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УТИЦАЈ ПОЈЕДИНИХ НАПАДАЧКИХ СРЕДСТАВА 
ТАКТИКЕ НА ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ ЕКИПА 

УЧЕСНИЦА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ФУДБАЛУ У 
ЈУЖНОАФРИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ 2010. ГОДИНЕ

Сажетак 
Циљ студије је био да се упореди тактичко испољавање фудбалских репрезентација, различите такмичарске успешности, 
дефинисане на основу оствареног резултата на једној фудбалској утакмици, на Светском првенству у Јужноафричкој Републици 
у фудбалу 2010. године. Тактичком анализом обухваћено је укупно 60 утакмица. Екипе су распоређене у 3 групе на основу 
оствареног резултата на утакмицама. Први субузорак испитаника (победа) чиниле су екипе које су победиле у коначном резултату, 
други субузорак (нерешено) биле су екипе које су играле нерешено (без победника), док су трећи субузорак (пораз) чиниле екипе 
које су поражене у регуларних 90 минута игре. На основу претходно обрађених података, који су добијени софтверским пакетом 
„AMISCO“ и званичног сајта светске фудбалске федерације (www.fi fa.com), посматрани параметри везани су за ефикасност игре, 
нападачко средство тактике – додавање лопте и структуру додавања лопте. На основу анализе фреквенције успешних напада 
запажено је да постоји статистички значајна разлика у броју успешних напада између екипа које су оствариле различите резултате 
(p=0.003), у корист екипа победница. Такође, успешност напада, посматрана кроз њихову прецизност указује на разлике у њиховој 
расподели (p = 0.000) између поменутих група. Резултати такође указују да укупна претрчана дистанца, на нивоу једног тима, 
није повезана са коначним резултатом. Међутим, посед лопте (p=0.001), укупан број додавања (p=0.015) и укупно број тачних 
додавања (p=0.013) истичу се као значајни фактори у остваривању бољег резултата, док анализа самог процента успешности, као 
и структуре игре која примењује додавање, односно дужине додавања, није или је веома мало повезана са коначним резултатом. 
Резултати ове студије могу помоћи у идентификацији оних средстава тактике напада, у фудбалу, који доприносе постизању 
бољих резутата. 

Кључне речи: ФУДБАЛ / АНАЛИЗА ИГРЕ / ТАКТИКА / РЕЗУЛТАТ / ДОДАВАЊЕ ЛОПТЕ

УВОД

Тактика у фудбалу представља важан 
фактор у припреми екипе или појединца за 
такмичење. Недостатак тактичке припреме и 
развоја стратегије један је од основних разлога за 

лоше наступе и резултате једне екиpе (Ali, 1998). 
Тактика напада је део укупне стратегије и има ве-
ома важну улогу на фудбалској утакмици. Велики 
број истраживања је усмерен на анализу офанзив-
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них акција у игри, јер је постизање гола основни 
циљ игре. Голови и ударци на гол су кључни еле-
менти који одређују успех или неус  пех фудбалске 
екипе. 

Статистичка анализа игре, с обзиром на 
појединачне, групне и тимске техничко-тактичке 
елементе, свакако је начин који се може користити 
за описивање и праћење тактичких испољавања и 
резултата на такмичењу. Међутим, детаљније ана-
лизе утакмица су објективнији начин сагледавања 
тактичких активности у току утакмица (Carling et 
all., 2005). 

Ефикасан начин идентификације основ-
них елемента постизања успешног резултата 
је да се утврди квалитет и квантитет техничких 
и тактичких радњи од стране играча победнич-
ког и пораженог тима у директној конкуренцији 
(Szwarc, 2004). Индикатори извођења су дефини-
сани као избор и повезаност праћених парамета-
ра који дефинишу поједине аспекте извођења и 
на основу којих се постиже бољи усpех. Упркос 
ограничењима која могу настати, при доношењу 
закључака, изведеним на основу оваквих студија, 
овај тип података је користан у циљу праћења и 
предвиђања развоја фудбалске игре на плану так-
тике. 

У досадашњим истраживањима, везаним за 
анализу фудбалских утакмица, углавном су истра-
живачи били фокусирани на анализу постигнутих 
голова и активности које су доводиле до ударца 
на гол (успешних напада) на најквалитетнијим 
репрезентативним такмичењима - светска и кон-
тинентална првенства (Јанковић и сар., 2009; 
Szwarc, 2008; Јанковић и Леонтијевић , 2007; 
Acar et all., 2007; Luhtanen et all., 2001), а затим 
и на најквалитетнијим клупским такмичењима: 
(Buraczewski & Cicirko, 2007; Szwarc, 2007; Bergier 
& Buraczewski, 2007). Један број студија покушао 
је да пронађе узрочно-последичну везу између 
појединих статистичких показатеља и остваре-
ног резултата (Lago et all., 2010, Rampinini at all., 
2009, Armatas at all., 2009), док су поједини аутори 
покушали да пронађу разлике између успешних 
и неуспешних екипа на различитим репрезента-
тивним, клупским и националним такмичењима 
приликом организације успешних напада, као и 
у структури и ефикасности додавања (Hughes & 
Franks, 2005; Jones et all., 2004; Szwarc, 2004; Hook 
& Hughes, 2001; Grant et all., 1999; Hughes et all., 
1988). Један број радова  анализирао је структуру 

и ефикасност техничког испољавања фудбалера 
на најквалитетнијим фудбалским такмичењима 
(Јанковић и Леонтијевић, 2008, 2009; Rampinini et 
all., 2009).

