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Сажетак
Структура такмичарске активности (и на плану технике) представља основу приликом планирања и операционализације 
методике тренинга и обучавања сваке професионалне фудбалске екипе. Резултати спроведеног истраживања добијени су на 
групном узорку испитаника који су чиниле четири репрезентације, учеснице завршнице Светског првенства у Немачкој 2006. 
године - Италија, Француска, Немачка и Португал. У обраду и дискусију добијених резултата ушло је целокупно трајање сваке 
анализиране утакмице, када је лопта била у игри. Протокол посматрања (припремљен за ово истраживање) је коришћен за сваку 
утакмицу посебно, и за сваког играча посебно. На основу класификације технике фудбалске игре, посматрано је укупно 42 
варијабле сврстане у укупно 5 група техничких елeмената: ударци по лопти (15 варијабли - елемената), примања лопте (12 
варијабли - елемената), финтирајући покрети и дриблинзи (11 варијабли - елемената), одузимање лопте (3 варијабле - елемента) 
и вођење лопте. Резултати истраживања показали су да су ударци по лопти доминантан технички елемент фудбалске игре (425), 
као и то да се дриблинзи и финтирајући покрети веома ретко примењују (16.5). Ударци унутрашњом страном стопала су далеко 
најзаступљенији, а издвајају се још и ударци унутрашњом страном хрпта стопала, као и ударци по лопти главом. Од удараца 
главом веома је важно истаћи ударац одскоком са једне ноге, пошто се највише примењује. Примања лопте су други елемент 
технике по заступљености и користи се просечно 292 пута по утакмици. Најчешће се користи пријем унутрашњом страном 
стопала котрљајућих лопти, док је следећи по заступљености пријем високих лопти на принципу амортизације унутрашњом 
страном стопала, као и примање лопте грудима. Технички елемент одузимање лопте највише се појављује у облику одузимања 
унутрашњом страном стопала. Вредност прилаза проблематици фудбалске игре на овакав начин, огледа се у примени добијених 
резултата директно у пракси.

кључне речи: СТРУКТУРА / ТАКМИЧАРСКА АКТИВНОСТ/ ФУДБАЛ / ТЕХНИКА /

увод

У последње две деценије очигледан је на-
предак истраживачке активности у спорту, посеб-
но у фудбалу, где је важност спортског, научног 
истраживања и примењеног рада знатно шире 
прихваћен. Важност науке у спорту цене сви они 
који су укључени у рад професионалних клубова 

и националних управљачких тела, али су већи део 
посла преузели „физиолози вежбања“, док друге 
традиционалне спортске научне дисциплине, као 
што су спортска техника и моторичко учење, нису 
довољно заступљене ни на пољу примене, ни код 
истраживања. Чини се да је свет фудбала прихва-
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тио биолошке науке са већим ентузијазмом него 
бихевиористичке и социолошке науке (Reilly & 
Gilbourne, 2003). 

Повећаним интересовањем за анализу фуд-
балске игре, посматрано кроз више аспеката, до-
шло се и до усавршавања тренажне технологије. 
Урађен је велики број истраживања у пољу фи-
зиолошких адаптација и енергетских потреба 
организма у току фудбалске утакмице (Stølen et 
al, 2005), као и структуре и карактера кретања 
играча (обима, интезитета) у току игре (Bangsbo 
& Michalsik, 2002; Di Salvo et al, 2007; Ricardo 
et al., 2007). Анализа тактичког испољавања 
појединца, групе играча као и целог тима постаје 
незамењив метод припреме за најквалитетнија 
фудбалска такмичења, па је у складу са тим пред-
мет истраживача углавном анализа успешних и 
ефикасних акција, пресинг игра, прекид игра... 
(Јанковић,  2004; Јанковић и Леонтијевић, 2006, 
2007; Luhtanen et al. 2001; Scwarc, 2004; Scoulding 
et al. 2004; Japheth & Hughes, 2001; Yamanaka et 
al. 1999). 

