaldu
(Ikus 4.5. taula). Dena den, kasu jakin honetan, Sorbideen homogeneotasunak eragina
duela pentsa daiteke. Beste lanetan ere, ikusi da elite mailako futbolari nerabeetan
VO2max-aren talde barneko aldakortasuna txikia dela, %7,8 ingurukoa (Bangsbo,
1994b;Reilly et al., 2000a).
VO2max-aren balio erlatiboari dagokionez, alde batetik, kontuan hartu behar da
Sorbideek gantz-eduki txikiagoa dutela talde lokalek eta populazio orokorrak baino.
Gainera, mutiletan VO2max-aren balio erlatiboa, umezaro eta nerabezaroan nahiko
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konstante mantentzen da. Autore batzuek, VO2max-aren balio erlatiboa 8-16 urte
bitartean konstante mantentzen dela ikusi dute (Armstrong et al., 1998; Malina et al.,
2004a). Beste lan batean, gora behera txiki batzuk daudela diote, baina aldaketa
aipagarri gabekoak (Hansen et Klausen, 2002). VO2max-aren balio erlatiboaren
handipen-gabezia hau, gure laneko korrelazioetan ere atzeman da, non adinarekin zein
listuko testosteronarekin ez den korrelaziorik agertzen (Ikus 4.5. eta 4.7. Taulak).
Korrelazio adierazgarrien gabezia hau ere, bat letorke 11, 12 eta 13 urteko Sorbideko
jokalariek berezko ahalmen aerobio altuagoa duten ideiarekin, Hansen eta Klausen-ek
hipotetizatu bezala (Hansen and Klausen, 2002).
Gure laneko titular eta ez-titularren artean, ez dago ezberdintasunik balio
absolutuan zein erlatiboan (Ikus 4.78. eta 4.79. Irudiak). Hainbat lanetan, gure laneko
kasuan gertatzen den moduan, ez dago ezberdintasunik talde berean titular hautatuak
direnen eta ez direnen artean (Bangsbo, 1994a;Keogh , 1999;Reilly et al., 2000a), baina
bai beste lan batzuetan (Dunbar and Treasure, 2003;Gil et al., 2007). Denboraldiaren
hasieran eta bukaeran, VO2max-aren balio biak, praktikan, berberak dira (Ikus 4.78. eta
4.79. Irudiak). Denboraldi batean zehar VO2max-aren aldaera azaltzeko, entrenamendua
bera eta denboraldi hasierako VO2max-aren balioa erabakigarriak direla azaldu da.
Banakoek, hasiera batetik ahalmen aerobio egokia eta altua badute, hobekuntzarik
pairatzeko tartea asko txikitzen zaie (Stolen et al., 2005). Honen arabera, Sorbideko
jokalariek VO2max-an denboraldian aldaketarik pairatu ez zutenez, pentsa daiteke
Sorbidetan denboraldi hasierako VO2max-aren balioa maximoaren hurbilekoa zela.
Beraz, gure datuen arabera, ikusi dugu talde berean titular izateko, batez ere
maila altuetan, ahalmen aerobioak ez duela garrantzi handirik. Maila ezberdinetako
futbol taldeak aztertzean berriz, populazio orokorreko datuekin alderatzean, soilik maila
altuko taldeetan aritzeko da garrantzitsua, hau da, Sorbideetan, eta soilik 11, 12 eta13
urteko adin-tartean. Talde lokalek eta populazio orokorrak oso antzerako VO2max
balioak dituzte adin-tarte berean. Beraz, adin hauetan, maila ertaineko futbol talde
batean aritzeko ahalmen aerobio altua izateak garrantzi handirik ez duela onar daiteke.
Hau bat letorke ahalmen aerobioak maila ezberdinetako futbolariak bereizteko
edota aurresateko duen gaitasuna aztertzen duten lanekin. Kasu batzuetan, ahalmen
aerobioa maila altuan aritzeko ezaugarri garrantzitsua dela esaten da (Gonzalez
Aramendi and Ainz Gonzalez, 1998;Shephard, 1999), baina askotan ez da aurkitu
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horrela denik (Keogh , 1999). Adibidez, Reilly eta lankideek ere, 15-16 urteko elite eta
subeliteko

futbolariak

bereizteko,

ezaugarri

antropometrikoak,

fisiologikoak,

psikologikoak eta futbol espezifikoak diren abilitate-testak erabili zituzten. Elitekoek,
subelitekoek baino ahalmen aerobio handiagoa zuten, baina ahalmen aerobioa ez zen
agertu mailak bereizteko gaitasunik zuten ezaugarrien artean (Reilly et al., 2000a).
Gainera, beste ikerlan batzuetan topatu bezala, soilik adin-tarte jakinetan da
ezaugarri bereiztailea (Gil, 2003;Vaeyens et al., 2006;Gil et al., 2007). Hau bat letorke
talentuen identifikazio eta garapenari begira ezagutzen denarekin. Izan ere, adin
jakinean, ezaugarriaren mailak ez du etorkizuneko ezaugarri horren maila potentzialaren
informaziorik ematen. Beraz, adin jakinean ezaugarri batzuek maila altuan aritzeko
garrantzia izan dezaketen arren, honek ez du esan nahi ezaugarri berak beste adin
batzuetan ere garrantzi bera izango duenik (Williams and Franks, 1998). Dena den,
pentsatu behar da futbolari gazteek epe luzeko arrakasta izateko, denboraldi guztietan
hautapen-prozesu bat iragan behar dutela, eta adin jakinetan (umezaroan eta
nerabezaroan) duten ahalmen aerobioaren mailak, garrantzia izan dezakeela, beste adin
batzuetan ez badauka ere. Adibidez, gaztetan beste futbolarien aldean ahalmen
handiagorik azaltzen ez badu, etorkizunean maila altuan jokatzeko eta futbolari moduan
garatzeko aukerak murritz daitezkeela aurkitu da (Helsen et al., 1998).
Honen arira, lan batzuek, epe luzera begira, ezaugarri jakin batek umezaroan eta
nerabezaroan duen maila edo balio-tarteak, etorkizunean arrakasta izatearekin erlaziorik
duten aztertu dute. Honelako lan batean, futbolariek 15 eta 17 urte bitartean izandako
ezaugarrien arabera, gerora Kroazia, Alemania, Italia eta Ingalaterrako maila altuko
ligetan jokatzera heldu zirenak (arrakastatsuak), eskualde-mailara heldutakoekin (ezarrakastatsuak) konparatu zituzten. Hauetan, ikusi zuten arrakastatsuek ahalmen aerobio
handiagoa zutela (Shuttle test). Beraz adin hauetan maila hona aurkeztea etorkizuneko
arrakasta izateko garrantzitsua zela ondorioztatu zen (Jankovic et al., 1997).
Beste lan batzuetan aldiz, gure laneko adinen antzekoagoak diren laginekin, ez
zen ezberdintasunik aurkitu. Hauetako batean, 1989 eta 1992 urteen bitartean,
naziorteko mailan zebiltzan 14 eta 16 urte bitarteko futbolariei egindako neurketek, eta
gerora, maila profesionalean kontratatuak izatearekin zuketen erlazioa aztertu zuten.
Alde batetik, nabarmena egin zen ez zela arrakastatsu edo ez arrakastatsuen artean ia
inolako ezberdintasunik topatu. Bestetik, errendimendu aerobioan eta anaerobioan,
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denek maila altua aurkeztu zutela azpimarratzen dute autoreek (Williams and Franks,
1998). Antzerako beste lan batean ere, teknifikazio eskola batean aritutako U14, U15
eta U16 taldeetako futbolarien artean, ez zen aurkitu ezberdintasunik gerora
heldutasunean amateur mailara, maila profesionalera edota nazioarteko mailara
heldutakoen artean. Hauen artean, 9 azpitaldeen batez besteko balioak tarte estuan
mantendu ziren (57.8 ± 2.8 - 62.2 ± 3.2 ml·min-1·kg-1) (Vaeyens et al., 2006).
Autore batzuek iradoki dute, maila ezberdinetako futbolarien eta taldeen artean
ezberdintasunik ez egoteak, ahalmen aerobioak beste ezaugarrien aldean garrantzi
txikiagoa duelako izan daitekeela, nahiz eta, maila altuko taldeetan batez besteko
VO2max-aren balio altuak agertzeak, ahalmen aerobio maila minimo eta atalase-maila bat
dagoela iradokitzen duen (Reilly et al., 2000a). Behar bada, horregatik gertatuko da
maila altuetan ahalmen aerobioaren maila altua izatea, gure laneko adin batzuetako
Sorbideen kasuan bezala, baina ez maila ertaineko taldeetan. Hala ere, maila altuko
taldeetan homogeneotasun handia egoteak ere, ezberdintasunik ez egotea azal dezake,
titular eta ez-titularren kasuan ikusi bezala.

5.2.2. Esku-indarra
Hainbat lanetan, indartsua izatea ez da ezaugarri garrantzitsuen artean ageri.
Adibidez, partidaren ondorioz indar-ahalmenean txikipenik pairatzen ez dela aipatzen
da (Bangsbo, 2002). Hala ere, indar-ezaugarrien artean, bereizmen bat egin behar da,
ikusia baitago futbolean beheko gorputz-adarretan indartsua izatea garrantzitsua dela,
aldiz, goiko gorputz-adarretan, ez da garrantzi hori atzeman (Brown, 2001). Honela,
indarra, futbol-jokoan hainbat arlotan garrantzitsua dela aipatu da. Adibidez, alboko
sakea besoekin egitean, baloia airetik datorrenean borroka egitean, jauzi-ahalmenean,
edota “tackling” bat edo blokeo bat egitean ere (Saliba and Hrysomallis, 2001).
Gainera, indarra eta potentzia beste ezaugarri batzuekin erlazionatuta daudela
kontuan hartu behar da. Besteak beste, abiadura eta jauzi-ahalmen handiagoekin
erlazionatua dago (Wisloff et al., 2004); baita zikloergometro batean ekoitzitako
potentzia osoarekin eta jauzi bertikalean lortutako garaierarekin ere (Vandewalle et al.,
1987). Beraz, indartsua izatea, jauzi-ahalmen handiarekin, abiadura handiarekin,
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bizkortasun handiarekin edota baloia modu indartsuan pasatzeko ahalmenarekin ere
erlaziona daiteke. Ondorioz, futbolean indar handia izateak hainbat arlotan abantaila
eman dezakeela esan daiteke (Bangsbo, 2002).
Hainbat lanetako emaitzek, indartsua izatea garrantzitsua denarekin bat egiten
dute. Adibidez, futbolari helduak entrenatu gabekoak baino indartsuagoak dira
(Bangsbo, 1994b;Wisloff et al., 1998). Maila profesionalean ere, indartsuagoa izatea
lehenbiziko taldean egoteko ezaugarri garrantzitsuen artean dago (Reilly and Thomas,
1977;Reilly et al., 2000a). Postuka ere ezberdintasunak dituzte futbolari helduek, maila
altuko Danimarkako futbolariekin ikusi bezala. Gainera, lan honetan aipatzen denez,
indar-ezberdintasunak ez bide dira postu jakinean jokatzearen ondorio, baizik eta postu
jakinetan jokatzeko hautapenaren ondorio (Reilly et al., 2000a).
Futbolari gazteei dagokionez ere, hainbat lanetan atzeman da futbolariak
indartsuagoak direla futbolean ez dabiltzanen aldean. Adibidez, nerabeaurreak diren 9
urteko futbolariak, kirol parte hartze erregularrik ez zuten kontrolak baino
indartsuagoak ziren (Vicente-Rodriguez et al., 2003). Modu berean, futbol maila
ezberdinak aztertzean ere maila altuagokoak indartsuagoak dira hainbat lanetan.
Adibidez, 11 urteko elitekoek indar isometriko handiagoa zuten elitekoak ez zirenek
baino (Hansen et al., 1999). Beste ikeketa batean ere, 12 eta 16 urte bitarteko elitekoak,
subelitekoak eta elitekoak ez ziren futbolariak konparatzean, maila altuagoan aritzea
indar-parametro handiagoak izatearekin erlazionatu zen, esku-indarra barne hartuta
(Vaeyens et al., 2006). Futbol-talde beraren baitan ere, Keogh-en arabera, Australiako
kodean 14 eta 18 urte bitarteko (U18) futbolarien artean, jokatzeko hautatuak
indartsuagoak ziren ez-hautatuak baino (Keogh , 1999).
Dena den, aipagarria da ere lan guztietan ez dela ezberdintasunik aurkitu.
Adibidez, futbolari batzuetan, indar maximoaren balioak populazio orokorrean
neurtutakoen antzekoak dira (Shephard, 1999). Gissis eta lankideen ikerlanean ere,
elitekoek, subelitekoek eta aisialdikoek baino indar isometriko maximo handiagoa zuten
arren, azken bi talde hauetan antzeko balioak aurkitu zituzten (Gissis et al., 2006).
Gure

