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Сажетак
Примарни циљ ове студије је био да се детектују технике дриблинга које су се користиле на Европском првенству у Пољској, њихова 
учесталост и ефикасност. Секундарни циљ истраживања је био да се на основу анализираних техничко-тактичких активности 
дриблинга на егзактнији начин објасни кошаркашка игра у нападу. На узорку од осам утакмица посматране су четири варијабле: 
време коришћења дриблинга, различити поласци у дриблинг, ток дриблинга и завршеци дриблинга. Протокол посматрања је 
примењен на сваку утакмицу посебно и на сваког играча посебно. На основу добијених резултата може се закључити да је на 
осам утакмица Европског првенства 2009. године у Пољској доминирала техника дриблинга коју је карактерисао укрштени 
полазак, у коме је предња промена правца била највише употребљивана, а најчешћи завршетак био у виду додавања и то после 
заустављања. Кад је у питању време коришћења дриблинга евидентно је да су све посматране екипе приближно исто временски 
користиле дриблинг, али и да је време коришћења дриблинга донекле утицало на коначни пласман, јер су у финалу играле екипе 
које су га временски најмање користиле, Шпанија 31.28 мин. и Србија 32.28 мин. Шампион је постала екипа која је временски 
најмање користила дриблинг, а то је екипа Шпаније. 

Кључне речи: ТЕХНИКА / ПЛАСМАН / ПОЛАЗАК У ДРИБЛИНГ / ТОК ДРИБЛИНГА / ЗАВРШЕТАК ДРИБЛИНГА

УВОД

У групи спортских игара кошарка се издваја 
као изразито сложена игра, са веома специфич-
ним структурним и функционалним особинама 
(Trninić, 1996). Она се често дефинише као поли-
структурни комплексни спорт, са основном карак-
теристиком непрекидног сукобљавања две групе 
играча на релативно малом простору у односу на 
број играча који учествују у игри (Хајнал, 1990).

Говорећи о дриблингу као специфично ко-
шаркашком елементу игре, потребно је подсе-
тити на поједине чињенице о настанку кошарке. 
Познато је да је кошарку створио тј. креирао Др. 

Џејмс Нејсмит (Dr. James Naismith 1861-1939), 
који је био инструктор физичког васпитања на 
Међународној YMCA школи (International YMCA 
Training School) у Спрингфилду, држава Ма-
сачусетс (Springfi eld, Massachusetts). Од тада 
па до данас кошарка је стално ишла узлазном 
путањом и постала је једна од најатрактивнијих 
и најраспрострањенијих спортских игара на све-
ту (Hofman, 2000). Године 1896. студенти Универ-
зитета Јејл су први почели да дриблају на утак-
мицама, а то је практично значило увођење дри-
блинга у кошарку (Wolff, 1991). Исте године је, 
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унутар YMCA основан званични комитет за пра-
вила игре који је прихватио дриблинг као елемент 
игре. Стално развијање кошарке и њен напредак 
је условљавао и појаву нових техника дриблинга.

Дриблинг (вођење лопте) је интегрални део 
кошаркашке игре и од виталног је значаја за ин-
дивидуалну и тимску игру. Као и додавање, дри-
блинг је један од начина на који се лопта креће 
у игри. То је једини елеменат технике игре који 
дозвољава играчу да са лоптом пређе већи део те-
рена. Играч наизменично једном руком остварује 
и губи контакт са лоптом. Правила игре не 
допуштају истовремени контакт са лоптом обема 
рукама (Каралејић и сар., 1998). Такође, правила 
игре не допуштају да се дриблинг прекида и поно-
во успоставља. Многи играчи сматрају дриблинг 
првим и најважнијим оружјем напада. Међутим, 
такав приступ дриблингу носи опасност од његове 
“злоупотребе” (непримењеност, несврсисходност) 
односно коришћења дриблинга “ради дриблинга”. 
Зато је најважније играчима створити праву слику 
и објаснити сврху дриблинга. 

