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Сажетак
Циљ овог истраживања је био да се утврди и анализира примена, начин организовања,  и ефекти примене одређених типова 
одбране. Примењена је емпиријско-неекспериментална метода и техника посматрања, које омогућавају истраживање техничко-
тактичких активности у кошарци. Узорак истраживања су чинили 8 кошаркашких клубова, учесника завршнице Купа Радивоја 
Кораћа одржане Нишу 2012. године. Анализирано је седам утакмица: четири четвртфиналне утакмице, две полуфиналне, и 
финална утакмица. Подаци су прикупљени техником посматрања, а анализа колективне одбране је извршена  на основу варијабли 
од којих зависи организовање и успешност колективне одбране. Истраживањем је обухваћено пет општих варијабли, седам 
које се односе на тип одбране и пет варијабли одбрамбених активности, а резултати истраживања су исказани квантитативно. 
Анализом података се показало да су екипе са већим проценатом генералне ефикасности одбране добијале утакмицу. Током 
праћења утакмица стекао се утисак да су играчи на спољним позицијама значајније доприносили ефикасности одбране, док су 
играчи на унутрашњим позицијама показали мању покретљивост у одбрани.
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УВОД

Кошарка је данас веома популаран екип-
ни спорт, пре свега због изражене динамике, 
променљивости и непредвидљивости догађања 
на терену током трајања игре. То је изрази-
то сложена игра, са веома специфичним струк-
турним и функционалним особинама (Trninić, 
1996). У структури игре се препознају интерми-
тентне и веште кретне активности чије успеш-
но извођење захтева комбинацију индивидуал-
них вештина, тимске игре и мотивационих аспе-
ката (Trninic, & Dizdar, 2000).  Сложеност игре се 
пре свега односи на сарадњу пет играча, који то-
ком игре обављају различите, и за сваку позицију 
специфичне послове. Успешност већег броја по-
слова које кошаркаши обављају у игри се пости-

же брзим акцијама на релативно малом простору 
(Трнинић и сар., 2010). Сарадња играча на терену 
и синхронизација њихових деловања се највећим 
делом обезбеђује правилним избором такти-
ке игре. Тактика у кошарци се може дефинисати 
као примена свеукупних индивидуалних, груп-
них и екипних дејстава у постизању максималног 
спортског резултата (Каралејић, и Јаковљевић, 
2001). Тактика кошарке је веома богата, а посеб-
но тимска тактика. Она се непрекидно развија, 
унапређује, и тај напредак је видљив у пракси, 
као на пример у женској кошарци, где се све више 
бира она тактика која доприноси динамичнијој и 
агресивнијој игри (Весковић, и Јаковљевић, 2000; 
Јаковљевић, и Попов, 2001). Тимска тактика се 
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састоји од тактичких система који су одређени 
у односу на ток кошаркашке игре. Ток игре се 
најчешће посматра кроз две фазе: напад и одбра-
на, односно четри фазе: напад, транзиција из на-
пада у одбрану, одбрана и транзиција из одбране 
у напад (Trninić, 1996).  У складу сатим се и так-
тика најчешће систематизује као тактика напада 
и одбране. Један од важних фактора, који утичу 
на постизање добрих резултата, је управо избор 
тактике игре. Основни фактор при избору такти-
ке су способности и вештине сопствених игра-
ча (Каралејић, и Јаковљевић, 2001; Стефановић, 
Јаковљевић, и Јанковић, 2010). Добар резултат се 
огледа посебно у избору тактике одбране, јер је 
добро организована и континуирана игра у одбра-
ни основна инвестиција за постизање врхунских 
резултата (Knight, & Newell, 1986a, 1986a; Pešić, 
1997; Wooden, 1998). Квалитет одбране једног 
тима веома често одређује и квалитет напада. 
Ослањање само на напад је превелик ризик. Че-
сто се каже да је одбрана огледало кохезивности 
једног тима, јер захтева бескомпромисну сарадњу 
свих пет играча и показује врло јасну вољу да 
играчи помажу једни другима. У кошарци постоје 
различите врсте одбрана, међутим све одбране се 
могу систематизовати у две велике групе: отворе-
не и затворене одбране (Каралејић, и Јаковљевић, 
2008).  У групу отворених одбрана спадају одбра-
не које се играју на целом терену, 2/3 терена, на 
пола терена и на 1/3 терена и то су: одбрана чо-
век на човека, пресинг и зонски пресинг. Затворе-

