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1) HISTÒRIA 

Des de les èpoques arcaiques, en les eixides per a les carreres es disposava d'una llosa de 

pedra que assenyalava el punt de partida, col·locada perpendicularment a la direcció de 

la pista. Solien tindre dos ranures, separades entre si uns 15cm. Els peus es recolzaven en 

el cant vertical de la ranura, per mitjà dels metatarsos, amb l'objecte d'exercir força i 

adquirir més ràpidament la velocitat, per al que s'alçaven lleugerament els braços, quedant 

el cos en tensió. 

Posteriorment al llarg dels anys tenim constància de variades i curioses formes d'eixida. 

Una d'elles era coneguda com “break start”. El jutge se situava a l'altura de la meta 

mentres els atletes se separaven cap arrere, uns 15 metres agafats de les mans. Situats en 

eixa posició s'avançaven cap a l'eixida moment en el qual se soltaven i iniciaven la prova. 

O l'eixida que s'observa en la següent imatge (Figura 1) on un grup d'atletes se situen 

darrere del que pareix un tronc llarg i de poc diàmetre com a línia d'eixida. 

 

 

Figura 1: Antics Jocs d'Olímpia: Reconstrucció històrica. Atletes moments abans 

d'iniciar la prova de l'estadi 192´27m. 

Una de les primeres imatges que es tenen d'una eixida acatxada amb les mans en el sòl, 

és la de la final de la carrera de 100 metres llisos en l'Estadi Panathinaikó (Atenes, 1896) 

en la que s'havien classificat cinc atletes, cada un d'unes característiques molt distintes 

(Figura 2). En aquell moment no existia una reglamentació específica sobre com havien 

d'estar col·locats els corredors en el punt d'eixida, per la qual cosa cada un es va posar del 

mode que va voler. Dos d'ells van eixir acatxats, un va utilitzar uns pals per a recolzar-se 

en el sòl, mentres que l'altre atleta (Tom Burke) va recolzar directament les seues mans 

en el sòl. 
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Figura 2: Jocs Olímpics  d`Atenes 1896. Final 100 m. (Font: Wikimedia commons). 

A pesar d'eixa permisivitat el jutge va cridar l'atenció i va posar en dubte l'eficàcia del 

mode en què Tom Burke s'havia col·locat: amb les dos mans tocant el sòl i en posició 

d'arrancar a córrer (molt semblant a com hui en dia es col·loquen). Després de les 

súpliques del corredor nord-americà se'l van permetre, encara que els va quedar la 

incertesa de si servia de quelcom o no fer-ho d'aquell mode. Tom Burke, va guanyar la 

carrera amb un temps de 12 segons, arribant a la meta dos metres per davant del segon 

corredor. 

A partir de la següent edició dels Jocs Olímpics a París 1900, tots els atletes en les carreres 

de velocitat van començar a utilitzar l'eixida agrupada, afirmant-se com la posició inicial 

més convenient i avantatjosa per a aconseguir un començament ràpid de carrera. Ho feien 

incrustant els seus peus en uns clots, que eren realitzats pels atletes en les pistes de cendra. 

En la dècada dels anys 20, ja es coneix l'eixida agrupada als Estats Units, denominada 

eixida Australiana o eixida de cangur. En este mateix període, any 1929, l'atleta americà 

George Simpson establix un registre de 9”4 en les 100 iardes utilitzant uns blocs de fusta 

per a recolzar els seus peus. No obstant això, la IAAF., constituïda en 1913 no homologa 

la marca per no estar legalitzats els embolics. No és fins a 1938 que el seu ús és obligatori, 

l'aclariment de l'organisme de la IAAF per a prendre esta decisió és la que no es fa per a 

beneficiar l'atleta “sino per a protegir la pista i accelerar el desenrotllament de les probes." 

Durant este segle es van experimentar diverses posicions en els blocs que originaren el 

que es va denominar: eixida intermèdia i agrupada, segons la separació entre els peus 

originant l'elevació del maluc entre altres paràmetres. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi09N-KrIPnAhVKRBoKHadzC7UQjRx6BAgBEAQ&url=https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/la-curiosa-primera-final-de-100-metros-lisos-en-los-juegos-olimpicos-de-1896/&psig=AOvVaw0BZBG0lBXT3X5ptTYJ8IE2&ust=1579099898783201
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A partir de 1935 amb Owens (Figura 3) com a referència, predomina l'eixida intermèdia: 

Dos pams de la ratlla al tac primer i altres dos d'este al segon, amb l'esquena en posició 

més o menys horizontal.  

 

Figura 3: Jocs Olímpics de Berlín 1936 Jesse Owens “El antílope de ébano”. 

Armin Hary, en els anys 60, va ser el primer home amb 10”0 sobre 100m en el món, va 

utilitzar l'eixida intermèdia ja adoptada per Owens i la va portar a la seua màxima 

expressió, per a això va aproximar més el primer tac al segón mantenint l'esquena 

horitzontal. 