laneko

datuetan

ez

dago

3

populazioen

arteko

ezberdintasun

adierazgarririk, eta beraz, gure emaitzak ez dira doitzen futbolariak edo maila altuetako
futbolariak indartsuagoak direla topatu duten lanekin. Dena den, aipatzekoa da 13 eta 14
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urtetan, talde lokal eta populazio orokorraren artean balioak antzerakoak izanik,
Sorbideek, beste bi taldeak baino indartsuagoak izateko joera dutela (Ikus 4.38. Irudia).
Kasu honetan, Sorbideak homogeneoak diren arren, bai talde lokalen eta bai populazio
orokorraren balioak oso aldagarriak dira, beste lan batzuetan azaltzen denez (Malina et
al., 2004a). Aldagarritasun handi honek, konparazioak adierazgarriki ezberdinak izatea
eragotz dezakeela uste dugu, eta beraz, 13 eta 14 urtetan Sorbideak indartsuagoak diren
joera indartuko litzateke.
Honi

gaineratuta,

titularrak

eta

ez-titularrak

konparatzean,

titularrak

indartsuagoak dira denboraldi amaieran (Ikus 4.80. eta 4.81. Irudiak). Beraz, indartsua
izatea, maila altuko taldeetan titular izateko garrantzia duela baiezta daiteke, Keogh-en
lanarekin bat eginik. Honi gaineratuz, 13 eta 14 urtetan Sorbidekoak indartsuagoak
izateko joera aurkezten dutenez, maila ezberdinak konparatzen dituzten lanekin bat
egingo lukete, behintzat adin hauetarako. 11 eta 12 urteko eta 13 eta 14 urteko taldeen
konparazioen eredu-ezberdintasun hauek azaltzeko, hazkuntza eta heltzearekin
erlazionatutako aldaketak aipatu dira. Alde batetik, hainbat lanetan, indar-parametroek
nerabezaro inguruan (13 urte inguruan) hobekuntza-pikoak azaltzen dituzte (Malina et
al., 2004a). Honen adibide, Vaeyens eta lankideen lana dugu. Bertan, gure laneko
korrelazioetan ikusi bezala, 13 eta 14 urteko futbolarietan, heldutasun-mailak indaraldagaietan eragina zuela ikusi zuten (Vaeyens et al., 2006).
Bestalde, titularrak ez-titularrak baino indartsuagoak direla azaltzeko, berez
indartsuagoak izan daitezkeela pentsa daiteke, eta honek bat egingo luke Hansen eta
lankideek iradokitako ideiarekin. Lan honetan ere, eliteko futbolariak indartsuagoak
ziren ez elitekoak baino, eta modu berean helduagoak ziren, testosterona-maila eta
barrabil-bolumen

handiagoak

baizituzten.

Indar

parametroak

adierazgarriki

korrelazionatzen ziren testosterona-balioekin, gure laneko korrelazioetan bezala (Ikus
4.7. Taula). Bi taldeetan, indarra handituz joan zen 2 urteren buruan, baina indar-balioak
adina, tamaina edo testosterona-mailetara ajustatu arren, bi taldeen arteko ezberdintasun
estatistikoa mantendu egin zen. Autoreek, indar-garapenean elite mailan aritzea bera
eragile bat zela aipatu zuten, testosterona-kontzentrazioaz independentea. Elite izatearen
oinarrian, indar handiagoa izatea, hauek aurkezten zituzten ezaugarri batzuen izaeran
oinarritu zuten. Besteen artean, elite-mailako futbolariek gantzik gabeko masa eta giharperimero handiagoak izatea zeuden, baita gihar-masaren hazkuntza ez-elitekoena baino
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erlatiboki biziagoa izatea ere (Hansen et al., 1999). Sorbidekoen 13 eta 14 urteko
taldeetan ere, ezberdintasuna ez adierazgarria bada ere, pentsa daiteke maila altuan
aritzeagatik indartsuagoak izateko aukera handiagoak dituztela, hauek gihar-eduki
handiagoa baitute, behintzat gihar-portzentaje moduan adierazita (Ikus 4.29. Irudia)
Indarra, gorputzeko gihar masarekin erlazionatzen dela, hainbat lanetan
ikusitako emaitza da (Armstrong et al., 2001;Vaz et al., 2002;Sartorio et al., 2002).
Testosterona bezalako hormona androgenikoen mailaren handipenarekin, gihar-masaren
handipena ere gertatzen da, eta honekin batera, indarra ere handitzen da nerabezaroan.
Aldiz, umezaroan eta nerabezaro goiztiarrean, indar-handipenek, nerabezaroan ez
bezala,

oinarrian

moldapen

neuromuskularrak

dituzte,

eta

gihar-portzentajea,

heldutasunekoa baino txikiagoa izaten da (Reilly et al., 2000a). Lan hauetako emaitzak,
bat datoz gure korrelazioekin, non bai adinarekin eta bai listuko testosteronarekin ere
korrelazionatzen diren bi eskuetako indar balioak (Ikus 4.5. eta 4.7. Taulak); eta berdin,
gihar-eduki handiagoekin ere (Ikus 4.9. Taula). Honi gaineratuz, 13 eta 14 urtetan indarhandipenak biziagoak direla ere ikus dezakegu. Eskuineko eskuko indarraren kendurak,
adinarekin handitu egiten dira, eta beraz, piko bat erakusten dute gure laneko adin
handienetan, hots, 13 eta 14 urtetan (Ikus 4.5. Taula).
Honen arabera, indartsuagoa izatea 13 edo 14 urtetan, 11 edo 12 urtetan baino
garrantzitsuagoa dela uler daiteke, adin hauetan gertatzen hasten baitira indar-handipen
biziagoak mutiletan; eta beraz, alde handiak agertuko dira banakoen artean. Hauetan,
haziago edo helduago daudenek, indar handiagoa izanez, abantaila aurkeztuko dute
(Brown, 2001). Honekin bat eginda, 3 populazioen konparazioan, Sorbideek, beste bi
taldeen aurrean 13 eta 14 urterekin indartsuagoak izateko joera aurkeztea, Sorbideak
zaharragoak izateak azal dezake (Ikus 4.45. Irudia). Sorbidekoek, batez beste haziagoak
eta helduagoak izateko aukera handiagoak dituzten bezala, indartsuagoak izateko ere
aukera handiagoak izango baitituzte.
Titular eta ez-titularren konparazioan, ez da denboraldian zehar aldaketa
adierazgarririk islatu. Futbolari helduekin eginiko lanetan, antzerako emaitzak ikusi
dira, non ez den atzeman denboraldian zeharreko hobekuntzarik (Kraemer et al., 2004).
Zehazki, aipagarria da Thomas eta Reilly-k eginiko lana, non denboraldian zehar titular
eta ez-titularren artean ezberdintasunik aurkitu ez zuten arren, titularrak adierazgarriki
indartsuagoak ziren (Thomas and Reilly, 1979). Honen arabera, pentsa daiteke bai
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titularrek eta bai ez-titularrek ere, futbolaren praktikarekin erlazionatutako indarparametroen hobekuntzarik ez dutela erakutsi, nahiz eta eskuko indarra adinarekin
positiboki korrelazionatu.
Emaitzen arabera beraz, 10-14 urte bitartean indartsuagoa izateak garrantzia
duela onar daiteke, batez ere maila altuko futbol talde batean titular aritzeko. Hala ere,
epe luzean ez da modu argi batean erlazionatzen indar handia izatea etorkizuneko
arrakastarekin. Alde batetik, 15 eta 17 urtetako futbolarietan epe luzeko arrakasta
indartsuagoa izatearekin erlazionatu zen (Jankovic et al., 1997;Williams and Reilly,
2000). Aldiz, Le Gall eta lankideek ez zuten ezberdintasunik aurkitu heldutasunean
lortu zuten mailaren arabera sailkatutako U14, U15 eta U16 urtetako futbolarietan (Le
Gall et al., 2010).