не одбране се играју на 1/3 терена, у зони шута и 
ређе на једној половини терена и то су: зонска од-
брана, комбинована одбрана и „меч ап“ одбрана. 

У односу на несумњиву важност одбране 
у кошарци предмет овог рада је примена разли-
читих типова колективне одбране код кошаркаш-
ких тимова учесника завршнице Купа Радивоја 
Кораћа1), одржане у Нишу 2012. године.

Циљ рада је да се утврди и анализира при-
мена, начин организовања и успешност колектив-
не одбране као и ефекти примене одређених типо-
ва одбране, односно њихова успешност.

МЕТОД

У овој студији је примењена емпиријско-
неекспериментална метода и техника посматрања. 
Примена ове методе и технике омогућава ис-
траживање техничко-тактичких активности у ко-
шарци (Хајнал, 1990) .

Узорак истраживања
Куп Радивоја Кораћа је врхунско такмичење 

на којем се могу препознати иновације и тренд 
развоја кошарке кроз активности  њајбољих ко-
шаркашких тимова. Из тог разлога утакмице са 
тог такмичења представљају репрезентативни 
модел за истраживања.

1) Радивој Кораћ је био један од најбољих играча Југославије 
и Европе 60-тих година прошлог века. ФИБА је 1971. 
године на предлог тадашњег генералног секретара Ви-
лијама Џоунса, у Кораћеву част покренула такмичење 
,,Куп Радивоја Кораћа’’. Ово европско такмичење угашено 
је 2002. године, а Кошаркашки савез Србије и Црне Горе, 
на иницијативу КК Хемофарм из Вршца, преименује име 
националног купа у Куп Радивоја Кораћа. 

Табела 1. Све утакмице одигране на завршници Купа Радивоја Кораћа одржане Нишу 2012. године

Четвртфиналне утакмице Полуфиналне утакмице Финална утакмица

Партизан – Мега Визура
Раднички – Војводина Србијагас
Црвена Звезда – Раднички БКК

Раднички ФМП – Хемофарм Штада

Црвена Звезда – Хемофарм Штада
Партизан – Раднички Партизан – Црвена Звезда
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Узорак истраживања су чинили 8 кошаркаш-
ких клубова, учесника завршнице Купа Радивоја 
Кораћа одржане Нишу 2012. године (Партизан, 
Црвена звезда Дива, Мега Визура, БКК Раднич-
ки, Раднички ФМП из Београда; Раднички из 
Крагујевца;  Војводина  Србијагас из Новог Сада; 
и  Хемофарм Штада из Вршца).

У истраживању је анализирано укупно се-
дам утакмица: четири четвртфиналне утакмице, 
две полуфиналне, и финална утакмица (Табела 1).  
Победник је био КК Партизан из Београда. 

Поступак истраживања и узорак 
варијабли
Подаци су прикупљени техником посмат-

рања. Посматрани су видео записи утакмица 

са овог такмичења на рачунару и преко ДВД-а. 
Конструисан је посматрачки лист и одређене су 
варијабле као примарне за предмет анализе. Си-
стематско посматрање је вршено сукцесивно у 
периоду од месец дана. Варијабле су постављене 
на основу теоријских и практичних принципа 
који припадају кошаркашкој игри, а посебно так-
тици одбране.  

Узорак варијабли
Анализа колективне одбране је извршена  на 

основу варијабли од којих зависи организовање и 
успешност колективне одбране. Варијабле одбра-
не које су обухваћене овом анализом су приказа-
не у табели 2.