En els jocs Olímpics de Munic 1972 el soviètic Valery Borsov campió Olímpic en 100 i 

200 realitzava una gran aproximació entre els seus peus, maluc molt alt i cap molt baix 

(en la posició de llestos) 

2) REGLAMENTACIÓ BÀSICA 

Primer s'exposarà la reglamentació sobre les eixides i posteriorment la reglamentació 

sobre els embolics d'eixida 

ARTICLE. 162. Les eixides 

1. L'eixida d'una carrera estarà assenyalada per una línia blanca de 50 mm d'amplària. En 

totes les carreres que no es disputen per carrers individuals, la línia d'eixida serà corbada, 

de tal manera que tots els atletes comencen a la mateixa distància de la meta. Per a totes 

les proves de qualsevol distància les posicions d'eixida seran numerades d'esquerra a dreta 

en el sentit de la carrera.  

2. En totes les Competicions Internacionals, excepte en els casos mencionats més avall, 

les veus del Jutge d'Eixides seran donades en el seu propi idioma, en anglés o en francés 
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a) En les carreres fins a 400 m inclusivament (incloses les de 4x200 m, Relleu Combinat 

com es definix en l'Article 170.1 i 4x400 m), les veus seran “Als seus llocs!” i “Llestos!”.  

 

ALS SEUS LLOCS!                                       LLESTOS! 

 

 

b) En carreres de més de 400 m (excepte 4x200 m, Relleu Combinat i 4x400 m) la veu 

serà “Als seus llocs!”.  

c) En qualsevol carrera quan el Jutge d'Eixides no està conforme de que tot estiga preparat 

per a procedir a l'eixida després que els atletes estan en els seus llocs o si en altres 

circumstàncies interromp l'eixida, la veu serà “En peu”. L'eixida de totes les carreres 

s'efectuarà normalment per mitjà de l'accionament de la pistola del Jutge d'Eixides, 

sostinguda enlaire. 

 

                                                                  EN PEU! 

 

3. En totes les carreres fins a 400 m inclusivament (inclosa la primera posta del 4x200 m, 

del Relleu Combinat i del 4x400 m) és obligatòria l'eixida des d'una posició ajupida i cal 

usar blocs d'eixida (Figura 4).  

 

Figura 4: Eixida ajupida (Font: PxHere)  

  

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://get.pxhere.com/photo/running-jumping-sports-athletics-sprint-endurance-sports-track-and-field-athletics-heptathlon-middle-distance-running-800-metres-110-metres-hurdles-442578.jpg&imgrefurl=https://pxhere.com/en/photo/442578&docid=fKn9ZG8QBO3rMM&tbnid=YLTC9kSVVQSy0M:&vet=12ahUKEwj7r_zc64LnAhXgAWMBHVTODhI4ZBAzKGAwYHoFCAEQxAE..i&w=3462&h=2308&bih=673&biw=1366&q=track and field&ved=2ahUKEwj7r_zc64LnAhXgAWMBHVTODhI4ZBAzKGAwYHoFCAEQxAE&iact=mrc&uact=8
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4. En carreres de més de 400 m (excepte 4x200 m, Relleu Combinat i 4x400 m), totes les 

eixides es realitzaran des d'una posició de peu (Figura 5).  

 

Figura 5: Eixida de peu (Font: Pixabay) 

5. Quan un atleta, en l'opinió del Jutge d'Eixides:  

a) després de les veus de “Als seus llocs!” o “Llestos!”, i abans del tir, és el causant que 

l'eixida siga interrompuda, per exemple, alçant la mà y/o romanent de peu o alçant-se en 

el cas d'eixida ajupida, sense raó vàlida (la dita raó serà avaluada pel Jutge Arbitre 

respectiu) ; o 

b) incomplix les ordes de “Als seus llocs!” o “Llestos!”, segons el cas, o no adopta la seua 

definitiva posició d'eixida immediatament i sense dilació; o  

c) després de les veus “A els seus llocs!” o “Llestos!” molesta als altres atletes de la 

carrera fent soroll, moviment o d'una altra manera, el Jutge d'Eixides interromprà l'eixida.  

El Jutge Àrbitre podrà advertir l'atleta per actitud inapropiada (desqualificar-li en cas 

d'una segona infracció de l'Article durant la mateixa Competició). No es mostrarà una 

targeta verda. No obstant això, quan es considere que un motiu extern haja provocat la 

interrupció de l'eixida, o quan el Jutge Àrbitre no estiga d'acord amb la decisió del Jutge 

d'Eixides, es mostrarà a tots els atletes una targeta verda per a indicar que no ha sigut 

comesa una eixida falsa per cap atleta (Figura 6). 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiH2tG06ILnAhWE3eAKHYN_DPcQjRx6BAgBEAQ&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ATLETISMO.jpg&psig=AOvVaw3GfIMlzmoXGB10sf1VTQ44&ust=1579081653196005
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Figura 6: Las tarjetas del juez árbitro y del equipo de salidas. (Font: Reial Federació 

Espanyola d’Atletisme) 

Eixida falsa  

6. Quan s'utilitze un Sistema d'Informació d'Eixides certificat per la IAAF, el Jutge 

d'Eixides y/o un Adjunt del Jutge d'Eixides designat hauran de portar auriculars per a 

sentir clarament un senyal acústic emesa quan el Sistema indique una possible eixida falsa 

(açò és, quan el temps de reacció és inferior a 0,100 segons). Tan prompte com el Jutge 

d'Eixides y/o l'Adjunt del Jutge d'Eixides designat senten el senyal acústic, i si la pistola 

ha sigut disparada, anul·laran l'eixida i el Jutge d'Eixides haurà d'examinar 

immediatament els temps de reacció i qualsevol altra informació disponible en el Sistema 

d'Informació d'Eixides a fi de confirmar quin atleta (s) , si algun (s) , és (són) responsable 

(s) de l'eixida falsa. 