Резултати наведених истраживања указују 
на разлике у карактеристикама игре екипа које 
постижу различите резултате. Разлике у игри 
огледају се, пре свега у већој ефикасности прили-
ком удараца на гол, као и у примени додавања лоп-
те екипа које остварују боље резултате. Међутим, 
мали број анализа обухватио је оба, претходно на-
ведена параметра, запажа се и незнатан број ра-
дова који је детаљније истраживао успешност и 
структуру додавања, као директне индикаторе 
остваривања позитивног или негативног резулта-
та. Светско првенство у Јужноафричкој републи-
ци (СП ЈАР), као репрезент савременог врхунског 
фудбала, може да донесе прецизнији одговор на, 
до сада, још непознате релације између тактике и 
резултата у фудбалу. 

Дакле, услед малог броја истраживања ве-
заних за тактичко испољавање фудбалских екипа, 
различитог нивоа успешности, дефинисаног на 
основу коначног резултата појавила се потреба за 
оваквим видом истраживања. Потребно је утврди-
ти да ли и у којој мери постоје разлике у приме-
ни појединих нападачких средстава између екипа 
које су оствариле различит резултат на крају фуд-
балске утакмице, односно може се рећи да ли су 
биле успешне или неуспешне. Такође, мали број 
истраживања, која се баве овом проблематиком, 
су успела да идентификују техничко-тактичке 
аспекте игре и потом пронађу њихову везу са ре-
зултатом. 

Предмет овог истраживања је откривање 
и праћење законитости у нападу за остваривање 
што бољег резултата у фудбалској игри. Пред-
метом рада обухваћено је просторно тактичко 
испољавање фудбалских тимова, кроз анализу 
структуре оних нападачких акција које су заврше-
не ударцем на гол противника, као и сама струк-
тура додавања. Под тактичким испољавањем у 
нападу, првенствено се подразумевају техничко-
тактичке активности које појединац, група играча 
или читава екипа предузима, како би у односу на 
део терена, тактичким средствима, од противника 
предузела рационалне и ефикасне акције у циљу 
постизања гола. 

Циљ рада је упоређивање тактичког испо-
љавања у нападачким активностима фудбалских 
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екипа, различитог нивоа успешности, дефиниса-
ног на основу оствареног резултата на фудбалској 
утакмици у регуларних 90 минута, без продуже-
така, на Светском фудбалском првенству, одржа-
ном у Јужноафричкој Републици 2010. године. 
Прецизније, потребно је утврдити да ли и у којој 
мери постоје разлике у примени појединих так-
тичких средстава, у организацији успешних напа-
да, и да се утврди да ли је статистички дозвољена 
подела на победничке, поражене и екипе које су 
оствариле нерешен резултат на Светском првен-
ству.

МЕТОД РАДА 

Узорак испитаника 
У овом истраживању анализирано је 

60 утакмица светског првенства одржаног у 
Јужноафричкој Републици 2010. године, односно 
анализиране су утакмице које су трајале 90 мину-
та, без продужетака. Екипе су подељене у 3 гру-
пе субузорака на основу постигнутог резлтата на 
крају утакмице. Прву групу субузорака (победа) 
чиниле су екипе које су победиле у коначном ре-
зултату, други субузорак испитаника (нерешено) 
чиниле су екипе које су играле нерешено (без по-
бедника), док су трећи субузорак (пораз) чиниле 
екипе које су биле поражене у регуларних 90 ми-
нута игре. 

Процедуре
У анализи, претходно обрађених, укупно 

60 утакмица Светског фудбалског првенства у 
Јужноафричкој Републици 2010. године, посма-
трани су параметри који су добијени софтвер-
ским пакетом „AMISCO“ (софтверски пакет који 
се користи приликом анализе структуре игре у 
ФИФА и УЕФА такмичењима) и преузети са зва-
ничног сајта светске фудбалске федерације (www.
fi fa.com), везани за ефикасност игре, игру са при-
меном додавања, као и структуру додавања. За 
потребе рада обрађени су подаци који директно 
утичу на коначан резултат једне фудбалске утак-
мице, нападачке активности екипа учесница, а то 
су ударци на гол и додавања репрезентација учес-
ница XIX светског првенства. 

Варијабле
У овом раду истраживачка пажња усмерена 

је на праћење успешно организованих напада који 
су завршени тактичким средством ударац на гол, 
као и карактеристике игре са применом додавања, 
као нападачког средства тактике, поседа лопте и 
саме структуре (дужине) додавања.

