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плексних интеракција унутар система кошаркаш-
ке игре (Trninić, Perica i Pavičić, 1994). Поједини 
аутори (Lapham, & Bartlett, 1995; McGarry, et al.,  
2002; Lees, 2002) наглашавају важност и пред-
лажу истраживања комплексних интеракција у 
спортским такмичењима. 

Процес сарадње-супротстављања захте-
ва когнитивну компоненту игре, а третира се као 
процес интеракције у којој саиграчи међусобно 
сарађују обављајући различите задатке у игри. 
Супарници се међусобно супротстављају тој 
сарадњи с крајњим циљем да стеченим знањем и 
вештинама надиграју противника (Trninić, 1995). 

У складу са наведеним, кошаркашка игра 
се може посматрати слојевито. У врхунском спор-
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УВОД

Кошаркашка игра има специфичне струк-
турне и функционалне карактеристике које је 
разликују од осталих тимских спортова, иако 
припада истом стаблу спортских игара (фудбал, 
рукомет, хокеј, рагби, ватерполо) чији је темељ 
сарадња и супротстављање (Trninić, Perica i 
Pavičić, 1994; Trninić, 1995; Трнинић и сар. 2010а, 
2010б). Функционални приступ анализи кошар-
кашке игре омогућава рашчлањивање система 
међуделовања и међзависности параметара уну-
тар структуре кошаркашке игре као и функци-
оналну анализу односа и повезаности тактич-
ких намера у нападу и одбрани (Hernandez, 1987; 
Trninić, 1995). С друге стране то отвара могућност 
математичког формализовања и анализирања ком-
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ту та слојевитост, зависно о позицији посматрача, 
може бити сагледана из перспективе: играча, ек-
спертних тренера, манаџера и научника (Trninić, 
Jelaska i Papić, 2009a). У овом раду кошарка се по-
сматра као скуп знања састављен од више слојева, 
а назван корпусом кошаркашког знања (Trninić, 
1995; Trninić, Trninić i Jelaska, 2010). Могли бис-
мо рећи да је кошарка тимска спортска игра где се 
у сваком тренутку „тестирају“ практична и кон-
цептуална знања појединог играча и целе екипе.

Притом, кошаркашка игра се с аспекта ек-
спертних тренера и играча, може посматрати као 
уређен низ задатака у игри које сваки играч тре-
ба обавити с обзиром на позицију и улогу уну-
тар одређеног модела тактике игре (Trninić, 1995; 
Трнинић и сар., 2010а, 2010б). 

Обављање задатака у игри подразумева 
успешно коришћење техничко-тактичких знања и 
вештина којима сваки играч своју индивидуалну 
технику и тактику усклађује са саиграчима пре-
ко колективне тактике тима, а све ради постизања 
индивидуалних и заједничких циљева. 

Трнинић, (1995.) наводи да задаци у игри 
појединачно разврставају моторичку активност 
и моторичко понашање појединих играча, с об-
зиром на позицију и улогу у тиму унутар моде-
ла тактике игре. То се првенствено односи на 
специфичне захтеве који укључују: когнитивно-
моторичку (техничко-тактичку), енергетску (ин-
тензитет игре) и социомоторичку компонен-
ту активности тј. сарадња и супротстављање 
(Trninić, 1995). Све три компоненте огледају се 
у решавању и реализацији појединих ситуација 
и тока акција унутар фаза и модела тактике 
игре, унутрашњим и спољним оптерећењима у 
тренажној и такмичарској активности, те на склоп 
релевантних спортско-специфичних обележја и 
стања појединог играча одговорних за успешно 
обављање задатака на појединој позицији у игри. 