 

https://atletismoceleste.blogspot.com/2011/11/iaaf-en-vigencia-las-nuevas-tarjetas.html
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7. Un atleta, després d'haver pres la plena i definitiva posició d'eixida, no iniciarà la seua 

eixida fins després del tir de pistola. Si, a juí del Jutge d'Eixides ho fa abans, serà una 

eixida falsa.  

8. Excepte en les Proves Combinades, qualsevol atleta responsable d'una eixida falsa serà 

desqualificat, pel Jutge d'Eixides 

9. En el cas d'una eixida falsa, els Ajudants del Jutge d'Eixides procediran com seguix: 

Excepte en Proves Combinades, el (els) atleta (s) responsable (s) de l'eixida falsa serà (n) 

desqualificat (s) i una targeta roja i negra (dividida diagonalment per la mitat) serà alçada 

enfront de l'atleta (es). En Proves Combinades, en el cas d'una primera eixida falsa, el 

(els) atletes de l'eixida falsa seran advertit (s) amb una targeta groga i negra (dividida 

diagonalment per la mitat) alçada enfront de l'atleta infractor. Al mateix temps, tots els 

altres atletes participants en la carrera seran advertits amb la targeta groga i negra alçada 

enfront d'ells per un o més Ajudants del Jutge d'Eixides per a indicar-los que qualsevol 

que cometa una posterior eixida falsa serà desqualificat. 

En cas de posteriors eixides falses el (els) atleta (s) responsable (s) de l'eixida falsa serà 

(n) desqualificat (s) i una targeta roja i negra serà alçada enfront d'ell (ells) . 10. El Jutge 

d'Eixides, o qualsevol Adjunt del Jutge d'Eixides, en l'opinió del qual l'eixida no va ser 

justa, farà tornar als atletes disparant una pistola. 

ARTICLE. 161 

Blocs d'Eixida 

1. S'usaran blocs d'eixida en totes les carreres fins a 400 m inclusivament (inclosa la 

primera posta de 4x200 m, Relleu Combinat i 4x400 m) i no poden utilitzar-se en cap 

altra carrera. Quan els blocs d'eixida estiguen en posició en la pista, cap part d'ells se 

superposarà sobre la línia d'eixida o cobrirà un altre carrer, amb l'excepció que, sempre 

que no hi haja obstrucció a qualsevol altre atleta, la part posterior de l'estructura pot 

estendre's més enllà de la línia exterior del carrer (Figura 7). 
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Figura 7: Blocs d’eixida. (Font: Pxfuel). 

 

2. Els blocs d'eixida compliran amb les especificacions generals següents:  

 

(a) Els blocs d'eixida consistiran en dos planxes per als peus, contra les quals pressionen 

els peus de l'atleta en la posició d'eixida i que estaran muntats en una estructura rígida. 

Seran de construcció completament rígida i no donaran cap avantatge injust a l'atleta. 

L'estructura no obstaculitzarà en cap mode els peus de l'atleta quan abandone els blocs. 

 

(b) Les planxes per als peus estaran inclinades per a acomodar-se a la posició d'eixida de 

l'atleta, podent ser planes o lleugerament còncaves. La superfície d'estes planxes per als 

peus haurà d'acomodar els claus de les sabatilles de l'atleta, bé siga amb ranures o clavills 

en la superfície de la planxa, o cobrint la superfície de la planxa per als peus amb un 

material apropiat que permeta l'ocupació de sabatilles de claus. 

 

(c) El muntatge de les planxes per als peus sobre l'estructura pot ser regulable, però no 

pot permetre cap moviment durant l'eixida efectiva. En tots els casos, les planxes seran 

ajustables davant o arrere, cada una respecte de l'altra. Els ajustos estaran assegurats per 

fermes abraçadores o mecanismes de tancament que puguen ser accionats fàcilment i 

ràpidament per l'atleta.  

 

(d) Es fixaran a la pista per mitjà de clavilles o claus disposats de manera que causen el 

mínim dany possible a la pista. La disposició permetrà que els blocs d'eixida siguen 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjb3se37YLnAhWk2-AKHSKKDkIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pxfuel.com/es/search?q%3Datletismo%2Bpista%2Bde%2Batletismo%26page%3D2&psig=AOvVaw3GfIMlzmoXGB10sf1VTQ44&ust=1579081653196005
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retirats fàcilment i ràpidament. El número, grossor i longitud de les clavilles o claus depén 

de la construcció de la pista. L'ancoratge no permetrà cap moviment durant l'eixida 

efectiva. 

 

(e) Quan un atleta utilitze els seus propis blocs d'eixida compliran amb este Reglament 

però d'altra banda poden ser de qualsevol disseny o construcció, sempre que no 

obstaculitzen a altres atletes.  

 

3. En les Competicions segons l'Article 1.1 (a), (b), (c) i (f), i per a qualsevol registre 

sotmés a ratificació com un Rècord del Món, els blocs d'eixida estaran connectats a un 

Sistema d'Informació d'Eixides certificat per la IAAF. Es recomana encaridament este 

Sistema per a altres competicions. 