Укупан број успешних напада на једној 
утакмици представља прву варијаблу којом се 
објашњава повезаност резултата и техничко-
тактичке успешности екипа. Друга варијабла је 
дефинисана као ефикасност успешних напада 
анализирана кроз прецизност ударца на гол про-
тивника, где се разликују прецизни напади (удар-
ци у оквир гола), непрецизни напади (ударци ван 
оквира гола) и ефикасни напади (голови). Док 
трећу варијаблу представља додавање, односно 
обим и ефикасност игре са применом додавања у 
току утакмице (посед лопте, укупан број додавања 
– означена варијабла у табелама УБП, број тачних 
додавања – означена варијабла у табелама УБУП, 
проценат тачних додавања – означена варијабла у 
табелама УПАС, као и карактеристике саме игре 
са применом додавања – кратких, средњих и ду-
гих додавања).

Статистичка обрада података
Стандардна дескриптивна статистичка ана-

лиза (укупна и средња вредност, као и стандар-
дна девијација) је рачуната за сваку варијаблу. Из 
простора компаративне статистике коришћена је 
непараметријска анализа варијансе, Kruskal Wallis 
тест, којим су утврђене разлике између средњих 
вредности фреквенција код појединих варијабли, 
као и Man-Vitni тест којим су прецизније 
објашњене евентуалне разлике. Chi-square тест 
употребљен је за откривање повезаности између 
резултата екипа и расподеле променљивих у 
оквиру посматраних параметара. Ниво статистич-
ке значајности био је на  p<0.05. Сви статистички 
тестови су били обрађени коришћењем SPSS 17.0 
програма (SPSS INC, Chicago, IL).
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Посматрајући чињеницу да је резулатат у 
фудбалу детерминисан великим бројем факто-
ра, једна група аутора сматра да се овакав приступ 
у анализи ефикасности игре, мора узети са резер-
вом (Lago, 2009; Taylor et al., 2008). Међутим, ово 
посматрање може указати на одређене законито-
сти које се могу искористити у анализи структу-
ре фудбалске игре, и што је веома важно, резултати 
добијени овом студијом могу имати директну прак-
тичну импликацију, како у тренажној технологији, 
тако и у директној припреми за такмичење. 

На XIX светском фудбалском првен-
ству у Јужноафричкој Републици, учествовале 
су 32 репрезентације које су у првој фази биле 
подељене у 8 група. У групној фази одиграно је 
48 утакмица, од којих су 34 завршене победом 
једне репрезентације, док је 14 утакмица заврше-
но без победника. У елиминационој фази одигра-
но је 16 утакмица, од којих су на 4 утакмице игра-
ни продужеци и оне нису ушле у анализу, због ва-
лидности добијених резултата. Овим радом до-
шло се до података који указују на повезаност ре-
зултата, и тактичког испољавања екипа чије су ка-
рактеристике игре анализиране. 

Табела 1.  Упоредна анализа просечног броја 
успешних напада екипа по утакмици 
на СП 2010 у зависности од 
оствареног резултата.

Успешни напади победа нерешено пораз

Процечно 16.02 12.07 12.72
Стандардана 
девијација 5.46 5.36 4.68

Значајност (р) 0.003*

Средишњи ранг 74.25 49.82 53.25

Хи квадрат 11.872

На основу броја успешних напада у току 
утакмице (они напади који су завршени ударцем на 
гол противника) и поредећи њихове фреквенције, 
уочава се значајно већи број оваквих напада код 
екипа које су оствариле бољи резултат, односно 
биле боље пласиране (p = 0.003) (Табела 1). Овај 
податак, иако прилично очекиван, указује да ти-
мови који постижу боље резултате преузимају 