Трнинић, Перица и Павичић (1994), Пе рица, 
(2011) и Јеласка (2011), су учинили математичку 
дескрипцију система “кошаркашка утакмица”. 
Досег тог модела је распознавање двају базичних 
стања система (позиционо и транзиционо) с 
аспекта кинематичког описа. Притом та стања 
су (1) позиција, тј., речником кошаркашке праксе 
позициони (постављени) напад или одбрана, и 
(2) конверзија-транзиција (Knight, 1994.) стање 
претварања напада у одбрану, или одбране у 
напад. Конверзија-транзиција се интерпретирају 

као преклоп - веза између фазе одбране и фазе 
напада. Послови које играчи обе екипе обављају 
на појединим позицијама, у односу на положај 
лопте, генеришу различита стања игре. 

МОДЕЛИРАЊЕ СИСТЕМА

Током игре играчи препознавају и предвиђају 
догађаје у игри, те у складу с тим, селективно 
одлучују и реагују (Trninić, 1995; Трнинић и сар., 
2010а, 2010б). Систем у кошарци можемо посма-
трати као скуп свих учесника кошаркашке утак-
мице. У разматрању се можемо ограничити само 
на лопту и играче у игри. Међутим, у контек-
сту такмичарске ситуације, још морамо убројити 
судије, тренере, играче с клупе и публику (Trninić, 
Perica i Pavičić, 1994). Надаље, у контексту струк-
турне анализе знања у кошаркашкој игри кине-
матичким описом одређена је категорија стања 
игре. Положајем у хијерархијској структури ко-
шаркашког стабла стања игре су дефинисана у 
простору између задатака у игри (испод) и такти-
ке (изнад) (Trninić, 1995; Trninić, 2006).

Досадашња истраживања 
Марковљевим ланцима у спорту 
Тимске спортске игре су вишеструктурне 

и комплексне спортске активности у којима је 
присутна симбиоза цикличних и ацикличних 
кретања са и без лопте (Trninić, 1995). Одређују 
их односи сарадње саиграча и супротстављања 
противничких играча. Кошаркашка утакмица има 
континуирани ток а може се приказати као уређен 
низ задатака који генеришу стања игре (Trninić, Pe-
rica i Pavičić, 1994). Унутар нашег модела анализе 
стања кошаркашке игре претпостављамо да је ток 
игре дискретизован на коначно много временских 
тренутака. Тај ток могуће је поделити на одређене 
фазе: напад, одбрана и конверзија (Knight, & Newe-
ll, 1986; Perica, 2011; Jelaska, 2011). 

Свака фаза тока игре има конкретна 
обе лежја с врло специфичним и прецизно 
дефинисаним циљевима унутар сложеног 
тактичког колективног деловања, што потврђује 
да је кошаркашка игра високог степена тактичке 
сложености (Trninić, 1995; Трнинић и сар., 2010а, 
2010б). 
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Методе вештачке интелигенције (Lapham, 
& Bartlett, 1995), вештачке неуронске мреже (Perl, 
2001; Perl, & Weber, 2004; Lees, Barton, & Kershaw, 
2003), методе теоријског рачунарства (Perl, 2005), 
теорије динамичких система (Gréhaigne, Bouthier, 
& David, 1997; McGarry, et al. 2002), стохастички 
процеси и посебно Марковљеви ланци (Hirotsu, 
2002; Forbes, & Clarke, 2004; Meyer, Forbes, & 
Clarke, 2006), нелинеарни модели (Trninić, Jela-
ska, & Papić, 2009b) постају незаобилазан алат у 
анализама комплексних спортских активности. 

Марковљеви ланци се у спортској науци 
први пут примењују 1977. године у Белмановом 
(Bellman, 1977) раду. Норман (Norman, 1999) је 
направио преглед 17 научних радова у којима је 
анализирао могућности коришћења стохастичких 
процеса у спортској науци, док су Кларк и Норман 
(Clarke, & Norman, 1998) применили стохастичке 
технике да би истражили различите процесе 
одлучивања у крикету.