Табела 2. Варијабле одбране које су обухваћене анализом

Опште варијабле Варијабле које се односе 
на тип одбране

Варијабле одбрамбених 
активности

Укупан број одбрана (УО)
Генерална ефикасност одбране (ЕФ)
Заступљеност одбрана (З)
Успешност одб. од контра напада 
(УОКН)
Ефикасност одбрана (Е)

Човек на човека (ЧЧ)
Пресинг човек на човека. (ПЧЧ)
Зонски пресинг. (ЗП)
Зонске одбране. (ЗО)
Комбиноване одбране. (КО)
Меч ап одбрана. (МА)
Одбрана од контра напада (ОКН)

Критични моменти (КМ)
Освојене лопте након шута. 
(ОЛ/Ш)
Неосвојене лопте након шута 
(НЛ/Ш)
Освојене лопте (ОЛ)
Број фаулова (БФ)

Статистичка обрада података
Резултати истраживања исказани су кван-

титативним вредностима. Коришћена је дескрип-
тивна статистика, дистрибуција фреквенције за 
сваку варијаблу исказану у форми номиналне ста-
тистичке скале. Приказане су апсолутне вредно-
сти, проценти и средње вредности.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Утакмице четвртфинала
КК Партизан – КК Мега Визура

На основу табеле 3 може  се видети да је 
најзаступљенија одбрана оба тима била одбрана 
човек на човека. Тим Партизана је своју одбрану 

конципирао на основу индивидуалног квалитета 
играјући одбрану човек на човека и пресинг човек 
на човека. Екипа Партизана је вршила јак притисак 
на целом терену на плејмекере екипе Мега Визуре 
и остарила велики број освојених лопти. Такође, 
екипу Партизана је красила и одлична одбрана од 
контранапада. Мега Визура је, покушавајући да 
анулира индивидуални квалитет играча Партиза-
на, комбиновала игру човек на човека са зонском 
одбраном. Велика заступљеност зонске одбра-
не ослабила је скок у одбрани екипе Мега Визу-
ре, те је екипа Партизана имала прилику за други 
и трећи напад и на крају адаптацију игре у напа-
ду на зону. Када се погледају варијабле одбрамбе-
них активности на укупном нивоу, може се рећи 
да је одбрана екипе Партизана била агресивнија, 
конкретнија и скакачки доминантинија што је и 
допринело убедљивој победи.
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Табела 3. Заступљеност одређених типова одбрана, њихова ефикасност, освојене лопте након шута, не 
освојене лопте након шута, освојене лопте и број фаулова.

Тип 
одбране

ПАРТИЗАН (98) МЕГА ВИЗУРА (69)

З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ

ЧЧ 51/48.1 31/60.8 14 3 9 11 34/37.4 16/47 7 6 8 4

ПЧЧ 22/20.75 16/72 3 1 9 2 4/4.4 0/0 0 0 0 1

ЗП 30/35.3 18/60 4 3 9 9 2/2.2 1/50 1 0 0 0

ЗО 6/5.7 3/50 1 0 2 0 23/25.2 12/52.2 5 5 5 5

ОКН 17/16 12/70.6 5 0 1 6 28/30.8 14/50 1 0 7 6

УО 106/100 61/58.5 23 4 21 19 91/100 53/58.2 14 11 13 16

екипе Радничког је била да анулира брзе и младе 
играче екипе Војводине, играњем одбране човек 
на човека и ‘’меч ап-а’’ на својој половини тере-
на. Са друге стране, екипа Војводине је настојала 
да искористи своју брзину и агилност, за освајање 
лопти, комбиновањем одбране човек на чове-
ка и пресинга. На генералном нивоу све праћене 
варијабле су приближно истих вредности.