иницијативу и побеђују тако што имају бољу 
организацију напада од противника. Већи број 
удараца на гол, обезбеђује и већу вероватноћу за 
постизање гола, али указује на одређени однос на 
терену између два противника. Шварц (Szwarc, 
2004) анализом Светског првенства 2002. годи-
не, добија сличне резултате према којима су фи-
налисти упутили просечно 18 удараца на гол, 
што је више у односу на екипе које нису дошле 
до завршнице такмичења (просечно 14.08 удара-
ца). Грант и сарадници (Grant et al., 1999) дошли 
су до података, анализирајући Светско првенство 
1998. године, да успешне екипе просечно остваре 
18.1 удараца на гол, док неуспешне екипе оства-
ре готово дупло мање удараца 9.5. Такође, Хјуз 
и Френкс (Hughes, & Franks, 2005) су упоредили 
успешност тактичких активности између успеш-
них и неуспешних тимова на Светском првенству 
1990. године и такође дошли до резултата пре-
ма којима успешније екипе остварују и већи број 
удараца на гол од неуспешних екипа. Роксбург 
(Roxburg, 2008), изнео је податке да су на Европ-
ском првенству 2008. године тимови полуфинали-
сти извели просечно 15 успешних напада по утак-
мици, док су четири последњепласиране екипе у 
групи оствариле просечно 13,2 успешна напада. 
У сезони 2009/10. у Лиги шампиона екипе које су 
се пласирале у четвртину финала имале су про-
сечно 13.13 успешних напада, а осам последње 
пласираних екипа у групи 8.76 таквих напада, 
док у Лиги Европе, другом по квалитету Европ-
ском клупском такмичењу, екипе четвртфинали-
сти имале су просечно 11.99 успешних напада, а 
осам последње пласираних екипа у групној фази 
такмичења просечно 9.38 напада. (www.uefa.com). 
На основу анализе шпанске професионалне лиге 
(актуелни светски првак), резултати екипа побед-
ница бележи просечно 14.4 ударца на гол, екипе 
које су играле нерешено 13.6, а поражене екипе 
просечно 12 удараца на гол, указују подаци Лага 
и сарадника (Lago, et al., 2010). Слични резултати 
добијени су анализом грчког фудбалског првен-
ства (Armatas et all., 2009),  као и италијанске „Се-
рие А“ (Rampinini et all., 2009). Јанковић и сарад-
ници (2009) анализирајући број успешних напа-
да четири првопласиране екипе на три претход-
на светска првенства (1998, 2002, 2006), дошли су 
до резултата да је просечан број успешних напа-
да на XVI светском првенству био 17.68, на XVII 
светском првенству 11.46, док је на XVIII свет-
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ском првенству 10.96 напада. Претходно наведе-
ни резултати недвосмислено указују да је потреб-
но знатно више пажње посветити анализи игре, а 
у оквиру те анализе, тактици напада, односно ме-
тодици ефикасне организације напада.

Као наставак анализе тактике напада, по-
ред учесталости успешних нападачких акција, 
изузетно је битна прецизност завршних удараца 
на гол. Сви ударци који се упућују на гол против-
ника, према опште прихваћеној класификацији, 
деле се на прецизне и непрецизне, док се по-
стигнути голови дефинишу као ефикасни удар-
ци. У односу  на овај усвојени показатељ, резул-
тати студије показују да постоје значајне разли-
ке (p=0.000) у расподели удараца различите пре-

цизности код екипа које су оствариле различи-
те резултате (графикон 1). Јанковић и сарадници 
(2009) анализирајући прецизност успешних на-
пада четири првопласиране екипе на три светска 
првенства (1998, 2002, 2006), дошли су до пода-
така да је просечан број непрецизних наpада на 
XVI светском првенству био 10.61, на XVII свет-
ском првенству 6, док је на XVIII светском првен-
ству 5.36 напада,  док је прецизних напада на XVI 
светском првенству било 5.21, на XVII светском 
првенству 3.68, док је на XVIII светском првен-
ству 4.14 напада, а ефикасних напада на XVI свет-
ском првенству било је 1.86, на XVII светском 
првенству 1.79, а на XVIII светском првенству 
1.5. Ови подаци недвосмислено указују на то да 
се укупан број успешних напада смањује.

Графикон 1 Анализа прецизности успешних напада и њихова расподела у зависности од оствареног 
  резултата на СП 2010. изражена кроз просечне вредности на једној утакмици

ко већи проценат непрецизних удараца (графи-
кон 1). Ове разлике у расподели удараца различи-
те прецизности могу се објаснити квалитетнијим 
појединцима који реализују нападе код победнич-
ких екипа, али и раздаљином са које се упућују 
завршни ударци.

На основу резултата анализе може се кон-
статовати да екипе победнице остварују процен-
туално већи број ефикасних напада у односу на 
мање усpешне тимове. Такође може се истаћи и 
да све три групе субузорака процентуално имају 
подједнак број прецизних удараца, док пораже-
не и екипе које су играле нерешено имају дале-
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Лаго и сарадници (Lago  et al., 2010) 
закључују да победничке екипе упућују више уда-
раца на гол од поражених и екипа које су играле 
нерешено у оквиру шпанске професионалне лиге. 
Такође, победничке екипе имају већу ефикасност 
него екипе које су поражене и које су своје утак-
мице завршавале нерешеним резултатима (46.17 
%, 37.545 и 35.57%, просечно). У групи екипа по-
бедница однос голова и удараца био је 1:7.5 (на 
сваких седам удараца постиже се по један гол), 
у групи нерешених је 1:17, док је у групи пора-
жених екипа овај однос 1:27.65. Из овога се види 
да успешније екипе имају већи проценат ефикас-
ности (реализације) од осталих екипа. Роксбург 
(Roxburg, 2008) анализирајући Европско првен-
ство 2008. године, дошао је до података да су еки-
пе полуфиналисти имале однос 1:9, док су че-
тири последње пласиране екипе у групи имале 
1:28, док су Хук и Хјуз (Hook, & Hughes, 2001), 
изнели да је на Европском првенству 2000. годи-
не, однос успешних екипа био је 1:7, а неуспеш-
них 1:17. Шварц (Szwarc, 2007) је анализирајући 
финала Лиге шампиона дошао до односа од 1:8 
екипа које су освојиле лигу шампиона и 1:24 
поражених екипа. Ови подаци нам указују да 
успешнији тимови боље реализују указане при-
лике за гол и имају већи проценат реализације, 
што је такође један од предуслова доброг резулта-
та. Анализирајући тимове италијанске „Серие А“ 
постоје значајне разлике између пет првопласира-
них тимова са једне, и пет последњепласираних 
са друге стране,  у погледу прецизних удараца, у 
корист боље пласираних екипа (Rampinini et all., 
2009). Такође, Арматас и сарадници (Armatas, et 
al., 2009) закључују да код боље пласираних еки-
па однос голова и ударца на гол је 1:7.8, док код 
две последњепласиране екипе тај однос је 1:14.2. 