5.2.3. 30 m-ko lasterketak: Abiadura, bizkortasuna
eta baloiarekin sigi-saga aritzeko abilitatea
Lan askotan ageri da, abiadurak futbol-maila ezberdinetako taldeak bereizteko
ahalmena duela; baita bereiztaileak diren ezaugarrien artean, azkarra izatea bereziki
garrantzitsua dela ere (Shephard, 1999;Cometti et al., 2001;Stolen et al., 2005). Izan ere,
jokalariak abiadura handietako jokaldiak egiten, partidako denboraren zati txiki batean
(%8-13 inguru) bakarrik ibili arren (Tumilty, 1993), intentsitate altuko lasterketa hauek
partida irabazteko berebizikoak izan daitezke (Reilly et al., 2000a).
Bizkortasuna ere, futbol-jokoaren beste eskakizun bat da, abiadura handitan
oztopoak ekidin, iskin egiteko mugimenduak edota noranzkoa aldatzen diren jokaldiak
etengabe burutzen baitira (Tumilty, 1993). Futbolariek orokorrean, berezko bizkortasunmaila ona agertzen dute. Horrela, futbolarien ezaugarri bereizgarria dela ere aipatu da,
bai populazio orokorreko erreferentziatik (Raven et al., 1976) bai beste futbol kodeekin
alderatuz ere, hoberen bereizten duen aldagaia delako (Reilly et al., 2000b).
Errendimendua neurtzeko beste aldagaien artean, errendimendu tekniko eta
taktikoa ere aipatzen dira, eta hauen artean, gure laneko baloiarekin sigi-saga aritzeko
abilitate testa dago (Rosch et al., 2000). Futbol-abilitate espezifikoen maila ona
azaltzea, zuzenki erlazionatzen da futbolean arrakasta izatearekin (Lees and Nolan,
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1998), eta beste ezaugarri fisiko edota fisiologikoek bezala, talentuen identifikaziorako
eta hautapenerako erabilgarritasuna du ere bai (Davids et al., 2000).
Adin txikitan ere, hainbat lanetan ageri da futbolariek beste erreferentzia taldeek
baino maila hobea dutela abiaduran, bizkortasunean eta futbol-abilitateetan. Adibidez, 9
urteko futbolariak azkarragoak ziren kirolean parte hartze erregularrik ez zuten
kontrolen aldean (Vicente-Rodriguez et al., 2003). Futbolarien artean ere, maila
altuagoko taldeetan, baxuagoetan baino denbora hobeak neurtu dira. Adibidez, 16
urteko elitezko futbolariak azkarragoak ziren ez-elitezkoak baino (Panfil et al.,
1997;Williams and Reilly, 2000). Modu berean, 12 eta 16 urte bitarteko eliteko
futbolariak subelitekoak baino azkarragoak, bizkorragoak, eta abilitate teknikoetan
hobeak ziren (Reilly et al., 2000b;Vaeyens et al., 2006), eta berdin, subelitekoak ere ezelitekoak baino hobeak ziren (Vaeyens et al., 2006).
Hala ere, aipagarria da maila ezberdinen artean antzerako emaitzak agertzea
kasu batzuetan. Honen adibide, Gissis eta lankideen lana dugu. 16 urte inguruko eliteko,
subeliteko eta aisialdiko futbolarien arteako konparaketan, elitekoak, subelitekoak eta
aisialdikoak baino azkarragoak ziren arren, subeliteko eta aisialdiko taldeen abiaduradenborak antzekoak ziren (Gissis et al., 2006).
Honekin lotuta, ikerketa batzuetan adinaren arabera ere ezberdintasunen eredua
aldagarria da. Adibidez, Vaeyens eta lankideek, 12 eta 15 urte bitarteko futbolarietan,
elitekoak, subelitekoak eta elitekoak ez zirenak konparatzean, ikusi zuten abiaduratestean adin batzuetan subeliteko taldea elitekoen pare zegoela (U13, U14 eta U15),
baina U16 taldean ez zegoen ezberdintasunik. Aldiz, bizkortasun-testean soilik 13
urtetik beherakoetan (U13) zeuden ezberdintasunak; non elitekoak ez-elitekoak baino
bizkorragoak ziren eta subelitekoak bitarteko denborak erabili zituzten. Azkenik,
baloiarekin driblatze-testean, U13 eta U16 taldeetan, elitekoak ez-elitekoak baino
abilagoak ziren, subelitekoak bitarteko denborak beteaz, baina U14 eta U15 taldeetan,
elitekoak eta subelitekoak, biak ez-elitekoak baino abilagoak ziren. Ezugarri hauen
bereizmen ahalmena aztertzean ere ezberdintasunak atzeman zituzten. Abiadura eta
bizkortasuna oso garrantzitsuak ziren U13 eta U14 taldeetan maila bereiztean, baina ez
U15 eta U16 taldeetan (Vaeyens et al., 2006).
Gai berdinari buruzko ikerketetan ere, talde batean titular aritzeko edo hautatua
izateko kasuetan, abiaduraren eta bizkortasunaren garrantzia agertzen da (Reilly et al.,
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2000b). Hala ere, bizkortasunaren garrantzia bereziki azpimarratu da hainbat lanetan.
Adibidez Gil eta lankideen laneko 14 urteko futbolarietan, beste ezaugarrien artean,
talde berean hautatuak ez-hautatuengandik gehien bereizten dituen ezaugarria
bizkortasuna izan zen (Gil et al., 2007). Honen garrantzia, modu argi batean, 15 eta 16
urtekoen artean azaleratu zen, hauetan hautatuak zirenen ezaugarri garrantzitsu
bakanetakoa baitzen bizkortasuna (Gil, 2003).
Gure laneko emaitzak lan hauekin bat datozela ikus dezakegu; bai 3 populazioak
(Ikus 4.39., 4.40. eta 4.41. Irudiak), eta bai titularrak eta ez-titularrak konparatzean ere
(Ikus 4.82., 4.83. eta 4.84. Irudiak). Alde batetik, Sorbideek denbora onenak izateaz
gain, talde lokalek ere emaitza aipagarriak dituzte populazio orokorrekoekin alderatuz.
Gainera, Vaeyens eta lankideen lanean bezala, ezberdintasunen-ereduak adin-taldeka
aldagarriak dira ere bai. 11 eta 12 urteko adin taldeetan, 3 populazioen artean elkarren
arteko ezberdintasunak dituzte 3 testetan, talde lokalek bitarteko denborak erabilita.
Aldiz, 13 eta 14 urtetan, nabaria da Sorbide eta talde lokalen maila parekoa dela, eta
populazio orokorrekoek baino denbora hobeak betetzen dituztela.
Bestetik, titularrek emaitza hobeak dituzte ez-titularrek baino, nahiz eta
ezberdintasunak nabariki urriagoak izan. Kasu honetan, abiadura da bi taldeak hoberen
bereizten dituen aldagaia, titularrak adierazgarriki azkarragoak baitira ez-titularrak
baino, bai denboraldi hasieran, eta bai amaieran ere. Aldiz, ez dago ezberdintasunik ez
bizkortasunean, ez eta baloiarekin eginiko lasterketan ere, nahiz eta denboraldi hasieran,
titularrak ia adierazgarriki bizkorragoak izan (p=0,05). Dena den, denboraldian zehar
aurkeztutako aldaerak aztertuta, baloiarekin eginiko lasterketan (Ikus 4.84. Irudia)
inongo aldaketarik egon ez arren, abiaduran eta bai bizkortasunean (Ikus 4.82. eta 4.83.
Irudiak) titularrek bakarrik hobetu zituzten denborak. Gainera, abiadurari dagokionez,
estatistikoki adierazgarria da izan duten aldaera titular ala ez-titular izatearekin
erlazionatzen dela (Ikus 4.2.2.3. Lasterketen estatistika-atala). Kontuan hartuz gero,
gure lanean denboraldi hasieran titularrak ia bizkorragoak zirela, eta denboraldian zehar
abiadura eta bizkortasuna, biak soilik titularretan bakarrik hobetu zirela, maila altuko
talde batean titular aritzeko bi aldagaiak oso garrantzitsuak direla, eta gure emaitzak
beste lanekin bat datozela ere baiezta dezakegu.
Hiru populazioen artean adin-taldeen arteko aldea ulertzeko, kontuan izan behar
da abiadura, bizkortasuna eta abilitateak hainbat eragileren arabera aldagarriak direla.
Mutiletan, umezaro eta nerabezaro bitartean, abiadura, bizkortasuna eta abilitatea, bai
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adinarekin (Branta et al., 1986) eta bai heldutasun mailarekin ere hobetzen dira (Feliu
Rovira et al., 1991;Malina et al., 2004b;Vaeyens et al., 2006). Adibidez, Malina eta
lankideek, Portugalgo 13 eta 15 urte bitarteko futbolari nerabeak aztertzean, abiadurari
dagokionez, honen aldagarritasuna azaltzeko ekarpen handiena egiten zuten ezaugarrien
artean, lehenbizi pisua agertu zitzaien, heldutasun-mailarekin batera (Malina et al.,
2004b). Gainera, gorputz-tamainaren eta osaketaren,eta futbol-praktikaren eraginak ere
aipatu dira (Reilly et al., 2000a). Kasu honetan baina, pisuaren handipenean gihar- eta
gantz-edukien erlazioak bereizi behar dira. Gure emaitzetan, adierazgarriki soilik
abiadura- eta bizkortasun-testetan nabaritzen da eragin hau (Ikus 4.10. Taula), non
gihar-edukiak eragin positiboa daukan eta gantz-edukiak negatiboa. Abiadura- eta
bizkortasun-denborak adin kronologikoarekin korrelazionatzen dira ere bai (Ikus 4.5.
Taula), nahiz eta listuko testosteronarekin korrelaziorik ez izan (Ikus 4.7. Taula). Hala
ere, gure laneko korrelazioak lan hauetako emaitzekin bat datozela onar daiteke.
Gure laneko korrelazioetan ere, aipagarria da abiadura eta bizkortasun
aldagaietan adinarekin batera denborak hobetzen diren arren, denboren hobetzea baretu
egiten dela adina handitzen den bitartean (Ikus 4.90. Irudia eta 4.5. Taula). Abiaduraren
kasuan gauza bera gertatzen da listuko testosterona handitzean (Ikus 4.7. Taula).
Orokorrean, hainbat lanetan adinarekin abiaduraren eta bizkortasunaren aldaera
positiboa gertatzen dela onartzen da, baina hauen hobekuntzari buruz, batez ere
umezaroan gertatzen dela (5-8 urte) komentatzen da. Giharren koordinazioaren
hobekuntzarekin eta nerbio-sistemaren heltzearekin batera hobetzen dira abiadura eta
bizkortasuna. Gainera, adinarekin hobekuntza hau txikitzen doala ere aipatzen da lan
batean (Branta et al., 1986), nahiz eta, beste autore batzuek nerabezaroan abiaduraren
eta bizkortasunaren bigarren hobekuntza-aldi bat dagoela ere esan. Bigarren hobekuntza
hau, altueraren hazkuntza-pikoarekin erlazionatu ageri da, eta zuzenkiago giharmasaren, eta oro har, pisuaren handipenarekin gertatuko da (Heras Yagüe and De La
Fuente, 1998;Reilly et al., 2000a;Philippaerts et al., 2006). Honen arabera, onartuko
dugu

gure

emaitzetan

adinak

erlazio

positiboa

duela

abiadurarekin

eta

bizkortasunarekin; baina nerabezaroan sartzean, hobekuntza hauek gero eta txikiagoak
direla ere onartuko dugu (Ikus 4.90. Irudia eta 4.7. Taula). “A priori”, gure emaitzak
Branta eta lankideen emaitzetara hobeto doitzen dira (Branta et al., 1986), baina ezin
baiezta zein ezezta daiteke bigarren hobekuntza-aldi bat ager litekeenik, gure laneko
emaitzak 14 urtera arte mugatzen baitira.
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Baloiarekin aritzeko testaren emaitzek ia korrelaziorik ez izatea, deigarri egin
zaigu (Ikus 4.10. Taula), baina hau Sorbideek beste ezaugarrietan bezala aurkeztutako
homogeneotasunari egozten diogu. Gainera, futbolariei dagokienez, oinarrizko abilitate
motoreen garapena, umearen eguneroko aktibitate eta futbol-praktikaren hasiera
goiztiarrarekin erlazionatuta daudela eta, adin txikitan abilitate jakinak praktikatuz gero,
jada 11 urterekin futbol-mugimenduen eredua aurkezten dutela argitaratu da (Reilly et
al., 2000a). Honi jarraiki, gure datuek, Sorbideek jada 10 urterekin baloiaz sigi-saga
aritzeko abilitatea garatua dutela iradokitzen digute, eta honek abilitatean azaldutako
homogeneotasuna ere azalduko luke. Abilitate hoenk, 3 populazioen konparaketan
erabilgarritasun handia izan duen arren, ez du erakutsi maila altuko talde bateko titular
eta ez-titularren arteko konparaketan bereizmen-ahalmenik. Honen ondorioz, baloiaz
sigi-saga aritzeko test honen erabilgarritasunean zalantza batzuk azaldu direla onartu
behar dugu.
Beraz, gure emaitzek berrezten dutenez, azkarra, bizkorra eta baloiarekin sigisaga ibiltzeko abila izatea, ezaugarri garrantzitsuak dira maila altuan aritzeko, eta
azkarra eta bizkorra izatea ere garrantzitsuak dira maila altuko talde batean titular
aritzeko (Janssens et al., 1998), baina ez baloiaz aritzeko abilitatea. Gainera, badago
etorkizuneko arrakastarekin ere erlazioa duten ezaugarriak direla berrezten duen lanik.
Adibidez, Le Gall eta lankideek ikusi zutenez, umezaroko eta nerabezaroko abiadura
ezberdina zen U14, U15 eta U16 taldeetan, non heldutasunean lortutako mailaren
arabera sailkatuta, maila internazionalekoak amateurrak baino azkarragoak ziren (Le
Gall et al., 2010).

