
SESSIÓ XII (11 DE MAIG DE 2020) 

Ante todo, respeto por el trabajo bien hecho 
Para opinar hay que sudar la camiseta 
Modestia y mentalidad de grupo 
No se puede vivir solo de la reputación, por muy buena que sea 
Ambición, pero con sentido 

The last dance - Michael Jordan 

Vídeo - - Scottie Pippen. Un luchador incansable 
https://www.youtube.com/watch?v=2qXmsR0OkqgÇ


https://www.youtube.com/watch?v=2qXmsR0Okqg%C3%87
https://www.youtube.com/watch?v=2qXmsR0Okqg%C3%87


RACÓ TÈCNIC

La finta de tir

Un dels aspectes tècnics més difícils d'ensenyar és la FINTA DE TIR. Bàsicament per 
dos motius: el primer, perquè és difícil d'interpretar tàcticament per part del jugador/a i, 
segon, perquè la gestió de la velocitat és clau per a la seva execució.


La finta de tir té com a objectiu enganyar la defensa perquè cregui que el jugador/a 
amb pilota vagi a tirar quan realment vulgui fer una altra acció, com penetrar o, en 
alguns casos, passar i moure's. És una finta usada per a penetrar especialment quan 
aquest és un jugador amb bon percentatge de tir i vol generar-se un avantatge en el 
pot.


Com en qualsevol fonament, com a més està associat al tir, no hi ha una execució 
tècnica única. De fet, cada jugador i jugadora té la seva pròpia execució de la finta de 
tir i totes són vàlides i efectives.


L'engany es basa en el que realment el jugador/a vol fer posteriorment a la finta. La 
finta llavors pot servir per a encadenar amb diferents accions.




Les claus tàctiques són: 

Generalment els jugadors/es que usen la finta de tir són aquells que tenen bona mà i 
que busquen tenir més avantatge en l'acció posterior. Així i tot, és usada per molts 
jugadors/es per a posar disposar d'aquest avantatge. S'ha de treballar amb tots els 
jugadors.


Es pot encadenar la finta de tir amb altres fintas com la finta de sortida, o viceversa, 
primer fintant que se sortirà per a després fixar al defensor en el tir.


És difícil fintar el tir per a realment tirar perquè és una acció poc natural. S'entrena, però 
realment no és freqüent. Sinó que si es vol realment arrencar millor fintar el tir i si es vol 
tirar millor fintar la sortida per a donar espai al tir.


Generalment s'usa la finta de tir previ al bot en la línia de 3 punts, però algunes 
vegades s'usa després del bot, per a fer aixecar al jugador que defensa la pilota perquè 
s'aixequi, salti i després forçar-li la falta caient damunt del jugador amb pilota.


També es pot utilitzar la finta de tir quan es rep en la línia de 3 punts (sol ser a les 
cantonades) per a deixar passar al defensor, desencaixar el peu de pivot per a tirar.




I les claus tècniques són: 

El jugador ha de simular que anirà a tirar i per tant millor acostar-se a una posició 
d'amenaça de tir. És a dir, atacar la línia de 3 punts quan la pilota està en l'aire.

Generalment es col·loca primer el peu de pivot natural (esquerre per als destres i al 
revés per a esquerrans) perquè després aquest ajudi el jugador a sortir amb més 
naturalitat. Per a un destre, a esquerres hauria de ser sortida creuada llarga mentre 
que a dretes oberta amb un pas més curt per a evitar els passes. Normalment, però, 
després de la finta de tir, el jugador/a deixa anar la pilota al terra en un moment de la 
pujada per a després arrencar amb ja la pilota al terra.


No importa la velocitat d'execució de la finta de tir fins que es pren la següent decisió. 
Pot ser lenta o més ràpida, però en el moment d'arrencar llavors s'ha de canviar la 
velocitat per a posar la pilota al terra el més ràpid possible.




Tampoc és important fins on es puja la pilota per a simular el tir. Hi ha alguns com en el cas de 
GOUDELOCK que a penes puja la pilota o com SAN EMETERIO que puja la pilota una mica per 
a deixar-lo anar al terra i després arrencar. I després hi ha uns altres, com SALIN que pugen la 
pilota gairebé en la posició del tir o més exageradament com FISHER que el puja fins i tot més 
amunt encara.


Hi ha un aspecte comú en totes les fintes de tir, i això és la flexió de les cames. Tots els jugadors/
es estan flexionats i preparats per a tirar o arrencar. A més, es flexionen per a simular el seu propi 
tir.


El jugador/a ha d'estar mirant tot moment la reacció defensiva i no posar els seus ulls a dalt (error 
molt comú) sinó enfocar-los davant. Així i tot, el cap pot fer un petit moviment cap endarrere per 
a fins i tot exagerar més la simulació del tir.


Vídeo: Finta de tir de Michael Jordan 
https://www.youtube.com/watch?v=Qzr-Fljx5FE


https://www.youtube.com/watch?v=Qzr-Fljx5FE
https://www.youtube.com/watch?v=Qzr-Fljx5FE


RACÓ DE L’ENTRENADOR 
Sempre sóc partidari del joc lliure per conceptes sense sistemes ni obertures de joc, sigui 
minibàsquet, pasarelle o cadet. No usem fins i tot cap bloqueig ni directe ni indirecte ja que la 
complexitat i la riquesa del joc per espais ja és suficient per a plantejar la temporada. El 
contraatac, les finalitzacions en superioritat i les transicions és el nostre recurs ofensiu més 
comú. En defensa volem una defensa individual agressiva a pesar que en moltes ocasions és 
menys competitiva que unes altres, però ens fa millor als jugadors ja que els proporciona més 
llibertat de decisió. És important la col·locació de tots els defensors en el camp per a realitzar 
ajudes i rotacions arribant a tots els tirs, aguantant les divisions i tancant correctament el rebot. 
En l'aspecte defensiu sí que introduïm algunes estratègies basades en el 2×1 que ens donen 
algun recurs que ens permeti incrementar el nostre nivell competitiu.


Considerem fonamental la millora tècnica dels jugadors però aquesta ha de ser completa. Això 
significa que el jugador/a a més d'executar un gest tècnic determinat ha d'aprendre perquè, 
quan i perquè usa un determinat recurs. És a dir ha de saber usar el fonament. Entenem, per 
tant, que tot aprenentatge ha de ser:


El/la jugador/a participa per a millorar la seva acció tècnica i per entendre el joc 
El/la jugador/a apren sobre la base d'experiències anteriors. La dificultat ha de ser 
progressiva sobre la base d'allò que el jugador ja sap fer. 
El/la jugador/a ha d'entendre perquè utilitza un fonament determinat.



El TIR LLIURE segons Michael Jordan 
Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2dTq-qq3CFA


https://www.youtube.com/watch?v=2dTq-qq3CFA
https://www.youtube.com/watch?v=2dTq-qq3CFA