Анализом фудбалских утакмица могуће 
је одредити заступљеност појединих техничких 
елемената, као и њихову важност за постизање 
крајњег резултата. Релативно је мали број ра-
дова у којима је обрађена ова проблематика. У  
појединим радовима, праћени су следећи технич-
ки елементи: пријеми лопте, додавања, шутеви, 
постигнути голови, дриблинзи, пресецaње лопти, 
ситуације ’’мртве лопте’’, ударци главом и одбра-
не голмана (Luhtanen 1988, Luhtanen, 1990). У на-
веденим радовима аутори закључују да резултат-
ски успешнији тимови имају већу и разноврснију 
примену техничких елемената фудбалске игре. 
Међутим, недостају научна истраживања која се 
односе на техничка испољавања, независно од 
тактике фудбала, као ни на ефикасна усвајања 
специфичних фудбалских вештина. Садашња тре-
нерска пракса (посебно српска стручна пракса) 
заснива се на традицији, интуицији и опонашању, 
пре него на емпиријским доказима. 

Предмет овог истраживања, који је емпириј-
ског карактера, на првом месту била је техника 
фудбала, односно структура фудбалске игре на 
плану технике, са свим својим специфичностима. 
Под структуром фудбалске технике подразумева 
се техничко испољавање фудбалера у току игре 
на сваком делу терена, а опет под техничким 
испољавањем  мисли се на сваку активност играча 
са лоптом појединачно, као и целе екипе укупно. 

Као последица потребе за генерализацијом 
података, као и профилисања фудбалера на пла-
ну примене појединих група техничких елемена-
та, као и сваког техничког елемента посебно, и 
добијања укупних, средњих вредности на нивоу 
једне екипе, јавила се потреба за квантификовањем 
и индентификацијом најефикаснијих елемената 
технике који се у савременом фудбалу примењују, 
што представља и  циљ овог рада.

Праћењем и анализом стандардних ситуа-
ција у фудбалској игри могуће је запазити раз-
новрсне факторе фудбалске игре и карактеристи-
ке елитних фудбалера. Овакав процес много је 
комплекснији у тимским спортовима  него у ин-
дивидуалним где постоје дискретни, објективни 
показатељи особина (Reilly et al, 2000). 

Tехника фудбала, као саставни део инте-
гралне припреме фудбалера за врхунске фудбал-
ске резултате, обухвата мноштво разноврсних по-
крета са и без лопте, који се у игри, због природе и 
богатства игре, на разноврсне начине испољавају 
(Алексић и Јанковић, 2006). 

метод

За успешно остваривање овог истраживања, 
коришћена је емпиријско-неекспериментална ме-
тода и од општих истраживaчких техника – тех-
ника посматрања.

Групни узорак испитаника чине четири ре-
презентације, учеснице завршнице последњег 
светског првенства у Немачкој 2006. године - 
Италија, Француска, Немачка и Португал. Свака 
репрезентација одиграла је 7 утакмица на такми-
чењу, тако да је у анлизу ушло укупно 28 утакмица. 
Поступком анализирања техничких испољавања 
и свих активности на плану технике једног тима 
и сваког фудбалера посебно, обухваћени су сви 
фудбалери који су наступили на такмичењу као 
стартери, а њих је било укупно 64. У анализу и 
обраду добијених резултата ушло је целокупно 
трајање једне утакмице, када је лопта била у игри. 
Дакле, активности играча после судијског преки-
да игре нису анализиране. Због природе фудбал-
ске игре, као и специфичности појединих система 
такмичења, продужеци игре настали као после-
дица нерешеног резултата у елиминационој фази, 
такође нису посматрани у овом истраживању.
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повлачењем лопте ђоном и одношење 
под углом од 180 степени;  ДР – дриблинг 
ролањем лопте; ДБ – бочни дриблинг; ДЗ 
– дриблинг лажно заустављање; ДПУ – 
дриблиг прескакање лопте унутра; ДПС1 – 
дриблинг прескакање лопте у поље; ДПС2 
– дриблинг прескакање лопте у поље обема 
ногама; ДП – дриблинг повлачењем лопте 
унутрашњом страном стопала.
Одузимање лопте (3 варијабле - елемента): 4. 
ОДН – одузимање избијањем лопте ногом; 
ОДГ – одузимање лопте гурањем тела; ОДК 
– одузимање лопте клизајућим кораком и 
Вођење лопте: УВ - укупно вођења, конт-5. 
ролисање лопте у кретању било којим делом 
тела, а да се притом направи три узастопна 
контакта са лоптом.