5.2.4. Jauziak: SJ, CMJ eta DJ jauziak
Indar esplosiboak, maila ezberdineko taldeen artean bereizteko ahalmena duela
esan da (Faina et al., 1988), eta jauzi-garaierak, ligan azaldutako errendimenduarekin
erlazioa duela ere ikusi da (Arnason et al., 2004). Futbolariak konparatzean ere,
erreferentzia populaziokoek baino jauzi-ahalmen handiagoa dutela, eta maila
ezberdinetako futbolariak aztertzean, maila altuagokoek jauzi-ahalmen handiagoa dutela
ere deskribatu da (Tumilty, 1993).
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Helduetan adibidez, Champions League-an ibilitako talde batetakoek, garaiago
egiten zuten jauzi Ingalaterrako Premier League-an aritutako beste talde batek baino
(Hoff and Helgerud, 2004). Helduak diren futbolari gazteek, futbolari nagusiagoen
aldean, jauzi-ahalmen txikiagoa dute (Tumilty, 1993). Baina askotan, jauzi ahalmen
aipagarriak neurtu dira, Kanadako U16 eta U18 urteko futbolarien kasuan (49,1 vs. 56,1
cm) bezala (Leatt et al., 1987), non adinarekin jauzi-ahalmena handitzen doan (Malina
et al., 2004a). Futbolari gazteetan ere, umeetan eta nerabeetan, erreferentzia populazio
batekiko emaitza hobeak dituztela (Vicente-Rodriguez et al., 2003), eta maila altuagoko
futbolariek garaiera handiagoak lortzen dituztela topatu da (Panfil et al., 1997;Williams
and Reilly, 2000;Reilly et al., 2000b;Vaeyens et al., 2006). Hala ere, aipagarria da lan
guztietan ez dela ezberdintasunik aurkitu maila ezberdinetako futbolariak konparatzean
(Williams and Reilly, 2000;Stolen et al., 2005;Gissis et al., 2006) ez eta aztertutako adin
guztietan ere (Vaeyens et al., 2006).
Gure laneko datuetan, alde batetik 3 populazioen konparaketan (Ikus 4.42., 4.43.
eta 4.44. Irudiak), ezberdintasun estatistikoen eredua ezberdina da 3 jauzietan. SJ
jauzian, 11 urteko taldean ageri den konparazioa kenduta, orokorrean onar daiteke
antzerako balioak ageri direla 3 populazioetan. CMJ eta DJ jauzietan berriz, Sorbideek
jauzi garaiagoak dituzte orokorrean, batez ere 11, 12 eta 13 urteko taldeetan. 14 urteko
taldeetan berriz, emaitzak antzekoak dira 3 populazioetan, nahiz eta joera argia egon
talde lokaletan garaiera txikiagoak azaltzeko, DJ jauzia atzeman daitekeenez.
CMJ eta DJ jauziei behatuz, onar daiteke gure laneko datuak, esandako lan
hauetako askorekin bat datozela, nabaria baita futbolarien artean maila altuagoa duten
Sorbideetan, talde lokaletan baino garaiera handiagoak lortzen direla. Hala ere, 13 eta
14 urteko taldeetan modu argian ikus daitekeenez, arrigarria da populazio orokorrekoek
futbolariek bezalako garaierak azaltzea, eta zehazkiago, talde lokalek baino garaiago
jauzi egitea. Nabaria da beraz, adinen artean ñabardurak daudela jauzietan, eta
honelakorik beste lanetan ere aurkitu da (Vaeyens et al., 2006). Vaeyens eta lankideek
gaineratu zutenez, adin txikitan balioak homogeneoagoak izateko joera zutela, aldiz,
nagusiagoetan, batez ere 14 urtetan, aldakortasuna nabariagoa egiten zela.
Beste alde batetik, titularren eta ez-titularren artean, ez dago ezberdintasun
adierazgarririk (Ikus 4.85., 4.86. eta 4.87. Irudiak). Kasu honetan, antzeko lanetan
ezberdintasunak aurkitu diren arren (Thomas and Reilly, 1979), beste batzuetan ez da

172 Eztabaida

Errendimenduarekin erlazionatutako ezaugarri fisiologikoak

ezberdintasunik aurkitu, gure laneko emaitzekin bat eginik. Adibidez, Gil eta lankideen
lanean (Gil et al., 2007), 14 urteko futbolarien artean, hurrengo urtean taldean egoteko
hautatuak ziren jokalariak, ez-hautatuekin konparatzean, ez zen ezberdintasunik aurkitu
SJ, CMJ zein DJ jauzietan. Keogh-ek ere ikusi zuen Australiako futbol kodeko U18
taldean hautatuak izan zirenek, izan ez zirenek baino garaiago jauzi egin zutela CMJ
jauzian, baina lan honetan ere ez zen adierazgarria izan (Keogh , 1999). Beraz, onar
daiteke gure laneko titularren eta ez-titularren datuek beste lanekin bat datozela.
Dena den, gure lanean, aipatzekoa da denboraldian zehar bi taldeetan garaierek
txikipena pairatu zutela, adierazgarriki CMJ jauzian. Eta honekin lotuta, aipagarria da
ere, CMJ eta DJ jauzien aldaerak erlazionatuta zeudela titular izan ala ezarekin (Ikus
Emaitzetako 4.2.2.4. Jauzien estatistika-atala). Antzerako lanetan, emaitza kontrajarriak
daudela ere ikusi dugu. Alde batetik, garaiera-balio egonkorrak deskribatu dira
(Casajus, 2001), eta bestetik, jauzi ahalmenaren hobetzea (Di salvo and Pigozzi, 1998)
edota okerrera egiteak (Thomas and Reilly, 1979) ere deskribatu dira. Hauen artean,
Kraemer eta lankideen lana bereziki aipa daiteke. Titularrek, ez-titularrek baino garaiera
txikiagoa aurkezteaz gain, denboraldian zehar txarrera ere joan zen titularren jauziahalmena, ez-titularretan ez bezala (Kraemer et al., 2004). Beraz, gure lanean bezala
titular eta ez-titularren aldaerak ezberdinak zireneko lana dugu hau.
Jauziek, behintzat Sorbideen eta talde lokalen arteko koparaziora mugatuta,
adinen artean aurkeztutako eredua ezberdinak direla azaltzeko, jauzi-ahalmena (SJ eta
CMJ jauziak) adinaz gero eta handiagoa egiten dela eta 13 eta 14 urtetan handipena
biziagotu egiten dela (SJ jauzian) aipatu behar da (Ikus 4.5. eta 4.7. taulak). Branta eta
lankideek ere adinarekin jauzietan hobekuntza dagoela, eta gainera, nerabeak (13 eta 14
urte), umeekin alderatuz (10 eta 11 urte), adina handitzean hobekuntza biziagotzen dela
ikusi zuten (Umeek: 0,74 hazbete/urteko vs. Nerabeek: 1,98 hazberte/urteko, non
hazbetea=2,54 cm da) (Branta et al., 1986). Modu berean, Philippaerts eta lankideen
emaitzekin bat datoz gure datuak. Hauen lanean, 10,4 eta 13,7 urte bitarteko
futbolarietan,

ezaugarri

fisiologiko

ezberdinen

hazkuntza-pikoak,

altueraren

hazkuntzaren pikoarekin batera (13,8±0,8 urte) gertatu ziren (Philippaerts et al., 2006).
Adinarekin ez bezala, aipagarria da gure laneko testosterona balioak ez direla
jauzi-garaierekin korrelazionatzen. Beste lanetan aldiz, aurkitu dira heldutasun-maila eta
jauzi-ahalmenaren arteko korrelaziorik. Adibidez, 13 eta 14 urteko futbolarietan
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hezurdura adina kalkulatuta (Vaeyens et al., 2006), edota 13 eta 15 urte bitarteko
futbolarietan, heldutasuna pubis-ile bidez estimatuta (Malina et al., 2004b), eta berdin,
testosterona mailak ere, jauzi-ahalmenarekin erlazioa dutela atzeman da (Round et al.,
1999). Azken kasu honetan gainera, testosterona mailen handipenak gorputztamainaren, eta batez ere gihar-edukiaren handipenarekin erlazioa dute (Maia et al.,
2003). Hala ere, badago lanik ere non heldutasun mailak (ezaugarri sexual sekundarioak
erabiliaz) ez duten jauzi-ahalmenaren azalpenean ekarpen berririk egiten (De Ste Croix
et al., 2002). Bereziki aipagarria da ere Baldari eta lankideen lana, non jauziahalmenarekin hainbat ezaugarri fisikok eta heldutasun-adierazleek erlazioa azaldu
arren, listuko testosteronak ez zuen korrelaziorik azaldu (Baldari et al., 2009).
Dena den, arrakastatsuagoak diren jokalariek duten ahalmen fisiologiko
handiagoa azaltzerakoan, hainbat eragile bitarteko daudela kontuan izan behar da.
Adibidez, entrenamendu handiagoa izatea edota berez hobea izatea (Hansen et al.,
1999;Williams and Reilly, 2000). Gainera, azterketak gero eta adin nagusiagotan egin,
ikusten da maila altuetan taldeak gero eta txikiagoak eta homogeneoagoak bilakatzen
direla; eta ondorioz, hainbat ezaugarrik talentuaren aurresateko duten ahalmena txikitu
egiten da. Beraz, adin txikitan duten balioa egon arren, gerora ez dute zertan egokiak
izan behar talentu-identifikazioan edota hautaketa-prozesuetan (Williams and Reilly,
2000). Jauzi-ahalmenaren hobekuntza 13 eta 14 urte inguruan biziagotzen denarekin
batera, jauzi-ahalmenak adinka garrantzia ezberdina izateak ere azal dezake gure laneko
adinen arteko konparazio-ereduen ezberdintasuna, hots, 11, 12 eta 13 urte taldeetan
ezberdintasunak egotea, eta 14 urteko taldeetan berriz, berdintzeko joera azaltzea.
Hau dela eta, 11, 12 eta 13 urteko futbolarietan maila altuan aritzeko jauziahalmena ezaugarri garrantzitsua dela onar daiteke, behintzat maila ertaineko
futbolariekin konparatuz. Beraz, emaitzak bat datoz jauzi-ahalmenak jokalari gazte
arrakastatsuak bereizteko ahalmena duelako aipamenekin (Janssens et al., 1998). Baina,
onartu behar da ere, adin guztietan ez dela modu berean garrantzitsua izango, adibidez
gure laneko 14 urteko kasuan bezala. Hala ere, jauzi-ahalmenak duen garrantzia
indartua azaltzen da epe luzera duen garrantzia batzen bazaio. Le Gall eta lankideek
ikusi bezala, heldutasunean lortu zuten mailaren arabera sailkatutako U14, U15 eta U16
urtetako futbolariek, CMJ jauzian maila internazionalera heldutakoek garaiera
handiagoak zituzten maila amateurrera heldutakoek baino (Le Gall et al., 2010).
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5.3. Adin kronologikoa, jaiotza-daten banaketa eta
listuko testosterona mailak
Umezaro eta nerabezaroan, futbol-talde bat osatzeko txapelketa-urte bereko
jokalariak hartzen dira, eta gainera jokalarien artean mailaren arabera ere banatuko dira,
duten errendimenduaren arabera. Honekin erlazionatuta, alde batetik jokalari
helduagoek hautaketan abantaila izateko joera dutela ikusi da (Cacciari et al.,
1989;Cacciari et al., 1990;Baxter-Jones et al., 1995;Hansen et al., 1999;Malina et al.,
2000;Dezan et al., 2003;Malina et al., 2004b). Bestetik ere, futbol-taldeak osatzeko
eredu hau dela eta, txapelketa-urte berean zaharrenak direnek abantaila dutela ere ikusi
izan da, batez ere maila altuan (Barnsley et al., 1992;Dudink, 1994;Baxter-Jones and
Helms, 1994;Brewer et al., 1995;Helsen et al., 2000b;Simmons and Paull,
2001;Vaeyens et al., 2005;Cobley et al., 2009), baina baita maila baxuagoetan ere,
hautapen zorrotzak gertatzen direnean (Gil et al., 2007).