 

4. En les Competicions segons l'Article 1.1 (a) a (f), els atletes usaran els blocs d'eixida 

proporcionats pels Organitzadors de la competició. En altres competicions en pistes de 

superfície sintètica els Organitzadors poden insistir en el fet que només es poden utilitzar 

els blocs d'eixida proveïts per ells 

Nota: L'ús de llums, només per atletes sords o amb dificultats d'audició, està permés en 

l'eixida de les carreres i no es considera assistència. Deuria, no obstant això, ser 

l'obligació de l'atleta o del seu equip finançar i facilitar l’equipament i la seua 

compatibilitat amb el sistema d'eixides en ús, excepte en una reunió concreta on hi haja 

un patrocinador tècnic designat que puga proporcionar-lo. 

 

3) TIPUS D'EIXIDES. 

La importància de l'eixida és proporcional a la duració de la prova. L'eixida de blocs 

suposa aproximadament un 5% del rendiment en la prova de 100 metres (la reacció és un 

1%). El resultat dependrà a més de l'acceleració posterior i el correcte encadenament dels 

primers suports. Una bona eixida en les carreres de velocitat no suposa guanyar la prova, 

però influïx en el resultat quan els nivells dels corredors són molt semblants. Hi ha dos 

tipus d'eixida: eixida de peu i eixida amb blocs. 

3.1. LA EIXIDA DE PEU 

També anomenada eixida alta. L'eixida alta és usada per a les proves una distància 

superior a 400 metres (Figura X), en la que hi ha una veu d'eixida (als seus llocs) i el tir 

d'eixida. En esta eixida els atletes només podran tocar el sòl amb els seus peus. Es 
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col·locaran a una certa distància de la línia d'eixida, i a la veu de “als seus puestos” 

s'aproximaran a la línia i prendran la seua posició definitiva d'eixida. Una vegada tots 

estiguen disposats, el jutge donarà l'eixida. L'eixida alta és tècnicament molt senzilla de 

realitzar, ja que bàsicament requerix col·locar-se en una postura natural amb un peu per 

davant de l'altre, amb el pes corporal sobre la cama avançada, el tronc lleugerament 

inclinat cap avant i els braços en oposició a les cames, perquè des del primer suport es 

done la correcta sincronització. Els talons no han d'estar recolzats. 

3.2. LA EIXIDA DE BLOCS 

L'eixida de blocs és una acció tècnica que té com a objecte passar de la posició estàtica 

(velocitat zero) a l'obtenció de la màxima velocitat en el menor temps possible. Estem 

parlant d'una acció progressiva, sense que això vullga dir que cal buscar la dita progressió, 

sinó que serà com a conseqüència de l'increment de l'amplitud de la camallada ja que des 

d'un principi la freqüència ha de ser la máxima. 

Excepte en les categories inferiors l'eixida de blocs és obligatòria en les proves de 

velocitat prèviament mencionades. A l'eixida de blocs també se l'anomena comunament 

eixida baixa. Esta eixida permet optimitzar l'acceleració de l'atleta en els primers metres 

de la carrera. A més, és més complicada de realitzar que l'anterior perquè requerix d'una 

gran tècnica, control postural i força explosiva per a obtindre benefici del seu ús. En este 

sentit, si els que s'inicien obtenen pitjors marques en les proves quan ixen de peu, és per 

la falta d'aprofitament dels avantatges mecànics de la posició agrupada en els blocs 

d'eixida. 

En la siguiente figura se puede ver los lugares donde se producen las salidas desde donde 

se inician las diferentes carreras en la pista de atletismo al aire libre. 
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Las salidas de 200, 400 y 800 metros están compensadas. La salida de 400 metros y la de 

800 metros tiene lugar en el inicio de la primera curva de la salida, mientras que la de 200 

metros en el lado opuesto a éstas. La salida de 1500 metros se situa en la línea de 

proyección de la línea de meta, en el lado opuesto de la pista de atletismo (a 300 metros 

de meta). En las distancias más largas, la salida de 10.000 metros se situa en la línea de 

meta y se encuentra curvada (decalaje), así como las salidas de las carreras de 3.000 y 

5.000 metros que se encuentran en la misma zona de la salida de 200 metros.  

 

4) FONAMENTS MECÀNICS DE L’EIXIDA AMB BLOCS 

 

Punts de referència en la posició de “llestos” 

 Angulació del genoll davanter   

 Posició de la vertical de l'articulació coxofemoral respecte a la punta del peu 

davanter  

 Situació de la cuixa posterior respecte a la vertical.  

Una vegada clars els punts de referència, ens recolzem en 4 factors modificables que ens 

permetran buscar el màxim rendiment en l'eixida per a cada atleta:  

 Altura del maluc  

 Avançament dels muscles  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/14847873750807354/&psig=AOvVaw3FVl64UFjhcJ2xYQEGqpTd&ust=1581504538317000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjMz9ypyecCFQAAAAAdAAAAABAP
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 Separació dels blocs  

 Separació de les mans 

Estos factors al seu torn influiran en el repartiment de càrrega entre braços i cames, la 

quantitat de força que les cames poden exercir contra els blocs d'eixida i l'angle òptim 

d'impuls. Per exemple, si tenim un atleta amb poca força específica, optimitzarem la seua 

eixida amb una elevació del maluc per damunt dels muscles de tal forma que s'obtinga 

una major angulació en el genoll de davant. I d'altra banda, que situe les mans a l'altura 

dels seus muscles, perquè estos no s'avancen excessivament i no carregar en excés el pes  

en les cames.  