Лес (Lees, 2002) наглашава да нове методе, 
примјерице умјетне неуронске мреже могу бити 
прикладан алат који ће помоћи превазилажењу 
постојећих ограничења како техничке анализе 
тако и опћенитих квантитативних анализа.

Tako на пример, Хиротсу и Рајт (Hirot-
su, & Wright, 2003b) анализирају игру бејзбола 
Марковљевим ланцима и показују како такав 
приступ може помоћи при одабиру оптималних 
стратегија ударања и како се вероватноћа победе 
повећава ако се следи предложена стратегија. 
Такође, коришћењем Марковљевог модела 
израчунавају вероватноћу победе из било којег 
стања решавањем линеарног система са преко 
милион једначина.

Буки, Харолд и Палакио (Bukiet, Harold, & Pal-
acios, 1997) су предложили приступ који може бити 
прилагођен да директно укључи учинак ударања и 
одбрамбених способности. Такође, приступ може 
бити кориштен за налажење оптималног редоследа 
ударања, распореда трчања и др.

Хиротсу и Рајт (Hirotsu, & Wright, 2003a) 
су на основу реалних података, предложили 
статистички модел утакмице америчког фудбала, 
који може бити користан за дубљи увид у тимске 
карактеристике.

Разни примери научних истраживања 
структуре поентирања на темељу вероватноће, 
укључујући идентификацију оптималне 
стратегије одлучивања, нађени су у сквошу (Ap 

Simon, 1951, 1957; Clarke, & Norman, 1979; Po-
llard, 1985; Schutz, & Kinsey, 1977; Wright, 1988), 
тенису (Croucher, 1982, 1986; Morris, 1977; Po-
llard, 1987; Schutz, 1970), бадминтону (Clarke, 
1979; Renick, 1977), odbojci (Pfeifer, & Deutsch, 
1981) и  бејзболу (Trueman, 1977). Следећи те 
ауторе, МекГери и Френкс (McGarry, & Franks, 
1994, 1996a, 1996b) су моделирали понашање 
(ударце) у сквошу користећи Марковљеве ланце. 

Ламес је користио коначне Марковље-
ве ланце у моделирању спортских игара ук-
ључујући њихов прорачун (Kemeny, & Snell, 
1976). Направљене су симулације за процену 
успешности одређених тактичких понашања, као 
и процене извођења појединих играча у тимским 
играма. Та идеја је примењена на тенис, (Lames, 
1988, 1991), сквош (McGarry, & Franks, 1994; 
1996a; 1996b) одбојку (Lames, & Hohmann, 1997; 
Lames, et al., 1997), стони тенис (Zhang, 2003) и 
рукомет (Pfeiffer, 2003).

Ширли (Shirley, 2007), примењујући Мар-
ков љеве ланце на кошаркашку игру дефинише 
стања Марковљевог ланца преко три фактора:

1. Која екипа има посед лопте (домаћин или 
гост)

2. Како је екипа дошла до поседа лопте 
(убацивање лопте иза бочне или чеоне линије, 
украдена лопта, нападачки скок, одбрамбени 
скок, слободна бацања)

3. Број поена који је постигнут у прошлом 
поседу (0,1,2 или 3)

Најшири могући модел би имао 2х5х4=40 
стања, али будући да су одређене комбинације 
три фактора немогуће, модел има 30 стања. 
Искључивањем неких ретких догађаја у игри, 
модел има још мање стања. Тако на пример, 
ако се претпостави да ретки догађаји, попут 
постизања 4 поена у једном нападу, нису могући, 
тада одређена стања могу бити елиминисана без 
нарушавања ваљаности модела. Предложени 
модел даје врло детаљну “микросимулацију” 
кошаркашке утакмице. Варијабле од интереса се 
рачунају преко симулације. Неки примери могу 
бити: вероватноћа победе за поједине екипе,  
очекивани број поена по поседу лопте, остварен 
(посед) на различите начине као нпр. нападачким 
скоком или одбрамбеним скоком, те промена 
вероватнће победе као функција броја поседа 
лопте по утакмици, односно колико је корисна 
стратегија успоравања темпа утакмице. 
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Моделирање кошаркашке игре 
Марковљевим ланцем 
У контексту наведене дефиниције стања 