5.3.1. Adin kronologikoa eta jaiotza-daten
banaketaren konparazioa. RAE eragileak
Gure laneko datuei dagokionez, alde batetik 3 populazioen arteko adin
kronologikoaren konparaketa burutu da; eta bestetik, futbolarien jaiotzen banaketak
aztertu dira datuak seihilekoka banatuta, talde hauetako futbolarien jaiotza-urte beretako
(1991-1995) EAE-ko mutilen datuekin (EUSTAT, 2006) alderatuz.
Adin kronologikoari dagokionez (Ikus 4.46. Irudia), Sorbidekoak besteak baino
zaharragoak dira. Adierazgarriki soilik 11 eta 13 urtetan da horrela, populazio
orokorrarekin eta talde lokalekin, hurrenez hurren. Seihileka banatutako jaiotzen
banaketari begira (Ikus 4.47. Irudia), talde lokalek ez dute RAE-a edo proportzio
alderaturik erakusten, baina bai Sorbideek, konkretuki, 11 eta 13 urteko taldeetan, eta
baita adin guztiak batuta (1991 eta 1995 urte bitartekoak) ere. Beraz, Sorbideko talde
guztietan baiezta daiteke txapelketa-urtearen hasieran jaiotakoen kopurua handiagoa
dela (jaiotzen %64-77a 1. Seihilekoan).
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Emaitza hauek, bai adin kronologikoan eta bai jaiotza banaketan ere, beste
lanekin bat datozela ikusten da. Ume eta nerabeak aztertu dituzten lanetan ere (Hansen
et al., 1999;Figueiredo et al., 2009). Beste lan batzuetan aldiz, beti ez dago adin
kronologikoaren ezberdintasunik. Adibidez, Reilly eta lankideek, Ingalaterrako 15 eta
16 urte bitarteko eliteko eta subeliteko futbolariekin egindako lanean, ez zuten adinean
ezberdintasunik atzeman (Reilly et al., 2000b).
Jaiotza banaketari dagokionez, aipatu bezala, helduetan ere ageri den efektua da
(Williams and Franks, 1998), baina adin erlatiboaren efektu hau, hondar-ondorio bat da,
behin gazteagotan pairatuta gelditu zirenen banaketaren isla baita. Futbolari gazteetan,
RAEaren eragina batez ere maila altuetan nabaritzen da (Verhulst, 1992;Malina and
Bielicki, 1996;Helsen et al., 1998;Helsen et al., 2000a;Helsen et al., 2000b;Simmons
and Paull, 2001;Helsen et al., 2005;Cobley et al., 2008;Cobley et al., 2009), baina baita
maila baxuetan ere, hautapena zorrotza denean (Gil et al., 2007). Beraz, gure emaitzak
lan hauekin bat datozela, eta RAE-a maila altukoak diren Sorbideetan nabaria dela
baiezta daiteke. Alborapen honek, argi uzten du lan honetako Sorbideetan ere
zaharragoen hautaketa hobetsia izan zela, talde lokaletan ez bezala, eta honen ondorioz
potentzialki onak bide diren hainbat futbolari ere maila honetara iragan gabe gelditu
zirela. Honek, hainbat futbolarien garapenean izan dezakeen eragin negatiboa dela eta,
uste dugu berebizikoa dela garapenean dauden futbolarien taldekapena egitean, batez
ere maila altuan aritzeko, entrenatzaile edo teknikariek oso kontuan izan beharko
luketela fubolarien hazkuntza- eta heldutasun-egoera, batez ere txapelketa-urte batean
kideak baino gazteagoak direlako kanporatzea ez pairatzeko.

5.3.2. Listuko testosterona Sorbideetako titular eta eztitularretan
Listuko testosterona balioak antzekoak dira titularretan eta ez-titularretan. Kasu
honetan, aipatzekoa da datuek duten aldakortasun handia, non desbiderapen
estandarraren balioa, batez bestekoarena baino handiagoa den bi taldeetan (Ikus 4.93.
Irudia).
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Hainbat lanetan ikusi da, futbolari gazteetan heldutasun handiagoa izateko joera
dutela futbolariak ez diren populazioen aurrean (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al.,
1990;Malina et al., 2000). Maila ezberdinetako futbolarien artean ere, elitekoek, ez
elitekoek baino heldutasun-maila handiagoa dute, adibidez barrabil-bolumena eta
testosterona neurtuaz (Hansen et al., 1999;Malina et al., 2000;Hansen and Klausen,
2002). Hala ere, lan batzuetan ez dago heldutasun indikatzaileen arteko alderik, edota
heldutasun goiztiarren proportzio handiagorik. Adibidez, Nariyama eta lankideek
Japonian egindako lanean, futbolariek kirolik egiten ez zutenen aldean heldutasun
berantiarra zutela ikusi zuten, nahiz eta adierazgarriki ez izan (Nariyama et al., 2001).
Heldutasun aurreratuagoa izateko joera adinen arabera aldagarria da, nabariagoa
egiten baita nerabezaroan, baina ez umezaroan. Honen adibide, Malina eta lankideek
(2000) 10-16 urteko Portugaleko eliteko futbolarietan eginiko lana dugu. Bertan, 11 eta
12 urtetan, adin kronologikoa eta adin biologikoa bat zetozela atzeman zen; baina
nerabezarora hurbilduz, adin biologikoa kronologikoa baino handiagoa zuten, eta
heldutasun berantiarra zutenen proportzioak aldiz, behera egiten zuen (Malina et al.,
2000;Malina et al., 2005). Cacciari eta lankideek ere antzekorik aurkitu zuten. 12-16
urte bitartean futbolariak helduagoak ziren, baina ez 10-12 urte bitarteko futbolariak
(Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990).
Gure emaitzetan, pentsa daiteke adin guztiak batzeagatik eragindako
aldakortasuna handiegia dela ezberdintasunik agertzeko, baina azterketa estatistiko hau
adina kontrolatuta burutu da, non neurri handi batean aldakortasun hau kontrolatuta
legoke. Beraz, gure laneko datuen arabera, talde berean ez dago heldutasun-mailaren
araberako ezberdintasunik. Heldutasun aurreratua izatearen abantailak jokalariaren
gainean ezaugarri egokiak izateko aukerak handitzen dituelako gertatzen da. Heldutasun
maila handiagoak erlazioa baitu tamaina handiagoarekin (Cacciari et al., 1990), indar
eta potentzia handiagoarekin eta VO2max-aren balio absolutuarekin (Malina et al.,
2000;Malina et al., 2004a). Gorputz-osaketan ere, nabaria da mutiletan nerabezaroko
errendimenduaren hobekuntza, heldutasun mailaren handipenaz gertatzen den giharhipertrofiaz erlaziona daitekeela (Bale, 1992;Malina et al., 2004a). Gure lanean ere,
heldutasun maila handiagoa errendimenduaz erlazionatutako ezaugarrien hobekuntzaz
korrelazionatzen da. Nabaria da ere hobekuntza hau hainbat ezaugarritan bizitu egiten
dela adina edota listuko testosterona handitzen direnean, beste lanetan ikusi bezala.
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Hainbat datutan ordea, adibidez gantz-edukiaren kasuan, ez da korrelaziorik
aurkitu heldutasun mailarekin, nahiz eta adin hauetan txikitzen den aldagaia izan
(Malina et al., 2004a). Dena den, Beunen eta lankideek ere ez zuten erlaziorik atzeman
gantz-edukia eta hezur-adinaren artean, (Beunen et al., 1981).
Ikerketa hauek guztiak ikusita, pentsa daiteke gure laneko testuinguruan
heldutasun-mailak ez duela futbol-mailan abantailarik ematen. Hiru populazioen artean
daturik ez izatea muga handia da Sorbideak beste taldeak baino helduagoak diren ala ez
esateko, baina ikusirik zaharragoak badirela, 13 eta 14 urtetan tamaina handiagoa
izateko joera dutela, eta adin guztietan adierazgarria dela txapelketa-urte hasieran
jaiotakoen kopurua behar baino handiagoa izatea, hauek helduagoak direla iradokitzen
diguten datuak ditugula esan daiteke.

5.4. EZTABAIDAREN LABURPEN INTEGRATUA
Lan

honen

helburua

da

futbolari

gazteen

(10-14

urte)