O per exemple, per a atletes que tinguen molta potència en els membres inferiors, podrien 

tindre els blocs més junts, mantindre el maluc més baix amb l'articulació coxofemoral a 

penes per damunt dels muscles i estos un poc més avançats per a poder impulsar amb un 

angle més tancat i així poder aprofitar al màxim les capacitats específiques de força. 

Cada vegada que modifiquem una de les variables prèviament mencionades, provocarà 

una sèrie d'ajustos a nivell d'angles articulars donant com resultat un augment o 

disminució del rendiment òptim en l'acceleració. Partint de la premissa que l'atleta ha de 

sentir-se en una posició relativament còmoda, podem iniciar l'ajust de les variables. 

Un altre aspecte que podem destacar, una vegada ja s'ha realitzat l'impuls dels suports en 

els blocs és la posició del cos per a aconseguir la màxima eficiència en l'acceleració. Esta 

posició d'inclinació serà aproximadament 45 graus des del sòl com s'il·lustra en la Figura 

8 (a). A mesura que el cos comença a accelerar i s'aconseguixen majors velocitats la 

postura de l'atleta comença a ser lentament més vertical. 

 

 

Figura 8 - Una major acceleració es pot aconseguir a través d'una major inclinació 

*Font: USA Track & Field Association, USA Track and Field Coaching Manual, 2000 

 

https://entrenamiento-total.com/wp-content/uploads/2013/10/accel1.jpg


Facultat de les Ciències de la Activitat Física i l’Esport 
Asignatura: Atletisme 

 

14 
 

Per altra banda, sabem que la fase d'acceleració té molt pes en el resultat final de la carrera 

de velocitat: aproximadament un 64%, mentres que la velocitat màxima només un 18%, 

la pèrdua de velocitat 12% el temps de reacció 1% i l'eixida dels blocs 5%. 

Així, partint de la fórmula: 

 

Acceleració= Força/Massa 

 

Tenim que a major força, major acceleració, i la massa influïx en la capacitat 

d'acceleració. 

En les eixides, l’acceleració que l'atleta fabrica,  depén de la força que podem exercir (la 

força horitzontal és semblant al pes corporal i la força vertical un poc superior al pes 

corporal en els primers suports). La dita força està limitada per la força explosiva dels 

nostres músculs i l'adherència al sòl (assegurada pels claus).  

La força de les extremitats inferiors depén de la posició, el grau de preestirada, a l'angle 

d'inserció, la secció transversal, la inervación. La posició dels segments per a cada 

subjecte és un determinant de la força i l'acceleració. Els músculs més importants per a 

l'eixida són els extensors del maluc, els extensors del genoll i els flexors plantars del 

turmell. Aleshores, el treball específic d’aquests músculs será determinant per a obtindre 

una òptima acceleració en les eixides del blocs. 

 

5) COL.LOCACIÓ DELS BLOCS D'EIXIDES. 

La col·locació dels embolics d'eixida és un aspecte molt personal de l'atleta ja que 

s'adequarà a les característiques antropomètriques, físiques i tècniques del mateix. La 

col·locació dels blocs també pot variar depenent del tipus de prova ja que no l'acceleració 

requerida per a una prova de 100 metres no és la mateixa que per a una prova de 400 

metres, o els primers suports en una prova de 100 metres llisos amb una de 100 metres 

tanques. Inclús, per a un mateix atleta, l'evolució dels seus nivells de força específica i de 

millora en la seua tècnica, farà que la posició dels blocs d’eixida també varie. 
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Figura 9: Blocs d’eixida 

 

Separació entre els blocs.  

 

En general es distingixen tres formes de col·locar els blocs 

a) Poca separació entre si: de 15 a 20 cm  

b) Separació intermèdia: de 30 a 40 cm  

c) Separació àmplia: més de 40 cm. 

 

 La mesura general més utilitzada en la iniciació és la de dos peus des de la línia d'eixida 

al primer bloc (que és la distància que separa el genoll del peu de l'atleta) i un peu, des 

del primer bloc al segon. Així, doncs, el segon bloc es col·loca de tal forma que quan 

s'abaixe el genoll al sòl, el buit popliti d'esta cama quede a l'altura de la punta de l'altre 

peu 

Una col·locació molt pròxima del bloc davanter a la línia d'eixida ens obligaria a una 

posició molt agrupada i amb el pes del cos molt desplaçat cap al suport dels braços. Si al 

contrari el primer embolic se separa excessivament, a l'elevar el maluc per damunt dels 

muscles, ens trobarem amb les cames excessivament esteses, la qual cosa ens impedirà 

aplicar la força d'una forma òptima contra els embolics.  

La separació lateral entre els blocs, generalment ve condicionada per la construcció 

conjunta dels mateixos en un sol aparell; però en cas de poder utilitzar blocs individuals, 

estos han de separar-se lateralment de 12 a 15 cm. entre si. 

 

Inclinació dels blocs.  
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Els blocs d'eixida moderns són articulats i poden variar entre 30º i 80º. Les modificacions 

en l'angulació dels blocs influïx en les angulacions del genoll i del maluc, però 

principalment sobre les trajectòries del maluc i cames després de la reacció. 