У организацији напада дриблинг може да 
се појави у осам основних ситуација (Каралејић и 
Јаковљевић 2001): (1) Изношење лопте из рекета 
након освојене лопте у одбрани када није могуће 
додавање саиграчу (или у нападу за организацију 
новог напада); (2) Освајање терена када саиграчи 
нису отворени за додавање, нарочито против пре-
синга; (3) Транспорт лопте у организацији контра-
напада; (4) Продор на кош; (5) Везивање још не-
ког противничког играча за себе и тако стварање 
слободног простора саиграчу; (6) Постављање 
позиционог напада; (7) Поправљање сопствене 
позиције или угла у односу на кош пре додавања 
лопте саиграчу; (8) Креирање повољне позиције 
за сопствени шут. Дриблер мора бити у стању да 
подједнако дрибла и левом и десном руком, да за-
штити лопту приликом дриблинга, да има добру 
контролу над лоптом, као и преглед игре. Дри-
блинг је више кинестетичка и тактилна него ви-
зуелна способност, будући да током дриблинга 
дриблер не контролише лопту очима, већ мора да 
држи подигнуту главу ради контроле ситуације 
на терену (Каралејић и Јаковљевић 2008). 
Осим тога, Каралејић и сар. (2009) су показали 
постојање значајне повезаности између резулта-
та на тестовима дриблинга и когнитивних спо-
собности кошаркаша. Брзина релаизације посло-
ва у кошаркашкој игри је често пресудна за успех 

(Трнинић и сар. 2010), а дриблинг је од основни 
елемената кретања нападача са лоптом.

У тактичком смислу, дриблер успоставља 
дриблинг тек онда када нема могућност за ефи-
касно додавање, а када га успостави мора имати 
циљ који жели да постигне дриблингом и не пре-
кида га док год нема отвореног саиграча или про-
срор за шут. Без обзира на врсту дриблинга, сваки 
дриблинг се састоји из три дела, односно разликују 
се три основне фазе дриблинга: полазак у дри-
блинг, ток дриблинга и завршетак. Најчешћи на-
чини поласка у дриблинг су: укрштени полазак 
(нпр. играч искорачује левом ногом у десну страну 
и успоставља дриблинг десном руком), директни 
полазак (нпр. играч искорачује левом ногом у леву 
страну и успоставља дриблинг левом руком), боч-
ни полазак (нпр. играч у фронталној равни изводи 
корак десном ногом у десну страну и успоставља 
дриблинг десном руком), леђни полазак (нпр. играч 
искорачује десном ногом уназад и успоставља дри-
блинг десном руком) и финтирајући полазак код 
којег успостављању дриблинга претходи један 
или више финтирајућих покрета. Ток дриблинга, 
у основи, подразумева праволинијски дриблинг 
и дриблинг са променом правца кретања. Основ-
ни начини промене правца кретања у дриблингу 
су: предња промена (лопта се пребацује из једне 
руке у другу испред тела), средња промена (лоп-
та се пребацује из једне руке у другу између ногу), 
леђна промена (лопта се пребацује из једне руке 
у другу иза леђа) и промена “ролингом” (лопта се 
пребацује из једне руке у другу окретом целог тела 
око једне ноге). Завршетак дриблинга се своди на 
додавање и шутирање лопте. 

Овај рад разматра дриблинг као један веома 
значајан кошаркашки елеменат, и бави се његовом 
анализом на једном великом такмичењу - Европ-
ском првенству у Пољској 2009 године. Сврсис-
ходност ове анализе, имајући у виду тенденцију 
развоја модерне кошарке (игра у транзицији, игра 
се све више убрзава), може се наћи у унапређењу 
свеукупне методике тренинга кошаркаша у дело-
вима тренажног процеса који припадају техничко-
тактичкој припреми. Такође, анализа би треба-
ло да укаже на то да ли и колико сам дриблинг 
(његова фреквенција и ефикасност) може и у којој 
мери утицати на коначан пласман екипа на овом 
Европском првенству. Ова анализа ће покушати 
да одговори, односно класификује одређене тех-
нике дриблинга и њихову примену. 
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Примарни циљ ове студије је био да се 
детектују технике дриблинга које су се користиле 
на Европском првенству у Пољској, њихова учеста-
лост и ефикасност. Секундарни циљ истраживања 
је био да се на основу анализираних техничко-
тактичких активности дриблинга на егзактнији на-
чин објасни кошаркашка игра у нападу, пре свега 
са аспекта постојања диференцијација по играч-
ким позицијама у односу на примену техничко-
тактичких елемената, односно, дриблинга и елеме-
ната простора у коме делују.

МЕТОД 

За реализацију овог истраживања, кориш-
ћена је емпиријско-неекспериментална мето-
да и општа истраживачка техника – техника 
пос матрања. Коришћење ове методе у научном 
истраживању подразумева одабирање репрезента-
тивног узорка, чиме се омогућује генерализација 
добијених резултата. Применом ове методе 
сазнања могуће је истраживати садржај техничко-
тактичких активности које су предмет ове анали-
зе, а које се одвијају у фази напада код врхунских 
европских националних селекција.