ezaugarri

antropometrikoetan eta fisiologikoetan dauden ezberdintasunak deskribatzea. Alde
batetik, maila ertaineko eta maila altuko futbolariak adin bakoitzean bereizten dituzten
ezaugarriak zeintzuk diren zehaztu nahi da. Bestetik, goi maila talde batean titular eta
ez-titularrak bereziten dituzten ezaugarriak aztertu nahi dira.
Futbolarietan garrantzitsuak diren aldagaien artean, futbolarien ezaugarri fisiko
eta fisiologikoak, abilitatea, motibazioa eta aurkarien aurrean erabiltzen dituzten
taktikak daude, besteak beste (Williams and Reilly, 2000;Morris, 2000;Reilly et al.,
2000a). Adibidez, maila altuan aritzeko garrantzitsuak diren aldagaiak aztertzean, Reilly
eta lankideek (Reilly et al., 2000b), futbolari gazteen artean, elitekoak diren eta ez
direnen artean bereizteko ahalmen handiena dutenen artean bizkortasuna, lasterketadenbora, ego-orientazioa eta aurreratzeko ahalmena direla topatu zuten. Gainera, gantzportzentajea, ahalmen aerobioa, nekerako tolerantzia eta baloiarekin iskin egiteko
ahalmenak ere garrantzia zutela aipatzen dute. Modu berean, maila altuetan jarduten
duten futbolariek, maila ertainean dabiltzanek baino errendimendu hobea dute,
erabilitako hainbat testen bidez azterturik (Raven et al., 1976;Armstrong et al.,
1991;Tumilty, 1993;Reilly et al., 2000a;Vaeyens et al., 2006). Gainera, erredimendu
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handiagoarekin erlazioa duten ezaugarri-multzo bat aurkezten dute. Hauen artean, goi
mailako futbolariek tamaina handiagoa aurkezten dute (Baxter-Jones et al.,
1995;Hansen et al., 1999;Hansen and Klausen, 2002;Malina et al., 2004a), gorputzosaketari dagokionez, bai gantz-eduki txikiagoak (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al.,
1990;Rosique, 1992;Casajus and Aragones, 1997;Hansen et al., 1999;Hansen and
Klausen, 2002;Vaeyens et al., 2006;Gil et al., 2007) eta bai gihar- eta hezur-eduki
handiagoak izatea ere (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990;Reilly and Gilbourne,
2003;Gil et al., 2007).
Hala ere, lan gutxitan aztertu izan da talde bateko titularren eta ez-titularren edo
hautatuen ala ez-hautatuen arteko aldeak nolakoak diren (Kraemer et al., 2004;Silvestre
et al., 2006b). Hauetan, titular edo hautatuek maila altuan aritzeko hobetsiak diren
ezaugarrien joera bertsua azaltzen dute ere (Keogh , 1999;Gil et al., 2007). Futbolari
gazteen progresioan zein aldagaiek eragina duten aztertzen dituzten lanak ere berriki
hasi dira irteten (Williams and Reilly, 2000;Malina et al., 2000;Gil et al.,
2007;Figueiredo et al., 2009;Le Gall et al., 2010). Lan hauetan nabaria egiten da kasu
batzuetan zaila dela ezaugarriek etorkizunean arrakasta izatearekin erlazionatzea.
Gure laneko emaitzak, orokorrean, ikerlan hauekin bat datozela baiezta daiteke.
Horietan bezala, argi gelditu da futbolean arrakasta izatea hainbat faktoreen eta
ezaugarriren menpe dagoela. Horretaz gain, adinka ere ñabardurak daudela
azpimarratuta gelditu da (Juricskay and Mezey, 1994;Vaeyens et al., 2006). Gure
emaitzen arabera, errendimendu hobearekin erlazionatzen diren ezaugarri fisikoetan eta
fisiologikoetan ezberdintasunak aurkitu dira; alde batetik futbolarien eta erreferentzia
populazioaren artean, eta bestetik maila ertaineko eta altuko futbolarien artean. Baita,
Sorbideen barne titularrak direnen eta ez direnen arteko konparaketan ere. Denboraldian
zehar, ezaugarrien aldaketak ere ezberdinak izan ziren titular eta ez-titularren artean.
Gainera, bibliografian deskribatua dagoen moduan, gure emaitzekin ere haziago eta
helduagoa egotea hobetsia den ezaugarria dela ikusi da, eta horrekin batera ezaugarri
fisikoek pairatzen dituzten aldaketak errendimendu hobearekin erlazionatzen direla ere
ikusi dugu korrelazioetan (Armstrong et al., 1991;Bale, 1992;Katzmarzyk et al.,
1997;Shephard, 1999;Reilly et al., 2000a), baita nerabezaroan sartzean aztertutako
hainbat aldagairen aldaketak biziagoak direla ere (Branta et al., 1986;Philippaerts et al.,
2006). Hazkuntzarekin eta heltzearekin batera agertutako ezaugarrien garapen eredu
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hauek, adin bakoitzean azaldutako aldakortasun handia eta titularrek eta ez-titularrek
erakutsitako progresio ezberdina azaltzeko ahalmena dutela ere aipa daiteke.
Ezaugarrien artean, fisikoetan ezberdintasun adierazgarriak gutxi dira, Sorbideek
gantz-eduki txikiagoa eta gihar-eduki handiagoa dute eta 13 eta 14 urtetan handiagoak
izateko joera dute. Titularrek ez-titularrek baino gantz-eduki txikiagoa dute eta tamaina
handiagoa izateko joera ez adierazgarria ere bai.
Ezaugarri fisiologikoak aldiz, fisikoekin alderatuz, bereziki aipagarriak dira.
Konparakeetan, ezberdintasunen kopurua handiagoa izan dute, eta modu gotorrago
batean azaldu dituzte populazioen eta taldeen arteko aldeak. Gainera, ezaugarri fisikoen
aldean, fisiologikoek maila bereizteko ahalmen handiagoa duteneko ideiarekin bat batoz
(Feliu Rovira et al., 1991;Reilly et al., 2000b;Vaeyens et al., 2006). Horietan, batez ere
abiadurak, eta neurri handi batean ere bizkortasunak, garrantzi berezia dutela ikusi da,
beste lanetan ikusi bezala (Raven et al., 1976;Tumilty, 1993;Shephard, 1999;Reilly et
al., 2000a;Cometti et al., 2001;Stolen et al., 2005). Aldiz, ahalmen aerobioak, indartsua
izateak, jauzi-ahalmenak eta baloiarekin aritzeko abilitateak garrantzia dutela erakutsi
arren, konparazio batzuetan ezberdintasunik ez denez azaldu, kasu guztietan ezin onar
daiteke hauen garrantzia abiadura edota bizkortasunarena bestekoa denik. Adibidez,
futbol mailen artean (3 populazioen konparaketa) ondo bereizten dutenek, hots, VO2max
balio biak, baloiaz eginiko lasterketa eta CMJ eta DJ jauziak, ez dute titular ala eztitular izatean ezberdintasunik azaldu, edo alderantziz, eskuko indarrak soilik titular eta
ez-titularren artean izan ditu ezberdintasunak. Dena den, konparaketa batzuetan
ezberdintasun adierazgarririk ez egotea, hurrenez hurren, adin hauetako aldakortasunari
(Malina et al., 2000;Baxter-Jones et al., 2005) eta maila hauetako homogeneotasunari
(Williams and Reilly, 2000;Davids et al., 2000;Le Gall et al., 2010) egotz diezaiokegula
ere onartu behar da. Adibidez, baloiarekin sigi-saga aritzeko abilitatea, maila ertaina eta
altuko futbolariak ondo bereizi arren, titular eta ez-titularren denborak ia berberak izan
ziren. Honelako emaitzak, beste ikerlan batzuetan ere topatu izan dira (Lees and Nolan,
1998;Rosch et al., 2000;Davids et al., 2000).
Abiadurak eta bizkortasunak garrantzi handia dutenaren berri aurretik ere Reilly
eta lankideek eman zuten (Reilly et al., 2000b). Berez, partidan lasterketan ematen den
denbora, soilik partida osoko %8-13 bitartekoa bada ere (Tumilty, 1993), intentsitate
altuko lasterketa horiek partida irabazteko berebizikoak izan daitezke.
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Ahalmen aerobioak berriz, adin batzuetan maila altuan aritzeko garrantzitsua
dela azaldu arren (Armstrong et al., 1991;Vaeyens et al., 2006); gure lanean, 14
urterekin ez du futbol maila bien artean ezberdintasunik aurkezten, eta titular eta eztitularren artean ere ez, beste lan batzuetan deskribatu bezala (Bangsbo, 1994a;Keogh ,
1999;Reilly et al., 2000a). Honen arabera, ahalmen aerobioak garrantzi handirik ez
duela postulatu izan da, eta autore batzuek diotenez, ahalmen anaerobioak, aerobioak
baino hobeto bereizten du jokalarien maila (Tumilty, 1993;Hoff and Helgerud, 2004).
Hala ere, hainbat ikerlanetan ahalmen aerobio altuak neurtu izan direnez, eta maila
ezberdinen artean aldea handia denez ere; hipotetizatu da ahalmen aerobioaren maila
gailenik behar ez dela, non badirudien maila minimo bat beharrezkoa dela. Beraz,
atalase-maila bat legoke, zeinak futbolean modu egoki batean aritzea bermatzen duen
(Reilly et al., 2000a;Hoff, 2005). Gure datuek, hipotesi hau berrezten dutela uste dugu,
alde batetik, 3 populazioen konparaketan, talde lokalek populazio orokorreko VO2maxaren antzerako balioak aurkeztu baitituzte, eta gainera, 14 urteko taldeetan Sorbideak
eta talde lokalak ere antzerako ahalmen aerobioa azaltzen dutelako.
Eskuko indarrari eta jauziei dagokienez ere, ñabardurak daude konparazioetan.
Jauziek, adin batzuetan, futbol mailak bereizteko ahalmena dutela ikusi arren, ez dute
ezberdintasunik titular eta ez-titularren kasuan (Reilly and Thomas, 1977;Bangsbo,
1994b;Wisloff et al., 1998;Keogh , 1999;Reilly et al., 2000a). Aldiz, indarrari
dagokionez, titularrak ez-titularrak baino indartsuagoak ziren, baina ez zegoen
ezberdintasunik 3 populazioen azterketan, nahiz eta 13 eta 14 urtetan Sorbideak
indartsuagoak izateko joera egon.
Joereri behatuz, onar daiteke maila altuetan (13 eta 14 urte) indartsuagoa izatea,
konparazio adierazgarriak izan dituzten lanekin bat egiten dutela (Hansen et al.,
1999;Vicente-Rodriguez et al., 2003;Vaeyens et al., 2006;Gissis et al., 2006). Modu
berean, jauzien datuak ere maila altuko futbolariek emaitza hobeak izan dituzten
ikerlanekin ados daude (Faina et al., 1988;Tumilty, 1993;Panfil et al., 1997;Williams
and Reilly, 2000;Reilly et al., 2000b;Arnason et al., 2004;Vaeyens et al., 2006), baina
onartu behar da ere ezberdintasunik aurkitu ez duten hainbat lanekin ere ados daudela
jauzien-emaitzak (Keogh , 1999;Gil et al., 2007). Beraz gure laneko datuekin indarezaugarri hauen garrantzia existitzen dela ikusi arren, onartu behar da garrantzi hau
erlatiboa dela ere, baita garrantzia hau adinka aldatzen dela ere, non batez ere
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nerabezarora hurbiltzean nabarmentzen den (13 eta 14 urtetan). Adin hauetan, hots
nerabezaroan sartzean, jauzi-ahalmenak edota indartsua izateak duten garrantzia
handiagoa izatea, adin hauetan puntako hazkuntzarekin batera indar-ezaugarrien
puntako hobekuntzarekin uztartzen dela gogoan izan behar da (Hansen et al.,
1999;Malina et al., 2004a).
Ezaugarri fisiologikoei dagokionez, gure laneko titularren eta ez-titularren
datuek Young eta lankideen emaitzekin bat egiten dute. Bertan, Australiako futbol
ligan, titular zirenek lasterketa-denbora hobeak zituzten ez zirenek baino, baita futbolari
horientzako lasterketa-denbora haien progresioan ezaugarri garrantzitsua zela ere. Hala
ere, horietan atzemandako VO2max eta jauzi bertikaletako ezberdintasunak ez ziren
estatistikoki adierazgarriak izan (Pyne et al., 2005).
Adin kronologikoan eta jaiotza banaketan aurkitutako aldeak bereziki
aipagarriak dira ere bai. Sorbideetan guztiz adierazgarria da txapelketa-urteraren
hasieran jaiotakoen kopurua behar baino handiagoa dela EAE-ko erreferentziaren
alderatuta, beste lanetan ikusi bezala (Dudink, 1994;Baxter-Jones and Helms,
1994;Helsen et al., 1998;Helsen et al., 2000a;Helsen et al., 2000b;Simmons and Paull,
2001;Vaeyens et al., 2005). Beraz, maila altuan aritzeko zaharragoak direnek abantaila
izan dutela baiezta daiteke, eta beraz, hainbat jokalarik ez du maila horretan aritzeko
betarik izan, besteak beste, txapelketa-urtean berandu jaio delako. Zaharragoa izateak
eskaintzen

duen

abantailen

artean,

aipatu

izan

da

kirolari

nerabeetan,

errendimenduarekin erlazionatutako aldagai motor ugariren balioak kideenak baino
hobeak izaten direla, eta aldagai hauek maila iragartzeko duten ahalmenean, altuera
edota pisuarekin batera konbinatuta, adin kronologikoa, sexu-heldutasuna eta
hezurdurako aldagai batzuen arteko elkarrekintza ere agertzen direla deskribatu da
(Beunen et al., 1981;Jones et al., 2000). Testosterona mailen, eta indar esplosiboaren eta
abiaduraren arteko erlazioa, aurretik ere Bosco eta lankideek azaldu dute (Bosco et al.,
1996). Sorbideetan txapelketa-urtearen hasieran jaiotakoen kopuruak alborapen garbia
dutela eta, onar daiteke probabilitate handiagoak dituztela adin-talde bereko kideak
baino haziago eta helduago izateko, eta beraz errendimenduan abantaila izateko.
Heldutasun-mailaren azterketa, soilik Sorbideen baitan egin da, eta ez dago
alderik titular eta ez-titularren artean. Baina, Sorbideek aurkeztutako jaiotzen banaketa
alboratuta dagoela, korrelazioetako datuekin batera aztertzen baditugu, argi gelditzen da
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hazkuntza eta heltzearekin gertatutako aldaketak errendimendu hobearekin erlazio
positiboa dutela. Alde batetik 3 populazioen konparaketan agertutako adinkako
ñabarduren izaera eta bestetik titular eta ez-titularren denboraldian zeharreko progresioa
azalteko ere baliozkoak dira. Tamaina eta indarra bezalako aldagaiak, 13 eta 14 urtetan
hobetsiak dira; baina ez 11 eta 12 urtetan. 13 eta 14 urtetan ere, talde lokal eta
Sorbideen arteko ezaugarri fisiologikoen balioak berdintzera jotzen dute, beste lanetako
emaitzen antera (Cacciari et al., 1989;Cacciari et al., 1990;Malina et al., 2000).
Titular eta ez-titularren artean ere, denboraldian zehar agertutako neurrien
aldaera ezberdina izan da, eta modu berezian azpimarratu behar da hau, honelakorik lan
gutxitan ikusi baita (Kraemer et al., 2004). Aldeak denboraldi bukaeran ziren
markatuagoak. Ez-titularretan, gantz-edukiaren handipena azaldu zuten. Indar-aldaera,
adierazgarria ez bazen ere, titularrak denboraldi amaieran ziren indartsuagoak; eta
gainera, abiadura eta bizkortasuna titularretan adierazgarriki hobetu ziren, ez-titularretan
berdin mantentu ziren artean. Datu hauek, nahikoa izan daitezke bi azpitaldeen artean
denboraldiko aldaera ezberdina izan zela eta hauen progresioa ere ezberdina izan zela
esateko. Gainera, adierazgarria da abiaduraren eta CMJ eta DJ jauzien aldaerak erlazio
azaldu zutela titular izan ala ezarekin. Datu hauek guztiz berrezten dute titularrek
progresio nabaria zuten bitartean, ez-titularrek ez zutela horrelakorik aurkeztu. Honekin
erlazionatuta, aipatzekoa da futbolari zaharragoekin, talde osoa aztertzean egindako
lanetan, ez dela denboraldian zeharreko horrelako ezberdintasunik aurkitu (Silvestre et
al., 2006a), ezta gure laneko eredurik duen titular eta ez-titularren arteko progresio
ezberdindurik ere (Kraemer et al., 2004;Silvestre et al., 2006b).
Titular eta ez-titularren progresio-ezberdintasuna azaltzeko, iradoki daiteke talde
titularrean sartu ez izanagatik motibazio-gabezia azaltzea edota asteburuko partidetan ez
aritzeagatik azal daitekeen entrenamendu-maila txikiagoa agertzea gerta litekeela. Hala
ere, ditugun datuekin, hazkuntza- eta heltze-mailen ezberdintasunei egotz dakizkie ere
bai.