Уз помоћ дескриптивне статистике описа-
не су појаве које су интересантне за ово истра-
живање. Од статистичких дескриптивних про-
стора одређени су: дистрибуција фреквенција за 
сваку варијаблу исказану у форми прекидне ста-
тистичке серије, односно номиналне статис тичке 
скале. Из сегмента мера централних тенденција 
користи се аритметичка средина. Из сегмента мера 
дисперзије користе се: стандардна девијација, 
стандардна варијанса и коефицијент варијације.

резултати и диСкуСија

Узимајући у обзир чињеницу да је ефек-
тивно трајање утакмице између 60 и 65 минута, 
по аналогији можемо доћи до закључка да сва-
ки играч у контакту са лоптом проведе мање од 
3 минута или 3.7% укупног времена (Mohr et al., 
2003). Према Ди Салву (2007) играч у току утак-
мице са лоптом у поседу претрчи између 119 – 
286 метара, што је  1.2 - 2.4 % од укупне пређене 
дистанце. Намеће се потреба за повећањем ефи-
касности играча у контакту са лоптом, а то је 
могуће повећањем тренажне активности и при-
меном техничких елемената  са лоптом које су се 
у резултатском смислу потврдиле. 

Анализом техничког испољавања репрезен-
тација на Светском првенству у Немачкој 2006. 
год. (графикон 1), дошло се до података који го-
воре да су ударци по лопти доминантан технички 

Протокол посматрања (припремљен за ово 
истраживање) се користио за сваку утакмицу 
посебно, и за сваког играча посебно. Системом 
нотације, у претходно оформљен посматрач-
ки лист (Carling et al., 2005) бележена је свака 
активност сваког играча са лоптом. На основу 
класификације технике фудбалске игре (Алексић 
и Јанковић, 2006) посматрано је укупно 42 
варијабле, сврстане у укупно 5 група техничких 
елемената: 

Ударци по лопти (15 варијабли - елемената): 1. 
УУ - укупно удараца; УХ - ударац сре-
дином хрпта стопала, УУ – ударац уну-
трашњом страном стопала; УС – ударац 
спољном страном стопала; УУХ – ударац 
унутрашњом страном хрпта стопала; УСХ 
– ударац спољном страном хрпта стопала; 
УГ – ударац главом.; УГМ - ударац главом 
из места; УГК - ударац главом из кретања; 
УГ1 - ударац главом одскоком са једне ноге; 
УГ2 - ударац главом одскоком са обе ноге; 
УГП - ударац главом у паду; УПУ – укупно 
посебних удараца; УП - ударац петом; УШ 
- ударац шпицем; УВ - волеј ударац; УД-  
дропкик ударац; УМ - маказице ударац.
Примања лопте (12 варијабли - елемената): 2. 
ПУ1 – примање унутрашњом страном сто-
пала на принципу амортизације котрљајућих 
лопти; ПУ2 – примање унутрашњом 
страном стопала на принципу клопке; ПУ3 
– примање унутрашњом страном стопала на 
принципу амортизације, високе лопте; ПС1 
– примање спољном страном стопала на 
принципу амортизације котрљајућих лопти; 
ПС2 – примање спољном страном стопала на 
принципу клопке; ПС3 – примање спољном 
страном стопала на принципу амортизације, 
високе лопте; ПЂ1 – примање ђоном на 
принципу амортизације котрљајућих лопти; 
ПЂ2 – примање ђоном на принципу клопке; 
ПХ – примање средином хрпта стопала на 
принципу амортизације; ПН – примање 
надколеницом;  ПГР – примање лопте 
грудима; ПГ – примање лопте главом. 
Финтирајући покрети и дриблинзи (11 3. 
варијабли - елемената): ДУ – дриблинг уну-
трашњом страном стопала; ДС – дриблинг 
спољном страном стопала; Д90° – дриблинг 
повлачењем лопте ђоном и одношење  под 
углом од 90 степени; Д180° – дриблинг 
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да је тзв. „примо – предаја“ у фудбалској прак-
си основни облик остваривања сарадње играча 
у току утакмице. Већи број удараца по лопти од 
извршених пријема, у тактичком смислу говори 
да је примена  одигравања „из прве“, дакле без 
примања лопте, општа тенденција убрзања игре 
са што мањим бројем контаката са лоптом.