КК Раднички – КК Војводина Србијагас

Табела 4 показује да је екипа Војводине 
имала већи проценат генералне ефикасности у од-
брани,  али је ипак изгубила утакмицу. Ова утак-
мица је само један од доказа да је модерна кошар-
ка игра високог ритма како у нападу тако и у од-
брани, и да се утакмице не могу добити акцентом 
само на напад или само на одбрану. Стратегија 

Табела 4. Заступљеност одређених типова одбрана, њихова ефикасност, освојене лопте након шута, не 
освојене лопте након шута, освојене лопте и број фаулова.

Тип 
одбране

РАДНИЧКИ (77) ВОЈВОДИНА СРБИЈАГАС (75)

З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ

ЧЧ 42/49.4 24/57 11 1 10 9 51/56 28/55 12 2 10 10

ПЧЧ 23/25.3 14/60.7

МА 30/35.3 18/60 4 3 9 9

ОКН 13/15.3 6/46 2 1 1 6 17/18.7 12/70.6 1 1 3 6

УО 85/100 48/56.5 17 5 20 24 91/100 54/59.3 17 6 20 20

КК Црвена Звезда Дива – 
КК Раднички БКК

Из табеле 5 се виде велике варијације од-
брамбрних система који су се примењивали на 
утакмици. Екипа Црвене Звезде Дива (ЦЗД), 
као доминантно оружје у одбрани, користила је 
комбинацију игре човек на човека и пресинга, по-
времено користећи и друге одбрамбене системе. 
Агресиван пресинг екипе ЦЗД произвео је неси-
гуран напад екипе Радничког БКК, а самим тим 
велики број освојених лопти и приближно дво-
струко више контранапада од противничког тима. 

Са друге стране екипа Радничког комбиновала је 
игру човек на човека и зонску одбрану како би се 
индивидуални квалитет екипе ЦЗД свео на мини-
мум. Последица лошег напада била је лоша од-
брана од контранапада са ниских 46.4% успеш-
ности, а ова одбрана чинила је чак 30.1% укуп-
не одбране екипе Радничког БКК. Генерално гле-
дано, одбрана Црвене Звезде је била ефикаснија, 
имала већи број освојених лопти у одбрани и није 
дозвољавала лаке поене из контранапада. Екипа 
Радничког БКК у овом сегменту је посустала што 
је и био главни разлог пораза.
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Табела 5. Заступљеност одређених типова одбрана, њихова ефикасност, освојене лопте након шута, не 
освојене лопте након шута, освојене лопте и број фаулова.

Тип 
одбране

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ДИВА (88) РАДНИЧКИ БКК (74)

З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ

ЧЧ 46/48 27/58.7 15 7 7 7 27/29 14/51.8 6 7 6 3

ПЧЧ 30/31.2 27/90 6 3 13 4 8/8.6 5/62.5 2 0 2 0

ЗП 1/1 1/100 0 1 0 0

ЗО 1/1 0/0 0 1 0 0 5/5.7 15/60 6 3 6 5

МА 3/3.1 1/33.3 1 0 0 0 5/5.4 4/80 1 0 3 0

ОКН 15/15.6 9/60 1 1 5 4 28/30.1 13/46.4 4 1 2 12

УО 96/100 65/67.7 23 13 25 15 93/100 51/54.8 19 11 19 20

КК Раднички ФМП – 
КК Хемофарм Штада

Када се погледа табела 6. види се да су оба 
тима користила исте системе одбране на утакми-
ци. Обе екипе користиле су комбинацију игре чо-
век на човека и пресинга. Екипа Хемофарма била 
је ефикаснија у сваком одбрамбеном систему од 
екипе Радничког ФМП-а. Утакмица оваквог рит-
ма више је одговарала екипи Хемофарам Штада 
која је и остварила више него убедљиву победу. 