Titularrek

dituzten

listuko

testosterona-maila

eta

tamaina

handiagoek,

adierazgarriak ez badira ere, eta eskuko indar handiagoek ere hipotesi hori bermatzen
dute. Gainera, gure emaitzak, aurretik argitaratutako lanekin bat egiten dute ere, non
heldutasun goiztiarra duten futbolari nerabeek maila altuan aritzeko abantaila duten,
heldutasun berantiarragoa dutenen aldean (Hansen et al., 1999;Helsen et al.,
2000a;Malina et al., 2004b).
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Neurri batean, esan daiteke titularrak hautatuak izan zirela garapen biziago bat
aurkeztu zutelako eta baita denboraldian zeharreko aldaera errendimenduan hobekuntza
bat pairatzu zutelako ere. Gainera, argi dago aldaera hau ezberdina izan zela abiaduraren
eta CMJ eta DJ jauzien kasuan. Aldiz, progresio-gabezia bat erakutsi zuten ez-titularrek,
eta puntu hau ardurazkoa izan liteke, batez ere abiadurari eta bizkortasunari dagokionez,
biek futbol-errendimenduan eragin handia baitute (Reilly et al., 2000b). Gainera,
futbolean progresio-gabezia azaltzeagatik denboraldi batzuetan zehar jokatzeko
hautatuak ez izateagatik kirol-uztera jo dezaketela ere kontuan hartu behar da, eta hau
batez ere nerabezaroan gertatzen da modu gogorragoan (Figueiredo et al., 2009).
Beste lanetan ere azpimarratu da adina eta espezializazioa handitzean,
heldutasun goiztiarra eta batez bestekoa dutenek abantaila duten bitartean, berantiarra
dutenek kanporatzea pairatzen dutela (Malina et al., 2000;Malina et al., 2005). Horrela,
gure laneko datuekin, futbolariek umezaroan eta nerabezaroan ezaugarri jakinak
aurkezteak garrantzia duen bezala (altuagoa, gantz-eduki txikiagoa, azkarragoa,
bizkorragoa,… izatea), ezaugarriek azalduko duten aldaera ere berebizikoa dela
ondoriozta

dezakegu

(gorputz-neurrien

hazkuntza

biziagotzea,

abiadura

edo

bizkortasunean denboraldian zehar hobekuntzak izatea,...). Zaharragoak direnek, eta
hazkuntza eta heltzea aurreratuta dutenek, abantaila izango dute nerabezaroko aldaketak
bizienak direnean (13 eta 14 urte inguruan). Hala ere, epe luzera begira ez da beti hori
ikusi. Heldutasunean futbol maila ezberdinetan egotea eta futbolariek umezaroan eta
nerabezaroan zituzten balioak nola erlazionatzen diren aztertzen duten lan batean, ez
zuten aurkitu umezaro eta nerabezaroan izandako ezaugarrien balioek heldutasunean
kontratu profesionalik izatearekin erlaziorik. Azalpenen artean, azpimarratzen dute
futbolari hauek guztiek oso maila altua zutela, eta ezaugarri horiek epe luzera arrakasta
aurresateko balioa txikia dela ondoriozta daiteke (Williams and Franks, 1998).
Beste lan batzuean aldiz, adibidez 15 eta 17 urteko futbolarietan, epe luzeko
arrakasta, indartsuagoa izatearekin erlazionatu zuten (Williams and Reilly, 2000). Ikusi
da ere, umezaroan eta nerabezaroan adin berekoen aldean errendimendu hobea
aurkeztea eta adinez zaharragoa izatea garrantzitsua dela, heldutasunean nazioarteko
edo profesional mailara heltzeko. Baina lan honetan aipagarria da heldutasun goiztiarra
zutenak heldutasunean amateur mailan ageri zirela nabariki, eta ez maila altuetan.
Horrela, heldutasunean nazioarteko mailara heldutakoek, heldutasun berantiarra zuten
hein handi batean, eta ez goiztiarra (Le Gall et al., 2010). Horren azalpenen artean,
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batez ere garapen-ereduen ezberdintasuna aipatzen da. Heldutasun goiztiarra dutenek
adin txikitan errendimendu hobea dutela eta abantaila duten bitartean, gerora,
heldutasun berantiarra dutenek, bai fisikoki, eta bai errendimenduari begira, haien
goreneko mailara heltzeko tartea, eta beraz, hobetzeko tartea handiagoa dutela
argudiatzen da (Malina et al., 2004a).
Laburbilduz,

10-14

urte

bitarteko

Bizkaiko

maila

ertaineko

taldeak

ezberdintzatzen edo bereziten dituzten ezaugarriak, abiadura, bizkortasuna eta
baloiarekin sigi-saga aritzeko abilitatea dira soilik. Maila altuko taldeetan, hots
Sorbideetan, bai ezaugarri fisikoetan eta bai fisiologikoetan ere, ezberdintasunen kopuru
handiagoa, bai maila ertaineko futbolariekin eta bai populazio orokorreko balioekin
alderatuta. Gainera, Sorbideetan eta talde lokaletan, ezaugarri bakoitzaren garrantzia
adin-tarteka aldagarria da era bai, adin txikitan (11 eta 12 urte), eta nagusiagoetan (13
eta 14 urte) konparazioetan ezberdintasunen ereduak ezberdinak baitira. Titular eta eztitularren konparazioan, ezberdintasunen-kopurua txikiagoa da Sorbideek hala bat
erakutsitakoa baino, baina ezaugarri fisikoetan eta fisiologikoetan, bietan azaldu dira.
Sorbideetan beste bi populazioekin alderatuta, eta titularretan ez-titularrekin
konparatuta, garrantzi handiena duten ezaugarrien artean abiadura eta bizkortasuna
daude. Horietan titularren eta ez-titularren denboraldian zeharreko progresioan
ezberdintasunak daudela ere ikusi da. Alde batetik, datuek Sorbideetan berezko ahalmen
handiagoak izatea gerta daitekeela uste dugu. Baina bestetik, gure laneko datuek
hazkuntzan eta heldutasun maila aurreratua izateak abantaila ematen duela berrezten
dute ere, eta honen arira,maila altukoak diren Sorbideak zaharragoak ziren, jaiotzabanaketa alboratuek bermatzen dutenez. Beraz, Sorbideetan txapelketa-urte jakinean
ezaugarri batzuk (gantz-eduki txikiagoa, abiadura eta bizkortasun handiagoak,…) adin
bereko kideen aurrean garatuago azal zitzazketen, soilik zaharragoak izateagatik, eta
hauek eskainitko abantailagatik hautatuak izan zirela iradokitzen digute gure emaitzek.
Gainera, titular eta ez-titularrak konparatzean, ezaugarrien aldaera positibo eta biziagoa
izan dutela ikusteaz gaina, batzuek titular izatearekin erlazioa dutela ere ikusi dugu,
abiaduraren eta CMJ eta DJ jauzien kasuan bezala. Beraz, beste lan batzuetan aipatu
denez, entrenatzaile eta teknikariek emaitza horiek kontuan izatea garrantzizkoa dela
uste dugu, eta aztertutako adinetan heldutasunaren eta hazkuntzaren ondoriozko
abantaila eta desabantailak daudela kontuan izanik, futbolarien garapena epe luzerako
helburuez planteatzea beharrezkoa dela ere bai.
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1. 10-14 urte bitarteko futbolari mutiletan, maila ertainean aritzeko garrantzizkoak
diren ezaugarriak abiadura, bizkortasuna eta baloiaz sigi-saga aritzeko abilitatea
dira; ordea, ez da alderik aurkitu adin kronologikoan, indarrean, jauzi-ahalmenean
edo ahalmen aerobioan, ez eta ezaugarri antropometrikoetan ere.
2. 10-14 urteko futbolari mutiletan, maila altuan aritzeko garrantzizkoak diren
ezaugarriak, gantz-eduki txikiagoa eta gihar- eta hezur-eduki handiagoa izatea,
ektomesomorfia

aurkeztea,

ahalmen

aerobioa,

jauzi-ahalmena,

abiadura,

bizkortasuna, baloiaz sigi-saga aritzeko abilitatea eta zaharragoa izatea dira; aldiz,
ez da alderik aurkitu eskuko indar maximoan, eta adin txikitan tamaina txikia
hobetsia dagoela ere ikusi da.
3. 10-14 urteko futbolari mutiletan, maila altukoek adin erlatiboaren efektua pairatzen
dute, baina ez maila ertaineko futbolariek. Beraz, maila altuko talde hauetako
futbolari batzuek, adin kronologikoan zaharragoak izateagatik hautapenean abantaila
izan dutela baiezta daiteke, maila ertainean ez bezala.
4. Adin-taldeka, ezberdinak dira maila ezberdinetako futbolariek, eta hauek populazio
orokorrarekin aurkezten dituzten ezaugarrien ezberdintasunen ereduak.
5. 11 eta 12 urterekin maila altuan tamaina txikiagoak hobesten dira, eta ez dago
alderik indar- zein jauzi-ahalmenetan. Aldiz, 13 eta 14 urtetan, tamainaren eta
indarraren balioak handiagoak izateko joera dute. Gainera, maila ertaineko
futbolarien emaitzak maila altuko futbolarien emaitzetara hurbiltzen dira ahalmen
aerobioan, abiaduran, bizkortasunean eta baloiaz sigi-saga aritzeko abilitatean, baina
ez indarrean eta jauzi-ahalmenean.
6. 10-14 urteko futbolari mutiletan, maila altuko talde batean titular aritzeko
garrantzizkoak diren ezaugarriak, gantz-eduki txikiagoa izatea, ektomesomorfia
aurkeztea, indarra, jauzi-ahalmena, abiadura, eta bizkortasuna dira. Baina ez da
alderik aurkitu tamainan, gihar- eta hezur-edukian, ahalmen aerobioan, baloiaz sigisaga aritzeko abilitatean, ez eta listuko testoteronaz neurtutako heldutasun-mailan
ere.
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7. 10-14 urteko futbolari mutiletan, maila altuko talde batean titularrak zirenek, eztitularren aldean, denboraldian zehar izandako progresioa ezberdina izan da
abiaduran. Titularren hobekuntza ez-titularrena baino handiagoa izan zen, eta CMJ
eta DJ jauzien garaieran ikusitako beherapena, titularretan txikiagoa izan zen eztitularretan baino.
8. 10-14 urte bitarteko maila altuko futbolarien datuekin, hazkuntzak eta heltzeak,
gorputz-ezaugarri fisikoetan eta ahalmen fisiologikoetan errendimendu-ikuspuntu
batetik duten eragina positiboa aurkitu da.
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INFORMAZIOA “Ikerketa garapenean dauden futbol-jokalarien
ezaugarri antropometriko eta fisiologikoena: Goi mailako futbolari
gazteen gaineko aukeratze-prozesuaren garrantzia” IZENBURUA
DUEN IKERKETA-LANAren gainean:
Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) eta Athletic Club-aren artean, elkarlanean
ikerketa proiektu bat egiteko egindako hitzarmen baten bitartez, kirolaren inguruan, zehazkiago,
garapenean dauden kirolari gazteen gainean jakintza handitzeko ikerketa bat egingo da,
honetarako fundazioarekin erlazionatutako 4 SORBIDE erabiliko dira goi mailako jokalari gazteen
erreferente moduan, eta honekin batera adin bereko eskola-ikasleak eta maila normaleko futboltaldeak nolakoak diren berebizikoa da datuak egokiro interpretatzeko.
Honetarako aldagai fisiko, fisiologiko eta biokimiko batzuk neurtuko dira talde ezberdin
hauen garapenaren jarraipena egin ahal izateko, horrela futbol mailan hautatzeko erabilitako
metodoen aurrean datu hauek duten erlazioa edo erlazio eza eta zein mailatan eragiten duten
ezarri ahal izango da.
Aldagaiak dira:
-

Antropometria, Gorputz-neurri ezberdinak, besteak beste: altuera, pisua, gantz-,
gihar-eta hezur-portzentajeak. Hauekin garapenaren jarraipena egin daiteke.
Indarra eta potentzia, maila normalean egiteko moduko lasterketa, salto-proba
eta eskuko gailuen bidezko neurketak.
Ezaugarri aerobikoen parametroak: Aktiboki ematen den erantzunaren
ahalmenaren determinazioa (“forma fisikoaren” estimazioa).
Testosterona hormonaren neurketa: Errez lortzen den listu-lagin bana hartzen da
gerora neurtzeko.