у кошаркашкој игри (Trninić, Perica i Pavi-
čić, 1994; Perica, 2011, Jelaska, 2011) јасно је 
да имамо бесконачно различитих стања игре. 
Такав приступ дефиницији стања кошаркашке 
игре, иако формалан и научни, непрактичан је 
за анализу Марковљевим ланцима. Стога де-
финишемо да су два стања еквивалентна ако су 
сродна  у смислу просторно временских односа. 
Потребно је нагласити својство транзитивности, 
односно ако су А и Б еквивалентна стања те ако 
су Б и Ц еквивалентна стања да су тада А и Ц 
еквивалентна стања. Сада дефинишемо стање 
Марковљевог ланца као скуп свих еквивалентних 
стања поједином стању. 

Очито је да се поједино стање Мар-
ковљевог ланца састоји од бесконачно међусобно 
еквивалентних стања, те да се поједино стање игре 
може налазити само у једном стању Марковљевог 
ланца.  Притом се поједино стање Марковљевог 

ланца догађа у интервалу  ttt ii , при чему 
се t  бира искуствено, тако да наше разматрање 
има практичну сврху.  

Са стајалишта Марковљевих ланаца, 
тре нутно стање Марковљевог ланца има све 
информације потребне за одлуку одабира бу-
дућег стања Марковљевог ланца, односно рачу-
нање вероватноће прелаза у будуће стање. У на-
шем приступу анализи стања кошаркашке игре 
то је прикладан модел, с обзиром да је акција у 
стању позиције/транзиције у тренутку т последи-
ца претходних стања и није потребна никаква до-
датна информација која би одређивала могућност 
преласка у будуће стање. 

Претпостављамо да обављање задатака 
појединих играча унутар модела тактике игре 

генерира укупно 1
6

1


i
inN  стања подијеље 

них у четири темељне групе стања:

1. Стања која задовољавају принципе рав-
нотеже игре у 4 фазе тока игре:

• позициона одбрана (н1 стања) - први скуп 
стања

• транзиција одбране (н2 стања) - други скуп  
стања

• транзиција напада (н3 стања) - трећи скуп  
стања

• позициони напад (н4 стања) - четврти скуп  
стања

2. Стања са неуспешним исходом (н5 стања) 
-пети скуп стања

3. Стања са успешним исходом (н6 стања) – 
шести скуп стања

4. Стање почетног подбацивања лопте (једно 
стање) – седми скуп стања 

Дакле, поједина фаза тока игре се састоји 
од релативно независног скупа стања.

Стандардно претпостављамо да је за 
сва стања i,j и за све тренутке t вјеројатност 

)( 1 iXjXP tt   транзиције међу стањима 
Марковљевог ланца независна од тренутка t. 

Притом израз )( 1 iXjXP tt   означава веро-
ватноћу преласка у (t+1)-ом тренутку у стање 
j, ако је у претходном тренутку t ланац био у 
стању i. Стандардно ћемо користити нотацију 

jitt piXjXP ,1 )(  ,   Nji ,...,1,  .

Надаље, са  1,...,1 ni , означаваћемо

ста ње позиционе одбране, са  211 ,...,1 nnni   
стање транзиције одбране, са

 32121 ,...,1 nnnnni   стање транзиције 
напада, а са 

 4321321 ,...,1 nnnnnnni 

стање позиционог напада. Аналогно се нотирају 
стања за остале групе стања.