Из овог, као и из претходних истраживања 
може се закључити да је разлика између побед-
ничких и поражених тимова углавном евидент-
на у ударцима на гол, као и ефикасности тих уда-
раца на гол (Grant et all., 1999). Посматрано кроз 

појединачне примере, често се догађа да екипа 
која упути мање удараца на гол од противника 
оствари победу, међутим посебна вредност овог 
истраживања огледа се у великом броју анализи-
раних утакмица, 94% свих одиграних утакмица 
на светском првенству, тако да добијени резулати 
пружају поуздане показатеље тактичке ефикасно-
сти екипа учесница. Резултати овог истраживања 
свакако указују да екипе које су оствариле побе-
де организују ефикасније своје нападе, којима до-
лазе у изгледније ситуације за постизање гола али 
и располажу са квалитетнијим нападачима у од-
носу на поражене и тимове који су своје утакми-
це завршавали нерешеним резултатом. Међутим, 
репрезентације Италије, победник Светског 
првенства 2006. године, у односу на седам еки-
па са којима је играла, није се разликовала у укуп-
ном броју удараца на гол, као ни у расподели уда-
раца различите прецизности (Acar et all., 2007).

Физичка припремљеност у савременом 
фудбалу један је од веома битних параметара 
који могу да утичу на исход фудбалске утакми-
це. На основу резултата ове анализе види се да 
не постоји значајна разлика између три групе еки-
па учесница СП у односу на укупну пређену дис-
танцу на нивоу целе екипе (табела 2), где су све 
екипе приближно у просеку претрчале 105 км на 
једној утакмици, или око 10500 м по играчу. Овај 
податак говори да није само довољно бити физич-
ки припремљенији од противника, већ је потреб-
но адекватним тактичким планом мењати ритам и 
динамику игре како би се противник изненадио. 
Недостатак добијених података може бити у томе 
што се не зна у којим зонама интензитета су биле 
ове кретне активности и колико су играчи који 
играју на различитим позицијама претрчали. Као 
и то, што је изузетно важно за разумевање тактике 
фудбалске игре, како се однос претрчаних кило-
метара мењао у зависности од резултата, па чак и 
од тренутног поседа лопте и појединих ситуација 
у игри.
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Позитивни посед лопте у фудбалу је жељена 
опција, али без правог техничког квалитета овај 
приступ повећава ризик од контранапада, а поне-
кад доводи до прекомбиновања и недостатка зав-
ршнице (Roxburg, 2008). Анализирајући податке, 
који се односе на посед лопте, из табеле 2 уочава 
се да екипе победнице остварују значајније већи 
посед лопте од екипа које су поражене (p=0.001). 
Овакав податак значи да екипе које успевају да 
контролишу игру, путем значајније већег посе-
да лопте од противника, остварују и боље ре-
зултате. Поредећи успешност тактичких актив-
ности између успешних и неуспешних тимо-
ва на Светском првенству 1990. године, Хјуз 
и Френкс (Hughes,  & Franks, 2005) су пронаш-
ли разлике између ове две групе екипа,  где су 
успешнији тимови имали боље показатеље у од-
носу на посед лопте. Такође, Хук и Хјуз (Hook, 
& Hughes 2001) су утврдили да успешни тимо-
ви имају бољи посед од неуспешних тимова на 
Европском првенству 2000. године. Аутори су 
предложили да чување лопте дуже у поседу је 
индикативно за успех. Џефет и Хјуз (Japheth, & 
Hughes, 2001) анализирајући тактичке активно-
сти репрезентације Француске, која је у том тре-
нутку била светски и европски првак, изнели су 
да је Француска у стању да створи знатно више 
удараца, а такође има способност да задржи лоп-
ту у свом поседу дуже време у односу на против-
ничке екипе. Џонс и сарадници (Jones, et al., 2004) 
анализирајући енглеску „Премијер лигу“ дошли 
су до података да успешне екипе имају већи посед 

лопте од неуспешних. Сви претходно наведени ре-
зултати недвосмислено указују да је за постизање 
бољих резултата потребно имати лопту у поседу 
дуже од противника и тако наметнути свој стил 
игре, међутим Лаго (Lago, 2007), анализирајући 
шпанску професионалну лигу „Примеру“, долази 
до података према којима поражене екипе имају 
значајно већи посед лопте од екипа које су игра-
ле нерешено или су победиле. У прилог овим ре-
зултатима иду, свакако и актуелна дешавања и ре-
зултати, како на клупском тако и на репрезента-
тивном нивоу, која указују на доминацију екипа 
које гаје нападачку игру, односно имају дужи по-
сед лопте од противника. Прави репрезенти овак-
вог начина игре су, свакако, FC „Barselona“ као и 
шпанска репрезентација, актуелни прваци Европе 
и света. По доминацији на тактичком плану и тех-
ничким активностима са лоптом, одређени број 
селекција, а посебно Шпанија, Холандија и Не-
мачка, наметнуле су на СП игру противницима и 
са упечатљивим наступима искористили предно-
сти поседа лопте.