La inclinació dels blocs és major com més ens allunyem de la línia d'eixida: així, el bloc 

posterior estarà més vertical que el davanter. Tradicionalment, esta inclinació ha estat 

entre 40-45 graus l'anterior i 60-85 graus el posterior.  

A més, els blocs han de tindre la paret curta, de manera que permeten que el taló sobreïsca 

per la part superior, la qual cosa permetria aprofitar d'una forma més eficient la força 

elàstica de la musculatura flexora plantar 

 

Col·locació dels blocs en el carrer.  

 

Els blocs es col·loquen en el carrer just en la mitat de la mateixa i per darrere de la línia 

d'eixida (Figura 10). Quan l'eixida és en corba es recomana que els blocs se situen en la 

part exterior del carrer, però sense invadir la següent i de manera que la prolongació de 

l'eix dels mateixos siga tangent a la corba. Tot açò amb l'objectiu d'evitar la dificultat 

afegida de lluitar contra la força centrífuga quan es corre en corba. Com a conseqüència 

d'esta col·locació dels blocs, les mans i muscles també estaran orientats cap a la línia 

tangent. La mà esquerra, doncs, es col·locarà lleugerament més retardada en relació a la 

línia d'eixida, que la mà dreta. 

 

Figura 10. Col.locació dels blocs d’eixida en el carrer 

 

6) DESCRIPCIÓ TÉCNICA DE L’EIXIDA DE BLOCS 

El gest tècnic de l'eixida de blocs ho podem dividir en 3 fases: les dos primeres són 

posicions, mentres que la tercera inclou el moviment d'eixida i acceleració dels primers 



Facultat de les Ciències de la Activitat Física i l’Esport 
Asignatura: Atletisme 

 

17 
 

suports. Les dos primeres posicions que s'adquirixen van vinculades a les veus de “als 

seus llocs i de “llestos” i la tercera fase, s'inicia amb el tir d'eixida. A continuació es 

mostra de forma resumida els esdeveniments i fases associades durant l’eixida de blocs 

(Figura 11). 

 

 

  

Figura 11. Representació esquemàtica i definició dels esdeveniments i fases associades 

durant l'inici de l'esprint. Les posicions de les imatges s'escalen tant per al desplaçament 

horitzontal (horitzontalment) i el temps (verticalment). Els temps dels esdeveniments es 

basen en dades de atletes masculins de classe mundial. 

 

6.1.- “ALS SEUS LLOCS”. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-019-01138-1/figures/1?shared-article-renderer


Facultat de les Ciències de la Activitat Física i l’Esport 
Asignatura: Atletisme 

 

18 
 

Al sentir la veu de “als els seus llocs”, els atletes es col·loquen en la posició que 

s'aprecia en la foto (Figura 12). 

 

             

Figura 12. Posició de “als seus llocs”. Visió lateral y visió frontal. 

 

Els peus contra els blocs d'eixida, recolzant en el sòl el genoll de la cama retardada i 

deixant l'altra en l'aire. Les mans es col·loquen just darrere de la línia d'eixida, recolzant 

les primeres falanges dels dits polzes de manera que estos estiguen oposats, i la resta dels 

dits units entre si es recolzaran bé sobre les primeres falanges o bé sobre les segones 

(nucs), havent doblegat els dits prèviament (Figura 13). 

 

    

Figura 13: Posición de las manos en la salida 

Les mans es col·locaran lleugerament més separades que la projecció dels muscles sobre 

la vertical de l'eixida. Quant major siga la separació de les mans, més baixa estarà la línia 

de muscles i major serà el pes que suporten els braços en la posició de llestos. Els braços 

es mantindran estesos. L'eix de muscles se situarà sobre la línia d'eixida. El cap 

lleugerament flexionada i relaxada, dirigint la mirada al sòl. La postura en general, serà 

còmoda. 
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6.2.- LLESTOS. 

És la segona veu dels jutges. Al sentir-la, els atletes eleven el maluc, per la qual cosa el 

genoll que estava recolzada perd el contacte amb el sòl. Al seu torn, es produirà un 

avançament del cos, de manera que el cap i els muscles quedaran per davant de la línia 

d'eixida, i el braços rebent el pes del tronc (Figura 14). 

 

 

         

Figura 14. Posició de llestos. Visió lateral i visió frontal 

 

El maluc ha de col·locar-se de tal forma que després de l'espenta contra els blocs i durant 

els primers suports, la seua trajectòria ha de mantindre's paral·lela al sòl. La posició del 

maluc també variarà segons la força de l'atleta. Una col·locació alta del maluc, provocarà 

una angulación major en els genolls i els malucs, per la qual cosa es podrà aplicar menys 

força als blocs. D'altra banda, una posició baixa del maluc, implica una angulación menor 

dels genolls i malucs, permetent un major temps d'aplicació de forces contra els blocs.  

En general i per a la iniciació, s'aconsellen els angles següents: 

 Genoll-cama anterior: 100 graus.  

 Genoll-cama posterior: 130 graus.  