Узорак истраживања
Првенство Европе у кошарци је врхунско 

такмичење на којем се могу препознати иновације 
и тренд развоја модерне кошарке кроз активности 
најбољих европских играча и тимова. Из тог раз-
лога утакмице са првенства представљају репре-
зентативни модел за истраживања, а актери тих 
утакмица репрезентативан узорак. 

Узорак истраживања чиниле су четири 
репрезентације, учеснице завршнице Европског 
првенства у кошарци одржаног у Пољској 2009. 
године (Шпанија, Србија, Грчка и Словенија), од-
носно њихови играчи који су наступали на овом 
такмичењу. У истраживању је анализирано укуп-
но осам утакмица: четири четвртфиналне утак-
мице, две полуфиналне, утакмица за треће место 
и финална утакмица.  Пласман екипа на првен-
ству је био:

1. Шпанија
2. Србија
3. Грчка 
4. Словенија

Поступак истраживања 
и узорак варијабли
Варијабле су добијене посматрањем и ода-

бране су као примарне за предмет анализе. Оне 
су постављене  као резултат основних теоријских, 
практичних начела и принципа, који припадају 
кошаркашкој игри и њеној еволуцији. 

Варијабле су добијене посматрањем ви-
део записа утакмица са овог првенства на ра-
чунару и преко ДВД-а. Материјали су преузе-
ти са телевизијског канала РТС2. Систематско 
посматрање је вршено више пута у периоду од 
месец дана и у ту сврху је конструисан посебан 
посматрачки лист. Варијабле дриблинга које су 
обухваћене овом анализом су следеће:
• време коришћења дриблинга (ВКД), 
• број напада (БН), 
• просечно време у једном нападу (ПВЈН), 
• укрштени полазак у дриблинг (УПД), 
• директан полазак у дриблинг (ДПД), 
• леђни полазак у дриблинг (ЛПД), 
• финтирајући полазак у дриблинг (ФПД), 
• предња промена правца (ППП), 
• средња промена правца (СПП), 
• леђна промена правца (ЛПП), 
• промена правца “ролингом” (ППР), 
• шут после продора (ШПП),
• додавање из дриблинга (ДИД), 
• шутирање после заустављања (ШПЗ), и
• додавање после заустављања (ДПЗ).

Статистичка обрада података
С обзиром да се истраживањем долази до 

искуствених чињеница, резултати истраживања 
исказани су квантитативним вредностима. Као 
први аспект квантитативне анализе коришћена 
је дескриптивна статистика. Од статистичких де-
скриптивних параметара у анализи је коришћена 
дистрибуција фреквенције за сваку варијаблу ис-
казану у форми прекидне статистичке серије, од-
носно номиналне статистичке скале. Приказани 
су апсолутне вредности, проценти и средње вред-
ности.
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победила је екипа која је више користила дриблинг, 
а то је репрезентација Грчке (11.3 мин), Словенија 
(10.3 мин.). Разлог највероватније лежи у томе што 
је екипа Грчке имала веома мали број контранапа-
да и полуконтрапада и игру базирала пре свега у 
позиционој игри са дужим нападима и акцентом, 
углавном, на унутрашњој игри. 

Полазак у дриблинг

У табели 2 је приказана, за све екипе, уче-
сталост полазака у дриблинг: укрштени пола-
зак у дриблинг (УПД), директан полазак у дри-
блинг (ДПД), леђни полазак у дриблинг (ЛПД) и 
финтирајући полазак у дриблинг (ФПД). Види се 
да је укрштени полазак у дриблинг био доминан-
тан код свих екипа (970 пута или 65% од укупног 
броја свих полазака), док је директан полазак на 
другом месту по употребљивости (349 пута или 
23% од укупног броја свих полазака).