На укупном нивоу играчи Хемофарма су имали 
већи број фаулова, тј. били агресивнији. Чињеним 
фауловима нису дозвољавали лаке поене из кон-
транапада и тако су спречили 8 од 12 контранапа-
да. Екипа Радничког лоше је бранила контранапа-
де. Ниво агресивности за време играња пресин-
га овог тима био је врло низак, па је самим тим 
изостала и ефикасност овог одбрамбеног систе-
ма. Генерално гледано екипа Хемофарма Штада 
је била агресивнија и ефикаснија у одбрани и за-
бележила је убедљиву победу.

Табела 6. Заступљеност одређених типова одбрана, њихова ефикасност, освојене лопте након шута, не 
освојене лопте након шута, освојене лопте и број фаулова.

Тип 
одбране

РАДНИЧКИ ФМП (58) ХЕМОФАРМ ШТАДА (84)

З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ

ЧЧ 40/49.4 22/55 8 6 12 9 40/48.2 23/57.5 11 2 9 10

ПЧЧ 22/27.2 11/50 4 1 5 6 31/37.3 24/77.4 11 3 11 7

ОКН 19/23.4 9/47.4 2 0 1 4 12/14.5 8/66.6 0 2 0 9

УО 81/100 42/52 14 7 17 19 83/100 55/66.3 22 7 20 26

Утакмице полуфинала
КК Црвена Звезда Дива 
– КК Хемофарм Штада

Ова утакмица представља један од примера 
да велика предност једног тима на полувремену 
може бити мач са две оштрице. Екипа ЦЗД крену-
ла је агресивно од старта. Комбинација пресинга 
и игре човек на човека, којом је форсирана игра у 
високом ритму, натерала је екипу Хемофарма на 

велики број прекршаја2) и унела несигурност у на-
паду. На тај начин екипа Звезде остварила је ве-
лики број освојених лопти, а самим тим и вели-
ки број контранапада који су реализовани. Тако је 
екипа ЦЗД је рано стекла високу предност.  Еки-
па Хемофарма је у наставку утакмице заигра-
ла агресивније, док су се играчи ЦЗД очигледно 
опустили. У четвртој четвртини играчи Хемофар-

2) Дефиниција прекршаја: Прекршај је повреда правила игре 
(Неправилно вођење лопте, кораци, лопта ван игралишта, 
правило 8 секунди, правило 5 секунди, правило 24 
секунди...). – Службена правила игре, УСКС 2010.
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зе се у високој заступљености одбране од контра-
напада, 25.8% укупне одбране или 22 контрана-
пада противника, од којих је одбрањено само 11 
или 50%.  Са друге стране одбрана од контрана-
пада екипе Звезде чинила је 14.3% укупне одбра-
не или 12 контранапада  противника од којих је 
одбрањено 10 или 83.3% (табела 7).

ма су агресивном одбраном направили серију до-
брих напада и смањили предност са 18 на 5 поена 
разлике. Фанатична игра у одбрани у задњој чет-
вртини није била довољна да се постигне побе-
да, једним делом због велике разлике коју су по-
кушавали да анулирају током читаве утакмице, а 
једним делом, вероватно, и због умора који их је 
сустигао. Трагови пораза екипе Хемофарма нала-

Табела 7. Заступљеност одређених типова одбрана, њихова ефикасност, освојене лопте након шута, не 
освојене лопте након шута, освојене лопте и број фаулова

Тип 
одбране

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ДИВА (71) ХЕМОФАРМ ШТАДА (65)

З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ

ЧЧ 39/44.4 21/53.8 12 0 9 9 45/53 27/60 17 3 8 11

ПЧЧ 27/32.1 17/63 8 1 7 9 18/21.2 13/72.2 6 2 2 4

ЗП 3/3.6 3/100 2 0 1 0

ЗО 3/3.6 1/33.3 0 1 1 2

ОКН 12/14.3 10/83 4 0 1 3 22/25.8 11/50 2 0 2 8

УО 84/100 52/62 26 2 19 23 85/100 51/60 25 5 12 23

КК Партизан – КК Раднички

Са аспекта одбране, на овој утакмици, екипа 
Партизана  је по свим праћеним варијаблама над-
машила екипу Радничког. Примећен је нетипичан 
број одбрамбених система код обе екипе. Разлика 
у концепту је била у томе што је екипа Партиза-
на искористала ову утакмицу као тренинг одбра-
не, испробавајући функционалност одређених од-
брамбених система, док је екипа Радничког поку-
шавала да пронађе најефикаснији начин да умањи 
индивидуалну, атлетску доминацију  кошаркаша 
Партизана. Однос освојених и неосвојених лоп-