 Tronc-horizontal: 25 graus  

 Entre els cuixes: 35 graus 

Respecte a la distribució del pes en esta posició, esta varia basant-se en la projecció 

vertical de la línia de muscles i la línia d'eixida. Per exemple, antigament es tendia a posar 

excessiu pes sobre els braços (˃ 60%), la qual cosa implicava un afonament de maluc en 

els primers suports i un risc de no poder exercir prou força sobre els blocs d'eixida. 

Actualment, s'aconsella que els braços suporten entre un 25% i un 45% del pes corporal. 
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El cap s'eleva lleugerament, dirigint la vista al sòl uns pocs metres per davant de la línia 

d'eixida.  

Els talons han d'estar ben recolzats en els blocs d'eixida a fi d'evitar un retrocés del taló. 

6.3.- L’ EIXIDA 

Una vegada sona el tir, l'atleta exercix força contra ambdós blocs per a impulsar-se al 

mateix temps que s'incorpora lleugerament. La primera cama a actuar és la més retardada, 

que haurà d'arribar al sòl en primer lloc. Així, doncs, la pressió dels peus sobre els blocs, 

comença en el bloc posterior, encara que el pic de força és més llarg en el bloc davanter, 

el qual exercix una pressió més duradora durant este moment. Encara que s'observen estes 

diferències en pressió sobre els blocs, és important instruir l'atleta en què exercisca pressió 

de forma simultània amb ambdós cames. 

Després del tir, la cama retardada s'estén completament i l'atleta adquirix una posició en 

què la dita cama es troba en la projecció del seu tronc formant una línia recta i els braços 

coordinats amb el moviment de cames (Figura 8). En els primers suports el genoll es 

dirigirà al front i no tant cap amunt amb l'objectiu que buscar freqüència en els primers 

suports, i no amplitud de camallada. Atés que la velocitat del centre de gravetat en els 

primers suports és escassa, estos no poden ser molt amplis, ja que la fase negativa de la 

carrera s'ha de minimitzar. Els suports han de ser tots pràcticament per darrere del maluc, 

mantenint a més per a això, una major inclinació del tronc durant els primers 20 metres. 

Així, doncs, la distància entre els primers suports anirà augmentant progressivament fins 

a aconseguir la freqüència i amplitud òptima de la carrera. 

Els braços durant l'eixida i posterior carrera es coordinaran amb el moviment de les 

cames, procurant mantindre una justa descontracció muscular. 

 

7) L'ARRIBADA A META 

Donada la importància de l'arribada a meta en les carreres de velocitat, es va a comentar 

breument la reglamentació i un aspecte tècnic que és més accentuat quan la carrera és més 

curta i especialment, quan està molt renyida en els últims metres abans de l'arribada.  

Tant per a determinar l'orde com el temps d'un corredor tindrem en compte la primera 

part del seu tronc que abast la línia d'arribada, sense tindre en compte altres parts del cos 

(cap, braços, coll, cama etc.).  

Considerem línia d'arribada a la vora més pròxima en el sentit de la carrera. Per a intentar 

optimitzar l'arribada, la qual cosa se sol fer és realitzar un flexió brusca del tronc cap 
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avant, com si l'atleta s'abalançara, coincidint just amb l'últim suport abans de sobrepassar 

la línia de meta. 

 

8) ERRORS FONAMENTALS. 

En la posició de “als seus llocs” els errors més comuns són:  

 La posició de les mans massa juntes o excessivament separades.  

 No tindre els peus en contacte amb els blocs.  

 Alçar el cap i dirigir la vista al front.  

 Estar excessivament tens o relaxat.  

En la posició de “llestos” els errors més comuns són:   

 Els braços suporten massa pes corporal.  

 Col·locar la cama retardada quasi completament estesa.  

 Col·locar la línia de muscles per darrere de la línia d'eixida.   

 Col·locar el maluc excessivament elevada o baixa.  

 Mantindre el cap estesa mirant al front.  

En el moviment de l'eixida els errors més comuns són:  

 No coordinar els braços amb el moviment de les cames.  

 No impulsar amb les dos cames simultàniament.  

 No estendre la cama que s'impulsa des del bloc davanter. 

 

9) PART PRÀCTICA. 

 

9.1. EXERCICIS D’APRENENTATGE  

 Exercicis de pèrdues d'equilibri 

1) Sobre els dos peus, deixar-se caure cap avant i eixir en acceleració. Evitar que els 

talons contacten el sòl en els primers suports *Intentar mantindre la línia d'espenta 

(dels muscles a l'extensió completa del genoll d'impuls)" 

2) Determinar la cama avançada. La cama que es retarda un poc a l'hora d'eixir 

enèrgicament en posició de peus junts, serà la cama retardada en els blocs d'eixida. 

3) Pèrdua d'equilibri en posició de tàndem de cames i eixida enèrgica. S'eleva la 

cama retardada fins aproximadament l'altura dels malucs, formant un angle de 90º. 

Intentar després del desequilibri portar el peu com més prompte millor al sòl 

4) Pèrdua d'equilibri amb un peu per davant de l'altre. 
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5) Ídem que l'anterior, però la cama davantera es flexiona 90º. Intentar coordinar els 

braços des del moment de l'eixida.  

Variant: En la posició anterior, deixar els dos braços penjant davant (és una 

posició que s'assembla més al gest tècnic), quan les mans toquen el sòl deixant-

nos caure, serà el moment d'eixir. 