Узимајући у обзир чињеницу да је примо-
предаја лопте основна јединица сарадње два игра-
ча у пољу, и да ће од њене ефикасности зависити 
и ефикасност тактике напада једног тима, однос 
укупног броја додавања и укупног броја тачних 
додавања представља битан пок азатељ ефикасно-
сти игре у пољу једног тима. У савременом фудба-
лу, потребни су фудбалери који имају висок про-
ценат тачних додавања, посебно у маневарском  
простору и то под притиском противничких игра-

Табела 2   Упоредна анализа  структуре и успешности игре са додавањима, и пређене дистанце (на 
нивоу целе екиpе) на СП 2010 између екипа које су оствариле различите резултате, изражена 
кроз просечне вредности на једној утакмици

ПОБЕДА НЕРЕШЕНО ПОРАЗ
р(вредност)

Average stdev Average stdev Average stdev

УКМ 105.2 6.3 105.8 5.1 103.6 5.7 0.200

%ПЛ 52.3* 6.0 50 5.3 47.6 6.0 0.001

УБП 533.5** 114.7 480.8 95.8 473 94.4 0.015

УБУП 391.6* 115.3 342.1 99.1 331.9 88.5 0.013

%УПАС 72.3 7.1 69.9 7.5 69.2 6.9 0.108

УКМ – укуpно пређених километара екипно; % ПЛ – процентуална вредност у односу на посед лопте; УБП – 
укупан број додавања на утакмици; УБУП – укупан број успешних додавања на утакмици; % УПАС – проценат 
успешности додавања;  * значајно више од поражених екипа; ** значајно више и од поражених и од екипа које су 
играле нерешено; За p < 0.05 (Kruskal -Volisov тест)
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ча. Узимајући у обзир игру у тесној маркацији, на 
сваком делу терена, до изражаја долази пре свега 
техничка обученост играча, и способност да лоп-
ту контролишу у најсложенијим ситуацијама игре 
(Јанковић и сар., 2009). Посматрајући укупан број 
додавања екипа учесница Светског првенства 
2010. године, може се видети да има значајних 
разлика (p=0.015) у просечном броју додавања 
у току утакмице. Из анализе се запажа да побед-
ничке екипе имају значајно више додавања и од 
поражених екипа, као и од екипа које су играле 
нерешено (табела 2). Овакав резултат надовезује 
се на постојање разлика у времену поседа лопте, 
али значајно више додавања победничких екипа 
у односу на остале две групе говори да екипе по-
беднице играју и једноставније, брже са краћим 
задржавањем лоpте у поседу од стране играча. 
Анализирајући сезону 2009/10. Лиге шампиона у 
елиминационој фази такмичења, просек укупног 
броја додавања био је 459.2 (www.uefa.com), док 
су финалисти овог такмичења просечно оства-
ривали 478 додавања, а њихови противници, то-
ком такмичења, 305.5 (Szwarc, 2007). Однос броја 
додавања у финалној утакмици, претходно на-
веденог такмичења, био је 716 – FC „Barselona“ 
као победник и 307 – FC „Arsenal“ као пораже-
ни у овој утакмици (Zubillaga et all., 2007). Шварц 
(Szwarc, 2004) је изнео анализу броја додавања 
екипа финалиста XVII светског првенства 2002. 
године и њихових противника у међусобним ду-
елима, где су финалисти просечно остваривали 
355.16 покушаја додавања, а противници просеч-
но 387.58 додавања. 

Када је број тачних додавања у питању уо-
чава се такође, већи број успешних додавања 
код екипа које остварују боље резултате (та-
бела 2). Такође, овде постоји значајна разлика 
између екипа победница и екипа које су изгуби-
ле на крају меча (p=0.013). У сезони 2009/10 Лиге 
шампиона у елиминационој фази такмичења про-
сек успешног броја додавања био је 328.1 (www.
uefa.com). На Европском првенству 2008. годи-
не успешне екипе, тј. оне које су прошле у другу 
фазу такмичења имале су просечно 359.9 успеш-
них додавања, док екипе које нису прошле у ели-
минациону фазу такмичења имале су просечно 
217.4 успешна додавања (www.uefa.com). Еки-
пе освајачи Лиге шампиона имале су просеч-
но 362.14 додавања, док су њихови противници 
остварили 234.43 додавања (Szwarc, 2007). Грант 

и сарадници (Grant, et al., 1999) изнели су пода-
тке према којима успешне екипе остваре 362.7 
просечно тачних додавања, а неуспешне 308.9 на 
Светском првенству 1998. године. Екипе фина-
листи XVII светског првенства 2002. године има-
ле су просечно 292.75 додавања, док су њихови 
противници остварили 314.67 додавања (Szwarc, 
2004). Поредећи резултате ове анализе са подаци-
ма претходних истраживања, може се закључити 
да је на последњем светском првенству забележен 
највећи број тачних додавања од стране екипа по-
бедница и то просечно 391.6 (табела 2).

