
ESCOLA “MIQUEL ESPONA” FCB



Arribades en 3a banda: 13   10 8 4 0







Per cada tatxa més amunt restem 1EF
Per cada tatxa més avall sumem 1EF



Per cada mitja tatxa a l’esquerra sumem 1EF



Per cada 2 tatxes de separació de la BK 
restem 1EFEF+2

EF-1

EF-1
EF0



Per cada 2 tatxes de separació de la BK 
restem 1EF

EF0

EF+2

EF-1

EF+1



Per cada 2 tatxes de separació de la BK 
restem 1EF. En lloc de jugar a ¾ de B2
amb EF1, també podem atacar a ½ B2 i 
EF0

+2EF

-2EF

+2EF
-1EF



El càlcul donaria EF2,5 i amb drap nou 
costaria que agafes la rotació necessària. 
Ataquem amb EF2 i ¼ de tatxa menys per 
compensar l’efecte de menys  i a més 
ajudar a la rotació. 
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Variant 1. Cop senzill i bona col·locació! 

+4EF

-4EF



Variant 2: Perill de corbata!



Variant 3: Perill de corbata!



Jugar amb desefecte requereix pràtica!
-2EF



Podem jugar fina amb -0,5EF, EF0 i més bola o 
Bk-Bll-Bk. Practica i tria!

-2EF

+2EF
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Toquem menys B2 per guanyar 
velocitat de B1 i emplaçar la B2!
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Comprovar les arribades en 3a banda EF3 i EF4



Cada mitja tatxa amunt o avall 1 efecte més o menys



Cada tatxa de separació 1 efecte menys



1 tatxa en BL +1EF / 1 tatxa en BK -1 EF



També podem jugar amb desefecte, però aquí l’alçada 
de l’atac, la velocitat d’entrada i l’estat del drap són 
molt importants!



I podem jugar BLL – BLL i aquí també l’alçada de 
l’atac, la velocitat d’entrada i l’estat del drap són 
molt importants!



Si la B2 està arrambada a banda, ataquem per 
sota de cintura.













B2 separada de BK + de mitja tatxa 
= atacar B1 per sobre del centre.



B1 separada de B2 + de 3 tatxes = 
restar 1 efecte en tot aquest tipus 
de jugades.



A 3 Bandes justes = atacar B1 per 
sobre del centre.