блинг, али и да је време коришћења дриблинга до-
некле утицало на коначни пласман, јер су у фи-
налу играле екипе које су га временски најмање 
користиле: Шпанија 31.28 мин. и Србија 32.28 
мин. Грчка је најдуже имала лопту у свом посе-
ду - 35.73 мин. и просечно временски највише ко-
ристила дриблиниг - 7.2 секунде по нападу. Шам-
пион је постала екипа која је временски најмање 
користила дриблинг, а то је екипа Шпаније.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Време коришћења дриблинга

Табела 1 приказује укупно време коришћења 
дриблинга (ВКД), број напада (БН) и просечно 
време у једном нападу (ПВЈН) прве четири еки-
пе. Може се донети закључак да су све четири 
екипе приближно исто временски користиле дри-

Табела 1   Укупно време коришћења дриблинга (ВКД), број напада (БН) и просечно време у једном 
нападу (ПВЈН) 

ЕКИПА Шпанија Србија Грчка Словенија Укупно

ВКД (мин.) 31.28 32.28 35.73 33.8 133.09

БН 273 290 293 281 1137

ПВЈН (сек.) 6.8 6.6 7.2 7.1 6.9

Ови подаци указују да је екипа која је држала 
мање активно лопту у својим рукама остварила по-
беду у финалу. Чињеница је да се кошаркашка игра 
све више убрзава и да је присутна тенденција игре 
у нападачкој транзицији што иде у прилог екипа-
ма које у мањој мери користе дриблинг у тој фази 
напада. Што се тиче финалне утакмице, Шпанија 
је временски више користила дриблинг од Србије, 
а разлог за то вероватно лежи у прерано стеченој 
резултатској предности  коју је екипа Шпаније 
остварила на самом почетку утакмице и коју је од-
ржавала до самог краја “чувањем” лопте, тј. ду-
жим позиционим нападима и одржавањем разлике 
са сталним изменама играча и великим притиском 
у фази одбране. У контролисаној позиционој игри 
често је вршена изолација и тражен простор за игру 
1:1 при чему је пуно време за напад (24 секунде) 
максимално коришћено, а игра нападача са лоптом 
долазила до изражаја. У утакмици за треће место 

Табела 2   Учесталост полазака у дриблинг: укрштени полазак у дриблинг (УПД), директан полазак у 
дриблинг (ДПД), леђни полазак у дриблинг (ЛПД) и финтирајући полазак у дриблинг (ФПД)

Шпанија Србија Грчка Словенија Укупно

Н % Н % Н % Н % Н %

УПД 233 67 225 64 271 62 241 69 970 65

ДПД 68 19 69 20 132 29 80 23 349 23

ЛПД 42 12 40 12 37 8 22 6 141 10

ФПД 7 2 14 4 6 1 7 2 34 2
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Разлог овакве доминације предње проме-
не у односу на остале свакако лежи у брзини, 
једноставности и најбољој прегледности прили-
ком извођења исте. Осим тога, ова промена је до-
минирала у позиционим нападима у којима су 
играчи ову промену често изводили по аутоматиз-
му, без функционалности и у месту, али и прили-
ком „трошења“ времена у завршницама четврти-
на, тражећи себи простор за игру 1:1. Толикој уче-
сталости предње промене свакако иде у прилог 
и недостатак агресивности одбрамбених игра-
ча у појединим фазама игре - као индивидуална 
тактика одбране, али и избору колективних од-

Укрштени полазак највише је користи-
ла трећепласирана екипа Грчке (271) а најмање 
екипа Србије (225). Директан полазак је на дру-
гом месту по примени, а највише су га користи-
ли, такође, играчи Грчке (132). Леђни полазак у 
дриблинг је највише користила првопласирана 
екипа Шпаније (42), а најмање репрезентација 
Словеније (22). Обе те репрезентације имале су 
покретне високе играче (Гасол и Лорбек) са од-
личном леђном техником, али и игром лицем 
ка кошу када су у поседу лопте. У том елемен-
ту су се такође истицали Крстић и Величковић у 
репрезентацији Србије. 

Најмање су коришћени поласци у дриблинг 
са финтом (34 пута или само 2% од укупног броја 
свих полазака). Разлог овакве доминације укр-
штеног поласка у односу на остале поласке веро-
ватно треба тражити, са једне стране, у судијском 
критеријуму, тачније страху играча од прављења 
прекршаја правила - кораци приликом употребе 
директног поласка, који иначе може бити бржи. Са 

друге стране, директни полазак је ризичнији у од-
носу на укрштени јер је лопта изложенија одбрам-
беном играчу. Ту такође треба истаћи и поласке 
(нападе) из пријема који су често употребљивани 
приликом игре 1:1 и отварању контранапада где 
су играчи напада стварали велику предност већ у 
првом кораку у односу на одбрану. 