Када је проценат тачних додавања, односно  
ефикасност игре са применом додавања у питању, 
види се да не постоји статистички значајна раз-
лика између екипа у односу на коначан резул-
тат (p=0.108) (Табела 3). На основу ових резулта-
та, закључак је да, екипе које претендују на висок 
пласман, морају пре свега да располажу са квали-
тетним појединцима, односно да посвећују више 
пажње, у тренажном процесу, техничко–тактичком 
обучавању својих играча, јер ефикасност њихове 
игре директно утиче на остварени резултат тима. У 
сезони 2009/10. Лиге шампиона у елиминационој 
фази такмичења проценат успешности додавања 
био је 70% (www.uefa.com). На Евроpском првен-
ству 2008. године успешне екипе, тј. оне које су 
прошле у другу фазу такмичења имале су проценат 
успешности 75.6%, док екипе које нису прошле у 
елиминациону фазу такмичења имале су проце-
нат од 72.4%. (www.uefa.com). Међутим, Зубилага 
и сарадници (Zubillaga, et al., 2007), анализирајући 
финале Лиге шампиона дошли су до резултата да је 
екипа FC „Arsenala“, која је водила голом предно-
сти у првом полувремену, имала проценат успеш-
ности 78%, а Барселона 85%, док у другом полу-
времену када је екипа Барселоне преокренула ре-
зултат и славила у том мечу, у других 45 минута 
имала проценат успешности 89%, а екипа Арсена-
ла само 62%.

Анализирајући структуру игре са приме-
ном додавања, у зависности од дужине додавања, 
и њен утицај на остварени резултат, уочава се да 
не постоји статистички значајна разлика у успеш-
ности додавања, различите дужине, између еки-
па које су оствариле различит резултат (гра-
фикон 2). Процентуално посматрајући, екипе 
највише се примењују додавања средње дужине 
(63%), затим кратка додавања (24%) и најмање 
дуга додавања (13%). У односу на примену ових 
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носним лоптама веома лако мења „тежиште игре“ 
и користи спорије померање противника у одбра-
ни. Прецизно дуго додавање посебну вредност 
има и приликом центаршута са крилних позиција 
али и ситуација прекида игре, путем којих, према 
најновијим истраживањима, се постиже и преко 
50 % свих голова. 

Иако оваква истраживања испитују индика-
торе успеха у фудбалу, нека ограничења или ме-
тодолошки проблеми у проучавању студија могу 
се посматрати. Многе од ових студија нису успе-
ле да покажу поузданост за прикупљање података 
система који се користи (Hook & Hughes, 2001). 
Поред тога, резултате би требало узети са опре-
зом, јер резултати су добијени кроз анализу на 
ограниченом броју екипа, репрезентативни ниво, 
и као такви не могу да важе за остала такмичења. 

Међутим, Рампинини и сарадници (Rampinini, et 
al., 2009) анализирајући успешност у италијанској 
професионалној лиги „Серији А“, дошли су до 
података да се значајно разликују успешне еки-
пе у укупном броју кратких додавања и успеш-
ним кратким додавањима у односу на неуспеш-
не екипе.

врста додавања, нема разлике у њиховој расподе-
ли код ове три групе екипа, дакле екипе независ-
но од оствареног резултата користе у подједнакој 
мери кратка, средња и дуга додавања. Сколдинг и 
сарадници (Scoulding, et. al., 2004) анализирајући 
додавања на СП 2002, дошли су такође до по-
датака да не постоје значајне разлике у дужини 
додавања између успешних и неуспешних екипа. 

Графикон 2.  Проценат успешности кратких, средњих и дугих додавања у зависности 
   од оствареног резултата. 

* зачајно већи проценат тачних, дугих додавања екипа победница у односу на поражене екипе

Када је ефикасност додавања, различите ду-
жине у питању, из графикона 2 уочава се да еки-
пе имају приближно једнаку успешност прили-
ком реализације кратких и средњих додавања, где 
се ефикасност средњих додавања креће од 74% 
- 78%, а ефикасност кратких додавања од 71% - 
75%, уз неочекиван закључак да су репрезентације 
биле прецизније приликом средњих додавања 
у односу на додавања на краћим растојањима. 
Међутим, из графикона 2 се види да су екипе по-
беднице, приликом реализације дугих додавања, 
имале значајно већи проценат успешних, дугих 
додавања у односу на поражене екипе. Из овак-
вих резултата се не може са сигурношћу тврдити 
да су екипе побеђивале захваљујући прецизнијим 
дугим додавањима, али свакако то може бити ва-
жан елемент тактике фудбалске игре, где се пре-
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Потребно је у даљим радовима, упоредити ефи-
касност игре екипа репрезентативног и клуп-
ског нивоа, и наравно све то у односу на постиг-
нути резултат. Континуитет праћења утицаја 
појединих тактичких опредељења обезбедиће 
идентификацију рационалних и ефикасних так-
тичких варијанти.