елемент у фудбалској игри. Једна екипа изврши 
просечно 425 удараца по лопти, што је 52% од 
укупног броја активности са лоптом. Следећа 
група техничких елемената, према заступљености 
у току једне утакмице, су примања лопте, којих у 
укупном обиму има 292 на нивоу целог тима, што 
је 35 %. Дакле, 87 % свих кретања са лоптом су 
ударци и примања лопте. Ови подаци потврђују 

Графикон 1.  Просечна и процентуална заступљеност појединих елемената технике у току игре
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од противника, као и од многих фактора од којих, 
уосталом, зависи и резултат.

ударци по лопти

Ударци по лопти, као технички елемент 
фудбалске игре, су доминантан вид испољавања 
фудбалске вештине. Примена удараца по лопти 
је вишеструка, ударци се појављују и приликом 
додавања, односно остваривања сарадње два 
играча, приликом упућивања удараца на гол про-
тивника, као и приликом одбрамбених избијања 
лопте. Ударац по лопти, било да се посматра из 
угла технике, тактике или фудбалске кондиције, 
представља најаутентичније и најприоритетније 
средство фудбалске игре (Алексић и Јанковић, 
2006). Као што се из табеле 1 може видети, удар-
ци по лопти чине готово више од половине укупне 
активности фудбалера са лоптом (52%), па у скла-
ду са тим потребно је у обучавању, тренирању и 
усавршавању посветити већу пажњу овом тех-
ничком елементу. Такође, јако је важно распола-
гати информацијама које говоре и који су ударци 
најзаступљенији у фудбалској игри и у ком оби-
му.

Вођење лопте као, технички елемент, обу-
хвата 8% укупне активности са лоптом једне 
екипе на фудбалској утакмици. Фудбалери по-
сматраних репрезентација, 55 пута су користи-
ли вођење лопте као технички елемент, што по-
сматрано кроз просечне вредности према сваком 
играчу износи око 5.5 вођења на једној утакми-
ци. Дуго се у фудбалској струци сматрало да ће 
вођење лопте временом изгубити на значају, али 
ово истраживање, као и многа претходна, гово-
ре да је овај технички елемент изузетно важан 
сегмент кретне активности са лоптом фудбале-
ра. Јанковић (2004) у свом истраживању долази 
до података који говоре да један фудбалер у току 
једне фудбалске утакмице изврши 8 вођења лопти 
од којих су 7 успешна, а једно неуспешно вођење. 
Према појединим ауторима (Luhtanen et al., 2001) 
који су анализирали европска првенства, једна 
екипа  укупно води лопту 38 пута, што је 3.8 по 
играчу. Јаманака и сар. (1999) у анализи такми-
чарске активности репрезентације Јапана на 
Светском првенству 1998. године добили су ре-
зултате у којима, између осталог, број вођења на 
једној утакмици се креће од 49 до 95 (од 4.9 до 
9.5 по играчу). Такође број вођења лопте зависи и 
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првенство), поређене су победничке и поражене 
екипе, и генерални закључак је да поражене еки-
пе остваре просечно 388 удараца док победничке 
екипе остваре 355 удараца (Scwarc, 2004). Док, 
слично истраживање на узорку репрезентација 
које су учествовале на ХVI светском првенству 
у Француској, показује да су екипе победнице 
остваривале већи број удараца, у просеку,  на 
једној утакмици (Grant, Williams, & Reilly, 1999) 
и то 362 ударца (победничке екипе) на према  308 
удараца (поражене екипе).

Такође, занимљиви су статистички подаци 
са финалне утакмице Лиге шампиона 2005. го-
дине између Барселоне и Арсенала, где је екипа 
Барселоне на тој утакмици извела укупно 716 
удараца, што је 71 ударац у просеку по играчу, док 
је поражена екипа на тој утакмици, екипа Арсе-
нала, остварила 304 ударца. (Zubillaga & Gorospe, 
2007).