ти након шута, на укупном нивоу, је знатно бољи 
код екипе Партизана (16:6) наспрам 15:13 екипе 
Радничког (табела 8). То је скоро двоструко већи 
број „других“ напада. Однос освојених лопти је 
био 25:14 у корист екипе Партизана и то довољно 
говори о доминацији и сиграности одбране. Меч 
ап одбрана екипе Радничког, која је на претход-
ним утакмицама екипи Партизана задавала доста 
проблема, на овој утакмици била је неефикасна 
са остварених само 18.1% успешности. Генерал-
на ефикасност одбране екипе Радничког (49.3%), 
била је и сувише ниска да би се остварила победа 
над екипом Партизана (табела 8). 

Табела 8. Заступљеност одређених типова одбрана, њихова ефикасност, освојене лопте након шута, не 
освојене лопте након шута, освојене лопте и број фаулова.

Тип 
одбране

ПАРТИЗАН (96) РАДНИЧКИ (75)

З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ

ЧЧ 27/33.7 17/63 6 2 9 8 46/55.5 26/56.5 12 5 12 4

ПЧЧ 15/18.8 10/66.6 3 0 5 2 4/4.8 2/50 1 1 0 2

ЗП 2/2.4 0/0 0 1 0 1

ЗО 18/22.5 10/55.5 7 0 4 2 10/12 6/60 1 1 1 3

МА 10/12.5 5/50 0 2 5 1 11/13.3 2/18.1 0 4 1 2

ОКН 10/12.5 4/40 0 2 2 3 10/12 5/50 1 1 0 0

УО 80/100 46/57.5 16 6 25 16 83/100 41/49.3 15 13 14 22
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Финална утакмица
КК Партизан – КК Црвена Звезда Дива

У табели 9. приказани су праћени параме-
три одбране екипе Партизна и ЦЗД пре финалне 
утакмице. Ако се посматрају просечне вредно-
сти увиђа се да је генерална ефикасност одбра-
не екипе Црвене Звезде за 6.8% већа у односу на 

екипу Партизана. Са друге стране, екипа Партиз-
на има бољи однос освојених и неосвојених лоп-
ти. На основу ових параметара могло се претпо-
ставити да ће одбрана екипе ЦЗД бити конципи-
рана на брзини и агилности играча, док ће екипа 
Партизана конципирати одбрану на својој поло-
вини врло агресивно не дозвољавајући шансу за 
скок у нападу.

Табела 9. Просечне вредности: генералне ефикасности одбрана, освојених и неосвојених лопти након 
шута, освојејених лопти и број фаулова.