Даље, претпостављамо да је у иницијалном 
тренутку, т = 0 активно истакнуто стање почетног 
подбацивања лопте. Односно, ако са к означимо 
стање почетног подбацивања лопте тада вреди:

.1)(
,0)(

0

0




kXP
kiiXP

    (1)

Дакле, матрица прелаза Марковљевог лан-
ца је блок матрица P реда N  дана са:

 
7,...,1,, 


jijiPP     (2)
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С обзиром на искуство из кошаркашке 
праксе, поједина фаза тока игре се може поделити 
на иницијалну, средишњу и завршну подфазу 
(Perica, 2011; Jelaska, 2011), при чему је могуће 
имати Ii иницијалних стања, Мi средишњих стања 
и Fi завршних стања, при чему вреди Ii +Mi +Fi=ni. 

Матрица која садржи прелазне вероватноће 
за фазу позиционог и транзиционог напада, Pi,i 
i=3,4 (дијагонални елементи блок матрице П) ће 
бити квадратна матрица са ни редова и ни колона 
следећег облика: 

Где су  Pi,j , i,j=1,...,7 матрице прелазних 
вероватноћа  ni  стања и-тог скупа стања у nj 
стања j-тог скупа стања. Притом је поједина блок 

матрица Pi,j димензија ji nn  .  

Како је, на пример,

0)( 1  iXjXP tt , 
ако је 

   321211 ,...,1,,...,1 nnnnnjni   

i

    132121 ,...,1,,...,1 njnnnnni   

у предложени модел не може прећи из стања 
позиционе одбране директно у стање транзиције 
напада. То је због тога што је за прелаз из 
позиционе одбране у транзицију напада нужно 
прво прећи у стање које ће одредити успешност/
или неуспешност акције и зато што прелаз из 
транзиције напада у позициону одбрану није 
могућ. Из тога следи да је P1,3 = P3,1 = 0 (нул 
матрица). Слично разматрање вреди за прелаз 
из позиционог напада у транзициону одбрану 
и обрнуто.  Даљом анализом структуре игре, 
закључујемо да је матрица П  блок матрица 
облика:































000
0000
0000

000
00

00
000

4,73,72,71,7

4,63,62,6

3,52,51,5

7,46,45,44,4

7,36,35,34,33,3

7,26,25,22,21,2

7,16,15,11,1

pppp
PPP

PPP
PPPP
PPPPP
PPPPP
PPPP

P
                      (3)

Елементе матрице P интерпретирамо на 
следећи начин:

1. Матрице Pi,5 , Pi,6 i Pi,7 za i=1,...,4 су 
показатељи успешности унутар 
поједине фазе игре, с обзиром да садрже 
вероватноће уласка у стања успеха, 
неуспеха. 

2. P2,1 i P3,4  су показатељи контроле 
интензитета (темпа) кошаркашке игре. 
У граничном случају, када блокови П2,1 и 
П3,4 конвергирају нул-матрици то упућује 
на високо интензивну и неконтролисану 
игру.
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Очекујемо да ће се експерименталним 
истраживањем показати да постоје преферирани 
модели игре (комбинаторика) унутар сваке 
поједине екипе као и у елитном разреду европске 
кошарке у целини (Евролига). Другим речима, 
очекујемо да ће постојати префериране „шетње“ 
Марковљевим ланцем унутар поједине фазе и 
подфазе тока игре.

Такође, вероватно ће процесом спортске 
припреме, те уигравањем екипе током сезоне 
доћи до промене вредности појединих елемената 
матрице, односно промена вероватноћа прелаза. 
Притом се очекује повећање успешности 
префериране комбинаторике у свим фазама тока 
игре. 
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Прва блок матрица прелазних вероватноћај 
е нул-матрица с обзиром на дефиницију варијабли 
иницијалног стања позиционог и транзиционог 
напада (Perica, 2011; Jelaska, 2011).

Даље, матрица која садржи прелазне 
вероватноће за фазу позиционе и транзиционе 
одбране Pi,i i=1,2 ће бити квадратна матрица са ni 
редова и ni колона следећег облика: 
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Матрица има наведену структуру што је у 
складу са дефиницијом варијабли позиционе и 
транзиционе одбране (Perica, 2011; Jelaska, 2011).