ЗАКЉУЧАК

Техничко-тактичке активности, су изузетно 
важан сегмент структуре фудбалске игре, знајући 
да је у савременом, врхунском фудбалу једино ме-
рило вредности резултат, онда је квантификовање 
свих активности појединца, групе играча или 
целог тима које су допринеле постизању врху-
ског спортског резултата суштинска ствар у 
програмирању и управљању тренажним проце-
сом једног тима. 

Разлике између победничких и пораже-
них тимова су углавном евидентне у учестало-
сти и ефикасности удараца на гол, као и успеш-
ности додавања (Grant et all., 1999). Резултати 
ове анализе, у великој мери потврђују резултате 
претходних студија, али и указују на расподелу 
променљивих код појединих, посматраних пара-
метара, и откривају њихову везу на основу оства-
реног резултата.
• Анализирајући повезаност тактичког испо-

љавања и оствареног резултата, на осно-
ву праћења утакмица Светског првенства у 
Јужноафричкој Републици 2010. године, могу 
се изнети следећи закључци:На основу броја 
успешних напада (удараца на гол), потврђено 
је да постоји статистички значајна разлика у 
просечном броју успешних напада између еки-
па које су оствариле различите резултате, и та 
разлика је у корист екипа које су победиле.

• Резултати анализе успешних напада и њихова 
подела на прецизне, непрецизне и ефикасне 
нападе, указују да од броја изведених напада 
зависи коначни исход на великом такмичењу, 
као што је Светско првенство у Јужноафричкој 
Републици 2010. године.

• Укупно претрчана дистанца по субузорци-
ма није повезана са коначним резултатом, 
јер нема статитистички значајне разлике при 
постизању коначног резултата. 

• На основу поседа лопте потврђено је да 
постоји статистички значајна разлика у про-
центу поседа између екипа које су оствариле 
различите резултате, и та разлика је у корист 
екипа које су победиле.

• Екипе које су победиле, такође значајно се 
разликују у односу на остале две групе у укуп-
ном броју додавања, као и броју успешних 
додавања оствареним на Светском првенству у 
Јужноафричкој Републици 2010. године.

• Међутим, анализирајући проценат тачних 
додавања, запажа се да не постоји статистич-
ки значајна разлика између екипа на основу 
оствареног резултата.

• Анализирајући структуру додавања, односно 
тактичко опредељење тренера, види се да не 
постоји значајна разлика у примени додавања 
различите дужине између три анализиране 
групе, али када је ефикасност додавања раз-
личите дужине у питању, екипе победнице су 
знатно успешније у дугим додавањима, док је 
успешност кратких и средњих додавања при-
ближно једнака.

У раду су представљене вредности које 
се могу користити као нормативни подаци за 
пројектовање и процену такмичарске активно-
сти фудбалских екипа, врхунских перформан-
си на колективан начин. Међутим, резулатати до 
којих се дошло овом анализом су специфични и 
одсликавају дешавања у датом тренутку, са свим 
специфичностима такмичења, важности утакми-
ца, репрезентативнних екипа и као такви се не 
могу генерализовати и на основу њих не би треба-
ло доносити закључке о тактици фудбалске игре 
на глобалном нивоу.

Будуће анализе, којима ће ова студија послу-
жити као теоријски оквир, требало би да пронађу 
односе у тактици игре, било у нападу или у одбра-
ни, између најуспешнијих тимова на репрезента-
тивним континенталним такмичењима, односно 
међународним клупским или националним шам-
пионатима, који на директан или индиректан на-
чин утичу на резултат у фудбалу.

Практична примена

Вредности података о анализи игре, без об-
зира да ли су или нису значајне, могу да послу-
же као повратна информација тренерима прили-
ком планирања и програмирања тренажних ак-
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тивности, али не и као једини извор информација 
о такмичарској успешности појединаца или тима. 
Примена резултата, добијених оваквим анализа-
ма, огледа се пре свега у теоријском смислу, где се 
на основу ових резултата могу прецизније уочи-
ти одређене тенденције развоја тактике фудбала, 
али и предвидети правац даљег развоја одређених 

тактичких аспеката и у офанзиви и у дефанзиви. 
Такође, са аспекта праксе и технолошког проце-
са, информације добијене оваквим студијама ви-
шеструко су корисне у идентификацији ефикас-
них средстава тактике фудбала, али и приме-
не појединих елемената технике, који доприносе 
остваривању врхунских резултата у фудбалу.
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