ПАРТИЗАН ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ДИВА

ВС ЕФ ОЛ/Ш НО/Ш ОЛ Ф Ф ОЛ НО/Ш ОЛ/Ш ЕФ ВС

Раднички 57.5% 16 6 25 16 15 25 13 23 67.7% Раднички Бкк

Мега Визура 58.5% 23 4 21 19 23 19 2 26 62% Хемофарм

Просечно 58% 19.5 5 23 17.5 19 22 7.5 24.5 64.8% Просечно 

Одбрана оба тима била је на високом нивоу 
током целе утакмице, што је разлог малог броја 
кошева. Оба тима одабрала су игру човек на чо-
века као доминантан одбрамбени систем. Играчи 
Партизана су се брзо враћали на своју половину 
и играли ‘’основну’’ одбрану, не дозвољавајући 
хитрим кошаркашима екипе ЦЗД да изведу кон-
транападе и брзе нападе. Са друге стране екипа 
ЦЗД је покушавала повременим пресингом и зон-
ским пресингом да поремети организацију напада 
противничке екипе. Пресинг који је красио екипу 
ЦЗД био је испод очекиваног нивоа, док је зонски 
пресинг остварио високу ефикасност, али је био 
премало заступљен. На својој половини екипа 
ЦЗД је поред игре човек на човека, са нижом пе-
торком, играла зонску одбрану како би умањила 
доминацију центара Партизана. Зонска одбра-
на била је ефикасна 2, а одиграна 5 пута, па се 
брзо одустало од овог одбрамбеног система (та-
бела 10).

Поређењем одбрамбених параметара из та-
беле 9 и 10 може се закључити да је екипа ЦЗД 
постигла генералну ефикасност одбране која је у 
складу са њеним просеком. Са друге стране, екипа 
Партизана је надмашила своју просечну генерал-

ну ефикасност одбране за 13%. Екипа Партизана 
је висок проценат генералне ефикасности оства-
рила захваљујући одличном одбраном од кон-
транапада, јер је спречила 16 од 19 контранапа-
да (84.2%), а том приликом остварила 7 освојених 
лопти. Са друге стране одбрана од контранапа-
да екипе Црвене Звезде износила је 64.7% или 11 
успешних одбрана у односу на 17 покушаја.  Ако 
се посматрају варијабле одбрамбених активности 
на укупном нивоу види се да је екипа Партизана 
била агресивнија, остваривши већи број фаулова 
али и већи број освојених лопти, док су обе еки-
пе постигле приближно исти однос освојених и 
неосвојених лопти након шута(табела 10.).

Критичан моменат (КМ) на утакмици 
представљала је четврта четвртина, где је одбра-
на екипе Партизана примила кош само три пута. 
Агресивном одбраном човек на човека унели су 
несигурност у напад екипе Црвене Звезде који су 
се завршавали истеком времена за напад или шу-
тевима са велике дистанце. На овај начин екипа 
Партизана направила је кош разлику од 17:9  у 
последњој четвртини и заслужено освојила Куп 
Радивоја Кораћа.
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Табела 10. Заступљеност одређених типова одбрана, њихова ефикасност, освојене лопте након шута, не 
освојене лопте након шута, освојене лопте и број фаулова

Тип 
одбране

ПАРТИЗАН (64) ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ДИВА (51)

З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ З(бр/%) Е(бр/%) ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ

ЧЧ 64/74.4 43/67.2 22 4 17 15 44/52.4 31/70.5 16 2 12 9

ПЧЧ 1/1.2 1/100 0 0 1 0 13/15.5 7/54 3 0 1 1

ЗП 5/6 4/80 1 0 3 0

ЗО 1/1.2 0/0 5/6 2/40 1 1 2 2

МА 1/1.2 1/100 0 0 1 0

ОКН 19/22 16/84.2 1 0 7 3 17/20.1 11/64.7 1 0 3 3

УО 86/100 61/71 23 4 26 18 84/100 55/65.5 22 3 21 15

век на човека, и она је, као основна одбрана у ко-
шарци, очекиван први избор српских тренера. 

Сумирањем података са свих утакми-
ца начињена је табела 11. Из ње се види да је 
најзастуљенија одбрана на Купу била одбрана чо-

Табела 11. Заступљеност одређених типова одбрана, њихова ефикасност, освојене лопте након шута, не 
освојене лопте након шута, освојене лопте и број фаулова, на свим одиграним утакмицама на 
Купу Радивоја Кораћа