Datu hauek adin tarte hauetan gertatzen diren garapen-aldaketen gaineko informazio
garrantzitsua ematen dute, horrela kirolarien gaineko, zehazkiago kirolari gazteen gaineko
garapenaren jakituria handitzen lagunduko du.
Gure aldetik ikerketa-lan honetan parte hartzeko animatzen zaituztegu,horrela aipatutako
jakituria handitzen lagunduta azkenean populazio orokorrari dagokion kirol eta ariketa fisikoaren
kalitatea bermatzeko eta hobetzeko balio dute, batez ere gure seme-alabei dagokielarik ekarpen
handiena.

Informazio gehiago jasotzeko ikertzaile nagusia den Susana Gil Orozko
Doktorearekin kontaktuan jarri: tel 94 601 29 00/56 71.
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INFORMACION ACERCA DEL PROYECTO “Parámetros
antropométricos y fisiológicos de futbolistas jóvenes en desarrollo:
Importancia de la selección en futbolistas jóvenes de alto nivel”:
Mediante un convenio entre la Fundación Athletic y la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, con motivo de investigar y ampliar conocimientos entorno al
deporte, y mas concretamente los de los deportistas jóvenes en desarrollo, se ha llegado a un
acuerdo de colaboración para realizar un proyecto de investigación, utilizando para ello cuatro de
los SORBIDEs relacionados con tal fundación como referente de fútbol de elite para jugadores
jóvenes, pero a su vez, es necesario el conocimiento acerca de las características propias de los
chicos de esta edad.
Para ello, se medirán diferentes parámetros físicos, fisiológicos y bioquímicos finalidad
de hacer un seguimiento del desarrollo de los jugadores de fútbol y de la población de chicos
representado por los escolares que accedan a la petición lanzada, de modo que se puedan
determinar las relaciones de estos datos con los métodos de selección utilizados en fútbol y así
dilucidar cuales parámetros son los que mas determinan la selección y como afectan a esta.
Los parámetros son en resumen:
-

-

Antropometría, relativo a diferentes medidas corporales relacionando entre
otros: altura, peso, porcentajes de grasa y musculatura y que sirven para hacer un
seguimiento del desarrollo del futbolista.
Parámetros de fuerza y potencia, con unos sencillos ejercicios de carreras,
saltos y medición de la fuerza mediante aparatos manuales.
Parámetros de condiciones aeróbicas, permiten determinar capacidad del
jugador en lo referente a su respuesta en activo (para estimar la “forma física”).
Medición de la hormona testosterona por medio de la saliva por un
procedimiento simple de recogida de saliva y posterior medición para evaluar el
crecimiento.

Todos estos datos nos dan información relevante acerca de los cambios que se dan en
su desarrollo, incidiendo en el conocimiento general acerca del desarrollo de deportistas, y más
concretamente de futbolistas jóvenes.
Os animamos a participar en este interesante proyecto con miras a incrementar nuestro
conocimiento sobre el fútbol de base ya que investigaciones como esta repercuten en la mejora
de la calidad que reciben nuestros hijos/as en la educación deportiva y del ejercicio en general.

Para más información puede ponerse en contacto con la investigadora principal:
Dra. Susana Gil Orozko, tel 94 601 29 00/56 71.
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ONARPEN INFORMATUA
Guraso edo Tutoreak
Universidad
Euskal Herriko
del País Vasco Unibertsitatea
INSTITUTO MEDICO BASURTO
BASURTO MEDIKUNTZA INSTITUTUA

PROIEKTU-TITULOA: IKERKETA GARAPENEAN DAUDEN
FUTBOL-JOKALARIEN EZAUGARRI ANTROPOMETRIKO ETA
FISIOLOGIKOENA: GOI MAILAKO FUTBOLARI GAZTEEN GAINEKO
AUKERATZE-PROZESUAREN GARRANTZIA”
Nik, ................................................................................................Jaun-Andreak,
Adinez nagusi eta NAN-a ..................................dudala, ………………………………ren
guraso edo tutore izanik:

ADIERAZTEN DUT:
Aurretik emandako informazioa ulertu dudala nire semeak edota ardurapean
dagoenak parte hartuko duen ikerketa-lanaren gainean, baita erabaki hau
borondatezkoa dela ere. Ikerketa hau hazkuntzan dauden nibel altuko futbol-jokalarien
hainbat parametro fisiko, fisiologiko eta biokimiko neurtuko dira. Neurketa hauek dira:
1. Antropometría:
a.

Altura, pisua

b.

Azal-tolesturak eta gorputzeko diametro eta perimetroak.

2. Ziklo Ergometro batean 5 minututako froga bat.
3. Abiadura-, salto- eta indar-frogak dinamometro bidez.
4. Listu-bilketa Testosterona-neurketa egin ahal izateko.

Aukera izan dut informazio honen gaineko xehetasunen gainean jardun eta
galdeketa gauzatzeko. Ulertzen dut ikerketako partaidetza uste dugun edozein
momentutan utz dezakegula.
Gainera, niri dagozkidan datuak guztiz konfidentzialak eta transferiezinak direla
adierazi dit. Datu hauek zientzia-lanerako erabiliko dira beti ere norberaganako
intimitate eta anonimatuaren gaineko errespetua bermatzen bada.
Aurreko guztia ulertzen dudanez, ONARTZEN DUT aipatzen den ikerketalanean parte hartzea.
Guraso-/Tutore-Sinadura,

Ikertzaile-Sinadura,

___________________________

_____________________

Leioan, 200... ko............................... ren ...........................a
** Informazio gehiago eskuratu edo zalantzaren bat argitu nahi izanez gero Deitu
hurrengo telefonoetara: 94 601 2837/56 71. (Jaime Zubero edo Leire Gravina)
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Universidad
Euskal Herriko
del País Vasco Unibertsitatea

Padres

INSTITUTO MEDICO BASURTO
BASURTO MEDIKUNTZA INSTITUTUA

TITULO DEL PROYECTO: : PARAMETROS ANTROPOMETRICOS
Y FISIOLOGICOS DE FUTBOLISTAS JOVENES EN DESARROLLO:
IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN EN FUTBOLISTAS JOVENES DE
ALTO NIVEL
Yo,
D/Dña.......................................................................................................,
mayor de edad, y con D.N.I. ......................................, padre/madre o tutor/a
de…………………………

DECLARO:
Que he entendido la información que se me ha facilitado acerca del trabajo de
investigación en el que mi hijo va tomar parte, y esta decisión es voluntaria. Este es un
estudio acerca de los parámetros físicos, fisiológicos y bioquímicos de jugadores de
fútbol de alto nivel en edad de desarrollo. Las intervenciones que se me van a realizar
son:
1. Una antropometría:
a.

Talla, peso

b. Medidas de los pliegues de grasa, diámetros y perímetros
corporales.
2. Una prueba de 5 minutos en un ciclo ergómetro.
3. Pruebas de velocidad, saltos y medición de fuerza general mediante
dinamómetro.
4. Recogida de saliva para medición de Testosterona.

He tenido la oportunidad de comentar y preguntar los detalles de dicha
información. Entiendo que puedo abandonar el estudio en cualquier momento que
creamos oportuno.
También me ha indicado que todos los datos acerca de mi persona son
estrictamente confidenciales y no transferibles. Mis datos serán utilizados para fines
científicos siempre y cuando se garantice el más absoluto respeto a su intimidad y
anonimato.
Dado que entiendo todo lo anterior, CONSIENTO que se le incluya en el
citado estudio de investigación.
Firma del padre/tutor en el estudio,

Firma del/a investigador/a,

___________________________

_____________________

En Leioa, a .......... de ......................................... de ……….
** En caso de necesitar más información o tener alguna duda llame a los
siguientes teléfonos 94 601 29 00/56 71. (Jaime Zubero o Leire Gravina)
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ONARPEN INFORMATUA
Universidad
Euskal Herriko
del País Vasco Unibertsitatea

18 Urtetik Beherakoak

INSTITUTO MEDICO BASURTO
BASURTO MEDIKUNTZA INSTITUTUA

PROIEKTU-TITULOA: IKERKETA GARAPENEAN DAUDEN
FUTBOL-JOKALARIEN EZAUGARRI ANTROPOMETRIKO ETA
FISIOLOGIKOENA: GOI MAILAKO FUTBOLARI GAZTEEN GAINEKO
AUKERATZE-PROZESUAREN GARRANTZIA”
Nik, ..............................................................................................., ....... urtetakoa
.Aitaren,Amaren edo tutorearen izena delarik .............................................................
.................................. NAN zenb.a.....................................duela:

ADIERAZTEN DUT:
Aurretik emandako informazioa ulertu dudala nire semeak edota ardurapean
dagoenak parte hartuko duen ikerketa-lanaren gainean, baita erabaki hau
borondatezkoa dela ere. Ikerketa hau hazkuntzan dauden nibel altuko futbol-jokalarien
hainbat parametro fisiko, fisiologiko eta biokimiko neurtuko dira. Neurketa hauek dira:
1. Antropometría:
a. Altura, pisua
b. Azal-tolesturak eta gorputzeko diametro eta perimetroak.
2. Ziklo Ergometro batean 5 minututako froga bat.
3. Abiadura-, salto- eta indar-frogak dinamometro bidez.
4. Listu-bilketa Testosterona-neurketa egin ahal izateko.

Aukera izan dut informazio honen gaineko xehetasunen gainean jardun eta
galdeketa gauzatzeko. Ulertzen dut ikerketako partaidetza uste dugun edozein
momentutan utz dezakegula.
Gainera, niri dagozkidan datuak guztiz konfidentzialak eta transferiezinak direla
adierazi dit. Datu hauek zientzia-lanerako erabiliko dira beti ere norberaganako
intimitate eta anonimatuaren gaineko errespetua bermatzen bada.
Aurreko guztia ulertzen dudanez, ONARTZEN DUT aipatzen den ikerketalanean parte hartzea.
Parte-hartzailearen Sinadura,

Ikertzaile-Sinadura,

___________________________

_____________________

Leioan, 200... ko............................... ren ...........................a
** Informazio gehiago eskuratu edo zalantzaren bat argitu nahi izanez gero Deitu
hurrengo telefonoetara: 94 601 2837/56 71. (Jaime Zubero edo Leire Gravina)
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Menores de 18 años
Universidad
Euskal Herriko
del País Vasco Unibertsitatea
INSTITUTO MEDICO BASURTO
BASURTO MEDIKUNTZA INSTITUTUA

TITULO DEL PROYECTO: PARAMETROS ANTROPOMETRICOS Y
FISIOLOGICOS DE FUTBOLISTAS JOVENES EN DESARROLLO:
IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN EN FUTBOLISTAS JOVENES DE
ALTO NIVEL
Yo,
D.......................................................................................................,
de
edad…….. Nombre del padre/madre o tutor/a:…………………..…………………… DNI
………………

DECLARO:
Que he entendido la información que se me ha facilitado acerca del trabajo de
investigación en el que voy a va tomar parte, y esta decisión es voluntaria. Este es un
estudio acerca de los parámetros físicos, fisiológicos y bioquímicos de jugadores de
fútbol de alto nivel en edad de desarrollo. Las intervenciones que se me van a realizar
son:
1. Una antropometría:
a. Talla, peso
b.

Medidas de los pliegues de grasa, diámetros y perímetros
corporales.

2. Una prueba de 5 minutos en un ciclo ergómetro.
3. Pruebas de velocidad, saltos y medición de fuerza general mediante
dinamómetro.
4. Recogida de saliva para medición de Testosterona.

He tenido la oportunidad de comentar y preguntar los detalles de dicha
información. Entiendo que puedo abandonar el estudio en cualquier momento que
creamos oportuno.
También me ha indicado que todos los datos acerca de mi persona son
estrictamente confidenciales y no transferibles. Mis datos serán utilizados para fines
científicos siempre y cuando se garantice el más absoluto respeto a su intimidad y
anonimato.
Dado que entiendo todo lo anterior, CONSIENTO que se me incluya en el
citado estudio de investigación.
Firma del participante en el estudio,

Firma del/a investigador/a,

___________________________

_____________________

En Leioa, a .......... de ......................................... de ……….
** En caso de necesitar más información o tener alguna duda llame a los
siguientes teléfonos 94 601 29 00/56 71. (Jaime Zubero o Leire Gravina)
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estimatzeko

Astrand eta Rhimng-ek garatutako taula (Åstrand
et al., 2003)
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