Велики број анализа такмичарске активно-
сти у фудбалској игри везује се за техничко - так-
тичка испољавања појединаца, групе играча или 
целог тима. У оквиру тих анализа, не ретко, може 
се индентификовати и број удараца на основу 
броја изведених додавања, јер је сваком изведе-
ном додавању, без обзира на његову ефикасност, 
претходио ударац по лопти. На основу таквих 
студија долази се до података који указују да једна 
екипа изврши 369 удараца на једној утакмици 
(Luhtanen et al., 2001). Поређење у испољавању 
и спровођењу техничко - тактичких комбинација 
у игри европских и јужноамеричких селекција 
указује да европске селекције изведу 307 удара-

На Светском првеству 2006. године у 
Немачкој екипе су у просеку изводиле 425 удараца 
по лопти, што је 42.5 удараца по играчу (табела 1), 
приближно исти број удараца имао је и победник 
Светског првенства 1998. године, репрезентација 
Француске, чији су фудбалери у просеку изво-
дили 39 удараца на утакмици (Japheth & Hughes, 
2001). Међутим, знатно већи број удараца Фран-
цузи су остварили на Европском првенству 2000. 
године (66 у просеку). Репрезентација Немачке 
у уводној утакмици против Костарике извела је 
укупно чак 590 удараца по лопти, док су Пор-
тугалци против Холанђана извели свега 220 уда-
раца. У односу на подкласификацију удараца као 
техничког елемента, види се да је далеко највећи 
број удараца изведен унутрашњом страном сто-
пала (256). Тај податак је и очекиван ако се зна 
да  се ударац унутрашњом страном стопала из-
води највећом ударном површином, па се због 
тога играчи најчешће опредељују за овај ударац. 
Следећи по заступљености на овом такмичењу 
био је ударац унутрашњом страном хрпта сто-
пала, 59.4 или приближно 6 удараца по играчу. 
До сличних резултата (6.4) дошао је и Јанковић 
(2004). Из табеле 1 се примећује да је велики број 
удараца изведен главом, 43, дакле сваки играч у 
просеку „играо“ је четири пута лопту главом, што 
указује на изузетну важност овог елемента фуд-
балске технике и захтева беспрекорну обученост 
у циљу повећања ефикасности.

Постоји одређени број студија које су се 
бавиле сличном проблематиком, анализирајући 
учеснике светских првенстава (XVII светско 

табела 1.  Просечан број изведених појединих удараца (± Stdev)  по лопти сваке репрезентације 
на такмичењу и укупан просек

екиПа уу ух уух уСх уС уГ Пу уу

ита 238 (43) 17 (7) 60 (10) 23 (8) 4 (2) 40 (8) 11 (5) 396

нем 269 (63) 19 (6) 66 (13) 23 (10) 3 (2) 50 (10) 25 (9) 453

фра 258 (60) 13 (5) 50 (10) 32 (9) 2 (2) 36 (6) 18 (3) 409

Пор 260 (77) 20 (2) 61 (13) 36 (9) 2(2) 45 (10) 20 (7) 445

Average 256.36 17.11 59.43 28.61 2.68 43.04 18.54 425.82

Max 379 31 91 52 7 68 41 590

Min 89 4 33 15 0 27 5 220

Stdev 59.47 5.66 12.93 10.00 1.89 9.95 8.59 81.97
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и чињеница да је репрезентација Јапана на Свет-
ском првенству 1998. године у три одигране утак-
мице остварила различит број удараца по лопти, 
против Аргетине 347, против Хрватске 335 и про-
тив Јамајке 426 ударца (Yamanaka et al,1999).

ца по лопти док јужноамеричке 230 (Lee, Shelton, 
Reilly & Rienzi,1999).

Да је број изведених удараца по лопти у 
знатној мери детерминисан великим бројем раз-
личитих фактора, који условљавају и одређују 
сам ток и дешавања на једној утакмици, показује 

Графикон  2.  Структура удараца главом и анализа посебних удараца у току игре

Примање лопте

Примање лопте, како резултати овог ис-
тр аживања показују, после удараца по лоп-
ти су најчешће примењен технички елемент у 
фудбалској игри. Вредност техничких способнос-
ти фудбалера, најчешће се мери управо по спо-
собности „меког“, лаког и рационалног пријема 
лопте. Углавном, у фудбалу се лопте најчешће 
примају на принципима компресије („клоп-
ке“) и амортизације (Алексић и Јанковић, 2006). 
Постоји велики број варијанти у начину извођења 
појединих пријема лопте, који пре свега зависе од 
одређених ситуација у току саме игре. Лопту је 
потребно адекватно прихватити и у што краћем 
временском року ставити у функцију даљег на-
ставка акције. Дакле, примају се и котрљајуће и 
високе лопте, и брзе и споре лопте, лопте које до-
лазе из различитих углова ка играчу, лопте које 
имају узлазну и силазну путању, лопте са мањим 
или већим степеном ротације. Ово истраживање 
указује да једна екипа на једној утакмици у про-
секу изведе 292 примања лопте, посматрано кроз 
појединачне вредности (табела 2). До приближ-
но истих резултата долазили су и остали аутори 
који су, поред броја извршених пријема лопте, 