Ток дриблинга

Табела 3 приказује учесталост различитих 
промена правца дриблинга свих екипа заједно: 
предња промена правца (ППП), средња проме-
на правца (СПП), леђна промена правца (ЛПП) и 
промена правца ролингом (ППР). Предња проме-
на правца је највише коришћена у току дриблин-
га (846 пута или 61% од укупног броја свих про-
мена правца). Треба напоменути да је истоимена 
промена била доминантна у позиционим напади-
ма, али и да се неретко користила и у контранапа-
ду и полуконтранападу (у фази транспорта лопте) 
приликом освајања простора. 

Табела 3 Учесталост различитих промена правца дриблинга: предња промена правца (ППП), средња 
промена правца (СПП), леђна промена правца (ЛПП) и промена правца ролингом (ППР) свих 
екипа заједно

Шпанија Србија Грчка Словенија Укупно

Н % Н % Н % Н % Н %

ППП 200 54 143 46 310 74 193 70 846 61

СПП 99 26 101 32 54 13 53 19 307 23

ЛПП 17 5 7 2 15 4 6 2 45 3

ППР 56 15 62 20 39 9 25 9 182 13

Предњу промену правца најчешће су кори-
стили играчи Грчке (310), а најмање играчи Србије 
(143). На другом месту је средња промена правца 
или пребацивање лопте кроз ноге (307 пута или 
23% од укупног броја) а играчи Србије су кори-
стили ову промену више од осталих (101). Ову 
промену најмање су користили играчи Словеније 
(53). „Ролинг” је на трећем месту (182 пута или 
13% од укупног броја свих промена), а ту је 
Србија такође водећа (62). Најређе примењивана 
је леђна промена правца (45 пута или свега 3% од 
укупног броја), а више од осталих су је користи-
ли играчи Шпаније.
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ни (комплексности) извођења поменуте акцио-
не целине. Додавање из дриблинга, као најбрже и 
најкомплексније додавање, је на другом месту по 
учесталости, а добар део тих додавања због своје 
брзине је коришћен углавном у контранападу и 
полуконтранападу, а ретко у позиционој игри. 

Све четири екипе су приближно исто вре-
менски користиле дриблинг (од 31.28 до 35.73 
мин.), а шампион је постала екипа која га је 
временски најмање користила: Шпанија 31.28 
мин. На осам утакмица Европског првенства у 
Пољској 2009. године (узорак анализе четири 
првопласиране екипе) доминирао укрштени по-
лазак у дриблинг који је коришћен 970 пута од-
носно 65% од укупног броја свих полазака. У 
фази тока дриблинга предња промена правца је 
најчешће коришћена (846 пута или 61% од укуп-
ног броја свих промена правца). Завршетак дри-
блинга је најчешће карактерисало додавање по-
сле заустављања (955 пута или 58% од укупног 
броја свих завршетака). 

Табела 4   Учесталост различитих завршетка дриблинга: шут после продора (ШПП), додавање из 
дриблинга (ДИД), шут после заустављања (ШПЗ) и додавање после заустављања (ДПЗ)

Шпанија Србија Грчка Словенија Укупно

Н % Н % Н % Н % Н %

ШПП 36 9 36 8 38 10 40 10 150 9

ДИД 89 21 94 20 63 16 89 22 335 20

ШПЗ 48 11 60 13 69 18 47 12 224 13

ДПЗ 245 59 268 59 212 56 230 56 955 58

брана у датом тренутку. Промена “ролингом” и 
леђна промена, као технички комплексније али 
и “спорије“ промене, су на трећем, односно чет-
вртом месту. Играчи Србије су највише користи-
ли ролинг из разлога што су играчи на спољним 
позицијама (Теодосић и Марковић) били под не-
што већим притиском одбране од осталих играча.

Завршетак дриблинга

У табели 4 је приказана учесталост разли-
читих завршетка дриблинга свих екипа заједно: 

шут после продора (ШПП), додавање из дри-
блинга (ДИД), шут после заустављања (ШПЗ) и 
додавање после заустављања (ДПЗ). Завршетак 
дриблинга је углавном карактерисало додавање. 
На првом месту то је додавање после заустављања 
(955 пута или 58% од укупног броја свих заврше-
така) и ту акциону целину је највише користи-
ла екипа Србије (268), а најмање репрезентација 
Грчке (212).

На другом месту је додавање из дриблин-
га (335 пута или 20% од укупног броја свих завр-
шетака) и њега је највише користила такође 
репрезентација Србије (94). Завршетак шутом 
(после заустављања) је на трећем месту (224 пута 
или 13% од укупног броја свих завршетака) и тај 
завршетак је највише користила репрезентација 
Грчке (69) а најмање репрезентација Словеније 
(47). Завршетак шутом (после продора) се најмање 
користио на свим утакмицама (150 пута или све-
га 9% од укупног броја), а највише су га користи-
ли играчи Словеније (40).