Надаље интерпретирамо 
3. Дијагоналне блок матрице Pi,i, i=1,...,4 

осликавају комбинаторику игре.
Горњи десни подблок матрице Пи,и опет 

упућује на интензитет или темпо игре. Штавише, 
када он тежи нул-блок матрици то упућује на 
контролисани тиок игре („дуги напад“). 

Претпостављамо да је процес стационаран 
унутар једне утакмице, односно поједине 
вероватноће се не мењају тоеком једне утакмице.
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5.  Clarke, S.R. (1979). Tie-point strategy in 
American and international squash and 
badminton. Research Quarterly, 50, 729-734.

6.  Clarke, S.R., i Norman, J.M. (1979). Comparison 
of North American and international squash 
scoring system – analytic results. Research 
Quarterly, 50, 723-728.

7.  Clarke, S.R., i Norman, J.M. (1998). When 
to rush behind in Australian Rules football: a 
Dynamic Programming approach. Journal of 
Operational Research Society, 49(5), 530-536.

8.  Croucher, J.S. (1982). The effect of the tennis 
tie-breaker. Research Quarterly for Exercise and 
Sport, 53, 336-339.

У контексту конкретно одабраног модела 
тактике игре у нападу и одбрани за поједину 
екипу, поставља се питање која ”шетња”  по 
марковљевом ланцу има највеће вероватноћа 
успешног исхода? 

ЗАКЉУЧАК

Истраживања, валидација и евалуација 
догађаја у кошаркашкој игри су нужни за науч-
но утемељење примењене кинезиологије у спор-
ту. У овом раду је дефинисан појам стања игре 
са становишта примене Марковљевих лана-
ца у теорији комплексних спортских активно-
сти. Притом се континуирани ток кошаркаш-
ке утакмице дискретизује и објашњава као један 
карактеристичан след стања. Даље, у члан-
ку је обликован  апстрактни систем кошаркаш-
ке игре као теоретски темељ за његово касније 
прецизирање, те проверу његовог деловања. 
Дискретизацијом континуираног тока кошар-
кашке игре и дефинисањем еквиваленције међу 
стањима дати су предуслови за одређивање пре-
лазних вероватноћа међу стањима система. При-
том је за опис интеракције међу стањима систе-
ма коришћен математички модел, дискретни сто-
хастички процес, Марковљев ланац. Структу-
рисана је матрица прелазних вероватноћа међу 

појединим стањима Марковљевог ланца. Наве-
дени модел диференцира  стања игре унутар че-
тири фазе тока кошаркашке игре те омогућава 
предикцију будућих стања. Истраживање ће 
помоћи да уочимо преовлађујуће тенденције игре 
у европској врхунској кошарци, те да преко изра-
чунатих параметара препознамо тенденције кон-
троле интензитета игре, нивое тактичке комбина-
торике, те преферираних тактичких модела код 
појединих тимова. 

Будуће смернице истраживања би тре-
бало да утврде и објасне односе и повезаности 
појединих стања и фаза игре, те одређивање ну-
меричких вредности у постављеном операцио-
нализованом моделу. Дакле, анализа вредности 
матрице прелазних вероватноћа би вероватно 
била значајан допринос ситуационом приступу у 
емпиријској провери кошаркашких законитости и 
принципа равнотеже унутар кошаркашке игре.

Са становишта теорије спортских игара, 
потребно је наставити истраживати интринзич-
ни скуп информација (унутрашња стања играча, 
те захтеве за поједини тип играча),  стања, ток и 
равнотежу игре, као делова система “кошаркашка 
утакмица”. Притом, коначни циљ би требао бити 
утврђивање односа и повезаности између кине-
матичких параметара стања игре и интринзичних 
параметара равнотеже током игре, те обликовања 
математичког модела који би обухватио и те везе. 
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