На графикону 2 запажа се структура удара-
ца по лопти - главом и начин извођења посебних 
удараца. Ударац главом одскоком са једне ноге је 
најчешће изведен ударац главом (17.25), док се 
ударац главом одскоком са обе ноге нешто ређе 
примењује (13.71). Ови подаци говоре о динами-
ци фудбалске игре и потреби да се што пре дође 
до лопте, а начин да се до ње дође је свакако и 
скок игра. Нешто већа примена ударца одскоком 
са једне ноге је пре свега зато што се приликом 
таквог одскока достиже већа висина, па су играчи 
и припремљени, односно обучени да на тај начин 
долазе, пре противника, до лопте. Ударци главом 
из места и кретања се изузетно мало примењују, 
док ударац главом у паду је изузетно редак у 
фудбалској игри, са свега 0.64 ударца на нивоу 
целе екипе по једној утакмици. Посебни ударци 
такође имају своју примену, на узорку посматра-
них репрезентација (графикон 2) види се да је 
дроп - кик ударац најзаступљенији (9.61), ударац 
шпицем такође се значајније примењује (5.71) 
док ударци петом, маказицама и волеј ударац су 
незнатно примењивани. 
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само 7 % су пријеми после којих је лопта прешла 
у власништво противника.

 

сагледавали и њихову ефикасност (Luhtanen et 
al., 2001), где од 267 активности пријема лопте на 
једној утакмици чак 93% су успешни пријеми, а 

табела 2.  Начин извођења техничког елемента примање лопте приказан кроз  просечне вредности 
сваке репрезентације (± Stdev) и укупан просек

екиПа Пу1 Пу2 Пу3 ПС1 ПС2 ПС3 ПЂ1 ПЂ2 Пх Пн ПГр ПГ уП

ита 160(39) 14 
(3)

16 
(4)

16 
(3) 3 (1) 2 (2) 6 (3) 4 (2) 6 (3) 5 (2) 19 

(4) 1 (1) 252 (47)

нем 170 (48) 14 
(5)

30 
(6)

25 
(7) 7 (3) 2 (1) 13 

(4) 8 (3) 7 (2) 4 (2) 20 
(7) 1 (1) 300 (76)

фра 203 (46) 12 
(3)

19 
(4)

20 
(6) 5 (2) 2 (1) 11 

(3) 5 (3) 9 (3) 5 (2) 15 
(2) 1 (1) 306 (58)

Пор 188 (58) 18 
(6)

21 
(4)

23 
(9) 4 (2) 2 (2) 17 

(7) 6 (2) 9 (2) 8 (2) 15 
(5) 1 (0) 313 (82)

Average 180.36 14.86 21.50 21.18 4.32 2.07 11.46 5.57 7.71 5.43 17.00 1.14 292.54

Max 291.00 27.00 42.00 35.00 12.00 5.00 25.00 13.00 15.00 11.00 32.00 3.00 419.00

Min 66.00 6.00 11.00 8.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 8.00 0.00 134.00

Stdev 48.26 5.03 7.03 7.10 2.70 1.59 5.83 2.87 2.88 2.49 5.24 0.80 67.96

финтирајући покрети и дриблинзи

Финтирајући покрети, који су уједно и 
сас тавни, припремни део сваког дриб линга, 
представљају најатрактивније и најсофистици-
раније кретне активности фудбалера са лоптом. 
Дриблинзи и финте представљају заваравајуће 
покрете телом и радње са лоптом, чији је циљ да 
изнуде реакцију противника у супротном смеру од 
оног у коме ће лопта заиста бити однесена, одно-
сно, да збуне противника и његову реакцију учине 
закаснелом (Алексић и Јанкoвић, 2006). На при-
меру репрезентација учесница за вршнице Свет-
ског првенства 2006. год. види се да се дриблинг, 
као технички елемент и као нападачко средство 
тактике, веома ретко примењује. 