Са обзиром на то да су одбране данас све 
агресивније и да нападач бива све инфериорнији, 
не чуди податак да је најмање коришћен шут из 
продора и то углавном у ситуацијама завршнице 
контранапада 1:0, 2:1, а врло ретко у позиционој 
игри 5:5 где су играчи ретко покушавали да сами 
себи „искреирају“ и створе ситуацију коју би ре-
шили продором. Слична је ситуација и са скок-
шутем који је на трећем месту по учестало-
сти, а један од разлога, поред агресивне одбра-
не у ситацијама 1:1, треба тражити и у тежи-
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лика учесталост предње промене вероватно је и 
последица недостатка агресивности одбрамбених 
играча. Примена разних варијанти предње проме-
не (inside-out, cross-over) и њихова добра ефикас-
ност говоре о потреби интензивнијег укључивања 
тих техника дриблинга у тренинг.  

Што се тиче завршетака дриблинга, може се 
закључити да су шутеви изразито мање коришћени 
у односу на додавања. Најмање су коришћени шу-
теви из продора  (свега 150 остварених или 50 про-
сечно по утакмици),  и то углавном у ситуацијама 
завршнице контранапада 1:0, 2:1, а врло ретко у 
позиционој игри 5:5, као и скок-шутеви. Најчешћи 
завршетак дриблинга је било додавање након 
заустављања. Додавање из дриблинга је на дру-
гом месту и то свакако треба узети у обзир при-
ликом свеукупне методике тренинга кошарка-
ша у деловима тренажног процеса који припадају 
техничко-тактичкој припреми. Приметно је да се 
јако мали број додавања из дриблинга користио у 
позиционој игри. У односу на тежину и комплекс-
ност овог елемента и на агресивност која је била 
испољена у овој фази игре, овај податак добија 
на значају. У односу на коришћење додавања као 
завршетка дриблинга може се зајкључити да се 
дриблинг и даље користи превасходно као сред-
ство организације напада. 

С обзиром на тенденцију развоја кошарке 
(игра се све више убрзава), може се претпоста-
вити да ће до изражаја долазити универзалнији 
играчи са већим репертоаром дриблинга, тако да 
ће и методологија тренинга дриблинга бити усме-
рена ка унапређивању, до сада, чешће и више 
коришћених техника дриблинга, као и на развоју 
нових или појединих запостављених техника дри-
блинга. 

Извод из дипломског (мастер) рада: „Анали-
за фреквенције и ефикасности употребе дриблинга на ев-
ропском кошаркашком првенству у Пољској 2009. године“. 
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког 
васпитања, 2010.

ЗАКЉУЧЦИ

Ова студија је показала да је на осам утак-
мица Европског првенства 2009. године у Пољској 
доминирала техника дриблинга коју је карактери-
сао укрштени полазак, у коме је предња промена 
правца била највише употребљавана, а најчешћи 
завршетак био додавање, и то после заустављања. 

Време коришћења дриблинга је било при-
ближно исто код све четири екипе, с тим да је по-
бедник првенства  - екипа Шпаније најмање ко-
ристила дриблинг. Шпанија је играла са више 
додавања и брзим транспортом лопте, односно 
играчи су краће време држали активно лопту у 
својим рукама. 

У односу на врсту поласка у дриблинг до-
минирала је, у односу на остале поласке, приме-
на укрштеног поласка (970 пута укупно на свим 
утакмицама или 323 пута по утакмици). Осим 
овог поласка треба истаћи и поласке (нападе) из 
пријема лопте који су често употребљивани при-
ликом промене стране напада и игре 1:1 али и у 
отварању контранапада, где су нападачи стварали 
велику предност већ у првом кораку у односу на 
одбрану. Овај податак може бити значајан за про-
цес обуке и методике тренинга дриблинга у на-
редном периоду. 

У највећој мери се користила предња про-
мена правца у дриблингу (846 пута укупно или 
282 пута просечно по утакмици). Она је била до-
минантна у позиционим нападима, али се ко-
риситила и у контранападу и полуконтранапа-
ду. Међутим, често су играчи ову промену изво-
дили без изражене функционалности и у месту, 
али и приликом „трошења“ времена у завршни-
цама четвртина тражећи простор за игру 1:1. Ве-
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