6) Primer suport: Des de posició específica, ens desequilibrem i elevem el genoll de 

la cama de darrere prou com per a acurtar la palanca en el moviment angular de 

la cama, i intentar fer el primer suport com més prompte millor. Explicar a quina 

distancia de la llínea d’eixida s’hauria de fer (15-20 cms). 

7) Eixida amb tres suports (acció del braç de darrere). Recolzem en el sòl la mà del 

mateix costat que la cama retardada, per a facilitar la bona coordinació de cames 

i braços. El primer suport se situa a una distància de dos peus aproximadament de 

la línia d'eixida, i el segon suport, a una distància d'un peu respecte al primer 

suport. 

8) Ídem que l'anterior però ara recolzem les dos mans 

Introduïm els blocs d'eixida 

9)  Exercici de desequilibri amb els blocs d'eixida. Estos es col·locaran paral·lels, 

l'un al costat de l'altre, l'atleta es col·locar damunt d'ells, i perdrà l'equilibri cap 

avant eixint enèrgicament. Flexionar el tronc mentres deixem caure. 

10)  Ídem que l'anterior, però ara només posem el peu davanter en un dels embolics, 

el de darrere no s'impulsa amb embolic. Així, doncs, centrem la nostra atenció en 

la força que ha de realitzar el peu davanter contra l'embolic." 

11) Entrada als blocs. Des de la posició d'espera a la de “als seus llocs”. Recolzar 

primer les mans, pressionar i col·locar bé els peus en els blocs. 

12) Posició dels muscles: Sobre la línia o lleugerament avançats. Realitzar una eixida 

prestant especial atenció a la posició dels muscles: Realitzar una eixida amb els 

muscles retardats sobre la línia i una altra eixida amb els muscles sobre la línia 

d'eixida. 

13)  Posició del maluc: Realitzar una eixida amb el maluc per damunt de la línia de 

muscles i una altra eixida amb el maluc per davall de la línia de muscles 

14) Realitzar l'eixida curta: la distància que separa als dos blocs és menor d'un peu. 

Assegurar-se que el peu retardat estiga ben recolzat. 

15) Realitzar l'eixida llarga: la distància que separa als dos blocs és major d'un peu. 

El principal inconvenient de l'eixida llarga és que la cama retardada (en el moment 
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que adoptem la posició de “llestos”) estarà més estesa, per la qual cosa la impulsió 

serà menys potent. 

16) Realitzar una eixida completa. 

Exercicis per a millorar la velocitat de reacció.   

17)  Darrere d'una línia, es van col·locant grups d'alumnes i al senyal, han d'eixir 

corrent. S'eixirà des de diferents posicions corporals i s'utilitzaran diferents 

estímuls: auditius, visuals i sensorials. 

 

9.2. JOCS APLICATS 

1)  Gats i Gossos.  

Els alumnes se situen en dos files enfrontades, uns són gossos i altres gats. A la 

veu d'un d'ells, els alumnes hauran d'eixir a agarrar a un dels companys de davant, 

que haurà de córrer cap al seu camp i tranpasar una línia que se situe a uns 15 

metres del centre, per a salvar-se. 

 

 

 

2) Pedra-Paper-Tisores.   

Els alumnes se situen en la mateixa disposició que en el joc anterior, però ara no 

és el professor la persona que dóna la señal/estímulo, són els propis alumnes quan 

juguen a pedra, paper o tisora entre ells, que hauran de reaccionar i eixir en esprint. 

El que perd, és el que ha d'agarrar. Es van canviant contínuament les parelles. 

3) Qui ho agafa abans? (Eixides per parelles)  
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Per parelles, i eixint en diferents posicions, els alumnes han de reaccionar a la veu 

de l'alumne que subjecta un mocador davant d'ells (a uns 15 metres 

aproximadament). L'objectiu és obtindre el mocador, la persona que ho agafe, es 

quedarà en el lloc del portador del mocador i farà el senyal a la següent parella. 

L'alumne que no ha agafat el mocador tornarà a la fila junt amb l'alumne que li 

havia donat el senyal anteriorment. 

 

 

 

4) Escala de velocistes.  

Els alumnes se situen tots el l'un al costat de l'altre, per la qual cosa es necessita 

un espai gran. S'hauran de desplaçar una distància de 15 metres aproximadament. 

El joc consistix a intentar quedar en una posició el més prop possible de l'esquerra 

(lloc on es col·locarà el professor per a controlar les eixides). En este joc, serà 

important el control i la sanció si és possible, dels alumnes que isquen abans a fi 

de guanyar. En cada sèrie ens retem amb el nostre company de l'esquerra, si arriba 

abans que jo a la línia de meta, em quede en el lloc, si jo arribe abans que ell, li 

intercanvi el lloc. 

 

5) Tots al mateix temps!  
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En este joc, la idea és que tots els alumnes adapten les seues distàncies d’eixida 

perquè arriben tots al mateix temps a la línia de meta. Així, doncs, començaran 

tots els alumnes com s’indica en el joc anterior, i basant-se en com arriben a la 

meta, en la pròxima eixida, l’avançaran o retardaren per a arribar la mateix temps 

que els companys.  

*Nota: Este joc destaca els valors de cooperació i treball en equip per a aconseguir 

un objectiu comú, per la qual cosa és molt interessant ja que normalment l’aspecte 

competitiu és una part essencial en els jocs aplicats a les eixides. 
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