Од укупног броја изведених дриблин-
га (у просеку 16.46), готово 70% су дриблинзи 
унутрашњом и спољном страном стопала. Ако по-
сматрамо према појединачном учинку, видимо да 
сваки играч на једној фудбалској утакмици изведе 
свега 1.6 дриблинга. У тактичком смислу, може се 
закључити да је игра на овом такмичењу засно-
вана на колективној игри са што мањим бројем 
додира играча са лоптом, без индивидуалних 
акција. Репрезентација Италије, освајач Светског 
првенства у просеку на једној утакмици изводила 

Према класификацији техничког елемената, 
а посебно према подкласификацијама примања 
лопти из табеле 2 може се видети да је дале-
ко највећи број примљених лопти унутрашњом 
страном стопала, котрљајућих лопти, чак 180. 
Овај податак указује на тежњу играча да оства-
ре сарадњу на најсигурнији начин, са приземним 
додавањима. Такође, као и код удараца, површи-
на којом се лопта прихвата (унутрашња страна 
стопала) је највећа, па самим тим повећава се и 
ефикасност у извођењу. Други по заступљености 
елемент примања лопте је примање унутрашњом 
страном стопала, високих лопти, на принципу 
амортизације 21.5. Из овога се може видети да је 
основни захтев играчима да лопту што пре „при-
ме” и ставе под контролу, јер их на то примора-
ва противник стриктном маркацијом и плитком 
формацијом. Такође, примање лопте грудима има 
значајну улогу у припреми лопте за додавање или 
ударац на гол. У табели 2 се запажа да је веома 
мали број примљених лопти надколеницом и 
спољном страном стопала високих лопти, док се 
лопте изненађујуће често примају ђоном.
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клизајућим кораком, мада лопта се може одузети 
на различите начине, различитим деловима тела, 
а у пракси, мада ређе, чак и главом (Алексић и 
Јанковић, 2006). На избор дефанзивних активно-
сти у току игре утиче и начин и организација игре 
одбране целе екипе, као и индивидуалне карак-
теристике играча. Узимајући у обзир чињеницу 
да су тенденције савремене игре у одбрани, зон-
ска игра и покривање простора, са што мањим 
бројем директних дуела 1 против 1 (Јанковић, 
2004, Јанковић и Леонтијевић, 2006, 2007), може 
се констатовати да се одузимање лопте све ређе 
примењује, што потврђују и резултати овог 
истраживања.

У табели 3 може се видети да једна екипа 
направи за време једне утакмице 23 покушаја 
одузимања лопте, а то су све оне акције где од-
брамбени играч дође у контакт са лоптом при-
ликом покушаја одузимања. Репрезентација Не-
мачке је на утакмици против Еквадора чак 42 
пута извела одузимање лопте. У односу на начин 
извођења одузимања видимо да је одузимање 
лопте унутрашњом страном стопала (избијање 
лопте противнику) најприменљивији елемент 
технике одузимања (11,14), док су одузимања 
гурањем тела и клизајућим кораком подједнако 
заступљени.

Од дриблинга, поред дриблинга унутраш-
њом и спољном страном стопала, за које се може 
рећи да су нешто заступљенији од осталих прису-
тан - је дриблинг прескакањем лопте упоље (2,14). 
Мали број изведених дриблинга, као и извођење 
оних дриблинга који су најједноставнији, указује 
на велику одговорност играча у игри, без простора 
и могућности за индивидуална испољавања и не-
потребне ризике у игри. Фудбалска игра постала 
је у тој мери дисциплинована и строго подређена 
постизању коначног успеха, да је применом основ-
них и најједноставнијих техничких елементата 
изгубила у креативном испољавању, на индиви-
дуалном плану. Дефинитивно је да се надметање 
у вештини два тима претворило у такмичење два 
тренера, две јасне концепције игре, два унапред 
припремљена плана игре, са изузетно мало про-
стора за импровизацију.

одузимање лопте

Одузимање лопте је технички елемент пo-
моћу кога се у директној игри 1 против 1 поку-
шава доћи у посед лопте. Одузимање постоји као 
технички елемент фудбалске игре и досадашња 
теорија и пракса потврдиле су три начина оду-
зимања лопте: одузимање унутрашњом страном 
стопала, одузимање гурањем тела и одузимање 

Графикон  3.   Структура извођења дриблинга као техничког елемента на нивоу једног тима
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је свега 10 дриблинга, док су Португалци били не-
што слободнији у игри и правили су просечно 20 
дриблинга по утакмици. Овај податак говори и о 

разликама у тактичком опредељењу и концепцији 
игре као и о разликама у карактеристикама играча 
појединих селекција.
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извршених пријема, у тактичком смислу, тума-
чи се као примена додавања „из прве“, дакле без 
примања, што је општа тенденција ради убрзања 
игре у фудбалу. Ударци унутрашњом страном сто-
пала су далеко најкориснији, а издвајају се још и 
ударци унутрашњом страном хрпта стопала, као и 
ударци по лопти главом. Од удараца главом веома 
је важно истаћи ударац одскоком са једне ноге, јер 
се највише примењује. У оквиру примања лопти 
најчешће се користи пријем унутрашњом страном 
стопала котрљајућих лопти,  док је следећи тех-
нички елемент по заступљености пријем високих 
лопти на принципу амортизације унутрашњом 
страном стопала, као и примање лопте грудима. 
Технички елемент одузимање лопте највише се 
појављује у облику одузимања унутрашњом стра-
ном стопала. 

Дриблинзи и финтирајућа кретања веома 
ретко се користе у току једне утакмице (просечно 
16,5 по екипи)

Да би истраживање дало значајније резул-
тате, неопходно би било да се узорак испитани-
ка, односно посматране екипе, употпуне са еки-
пама које нису најквалитетније екипе једног 
такмичења. Генерализовање резултата није вали-
дно, јер су екипе које су посматране углавном 
играле доминантну улогу против својих против-
ника и самим тим имале већу контролу и посед 
над лоптом. За будуће анализе, потребно је мето-
дом случајног узорка узети екипе са различитим 
степеном успешности, како би резултати били 
објективнији. 

закључак

Tехнички елементи, као саставни део кре-
тања играча са лоптом у фудбалској игри, су из-
узетно важан сегмент структуре фудбалске игре, 
односно технике. Уколико се зна да је у савре-
меном, врхунском фудбалу једино мерило вред-
ности резултат, онда је квантификовање свих ак-
тивности појединца, групе играча или целог тима 
које су допринеле постизању врхунског спортског 
резултата суштинска ствар у програмирању и 
управљању тренажним процесом једног тима. 

Основни значај рада огледа се у потреби 
да се дође до релевантних информација које ће 
употпунити теоријска сазнања и пружити прак-
си теоријске ослонце у тренажном процесу на 
усавршавању технике. 

Резултати истраживања показали су да су 
ударци по лопти доминантан технички елемент 
фудбалске игре, просечно 425 удараца по лопти, 
што је 52% од укупног  броја свих активности са 
лоптом. 

Следећа група техничких елемената, према 
заступљености у току једне утакмице, су примања 
лопте, којих у укупном обиму има 292 на нивоу 
целог тима, што је 35 %. 

Дакле, 87 % свих кретања са лоптом су 
ударци и примања лопте. Ови подаци потврђују 
да је тзв. „примо – предаја“ у фудбалској прак-
си основни облик остваривања сарадње играча 
у току утакмице. Већи број удараца по лопти од 

табела 3.  Примена и структура извођења одузимања лопте као елемента технике фудбала

екиПа оду одГ одк уод

ита 13.29 3 5.29 21.57

нем 13.14 8.57 9.43 31.29

фра 9.71 7.71 4.14 21.57

Пор 8.43 5.43 6.57 20.43

Average 11.14 6.18 6.36 23.71

Max 22 15 17 42

Min 5 0 1 11

Stdev 4.16 4.02 3.42 7.15
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добијених резултата директно за праксу. Свако 
ко је на директан или индиректан начин пове-
зан за тренажни процес, односно, ко руководи 
планирањем и операционализацијом фудбалског 
рада једног тима, потребно је да зна који се тех-
нички елементи највише примењују у савременом 
фудбалу, у интерпретацији најуспешнијих тимо-
ва, на најквалитетнијим светским такмичењима.  

Такође, на испољавање једне екипе у при-
мени елемената технике могу утицати велики 
број фактора, као што су: квалитет противника, 
концепција игре, тренутни резултат, важност утак-
мице, бројчана супериорност или инфериорност, 
место одигравања утакмице, систем такмичења, 
временски услови, карактеристике играча, итд.

Вредност прилаза проблематици фудбал-
ске игре на овакав начин, огледа се у примени 
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