КУП РАДИВОЈА КОРАЋА

Тип одбране З Е ОЛ/Ш НЛ/Ш ОЛ БФ

ЧЧ 596 или 48.93% 350 или 58.70% 169 50 138 119

ПЧЧ 218 или 17.89% 147 или 67.30% 51 15 63 42

ЗП 13 или 1.06% 9 или 69.20% 4 2 4 1

ЗО 92 или 7.55% 49 или 53.26 21 12 21 19

КО

МА 60 или 4.92% 31 или 51.66% 6 9 19 12

ОКН 239 или 19.62% 140 или 58.79% 25 9 35 73

УО 1218 или 100% 59.60% 276 97 280 266

Као средство промене ритма на утакмици 
највише се користио пресинг, затим зонска од-
брана и у најмањој мери зонски пресинг, иако је 
овим системом остварена највећа ефикасност на 
турнуру. Последица ниске заступљености ове од-
бране је релативно брза адаптација напада на овај 
вид одбране. Тако се овај систем одбране кори-
стио као изненађење за нападачку екипу и упра-
во је то разлог високог процента успешности. 
Зонска одбрана је трећа по заступљености и ко-
ристила се углавном када је постава одбрамбе-
не екипе индивидуално инфериорнија у односу 

на нападачку екипу. Комбинована одбрана није 
примењивана. Меч ап одбрна показала је ниску 
ефикасност што је и разлог ниске заступљености. 
Одбрана од контранапада показује да се на турни-
ру нису дозвољавали лаки поени, а о томе сведо-
чи однос заступљеоности и број начињених фа-
улова. Генерално је показано да стручњаци који 
раде у српској кошарци воде рачуна о колективној 
одбрани и која је била темељно припремљена за 
завршницу Купа Радивоја Кораћа о чему сведочи 
велика ефикасност одбране.
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ЗАКЉУЧАК

У овом раду анализирана је колективна од-
брана на кошаркашком Купу Радивоја Кораћа, 
одржаног у Нишу 2012. године. Праћене су све 
утакмице на Купу, а циљ је био да се детектују од-
бране које су се играле, њихова учесталост, ефи-
касност, односно да се види  шта је постигнуто 
појединим  типом одбране.

Најзастуљенија одбрана на овом такмичењу 
је била одбрана човек на човека. Релативно вели-
ку примену је имала и пресинг одбрана, а у мањој 
мери су примењиване зонска одбрана и зонски 
пресинг. Меч ап одбрана је примењивана у вео-
ма малој мери, док комбинована одбрана није 
уопште примењивана. То показује да су се тре-
нери определили за основне, отворене, агресив-
не одбране, посебно у ситуацијама када су инди-
видуални квалитети играча били слични. Мала 
заступљеност меч ап одбране и изостављање ком-
бинованих одбрана је вероватно последица недо-
статка времена потребног да би се такве одбране 
усавршиле, а и сталних, из сезоне у сезону, вели-
ких промена у саставу екипа. Ретке су екипе које 
могу у наредној(им) сезони(ама) да задрже већи 
број играча, посебно најбољих.  

Анализом података може се утврдити да 
је екипа која је имала бољи проценат генералне 
успешности добијала утакмицу. Међутим, десило 
се и да је одбрана једног тима имала већи проценат 
генералне успешности од одбране другог тима, а 
да изгуби утакмицу, што је био случај на утакми-
ци КК Војводина Србијагас – КК Раднички, где 
је екипи Војводине недостајала реализација у на-
паду. 

Екипа Партизана показала је најразноврснију 
одбрану. Тип одбране прилагођавали су каракте-
ристикама противничке екипе, водећи при том ра-
чуна о способностима и вештинама сопствених 
играча. То указује на високо развијене техничко-
тактичке вештине и енергетско – моторичке ка-
рактеристике играча, као и на исправне одлуке 
тренера при избору тактике одбране. 

Током праћења утакмица стекао се утисак 
да су играчи на спољним позицијама значајније 
доприносили ефикасности одбране, док су игра-
чи на унутрашњим позицијама показали мању 
покретљивост у одбрани. То указује на потребу 
да се више тренира агилност играча који играју 
на унутрашњим позицијама како би се подигао 
ниво агресивности у одбрани, а и игра у нападу 
би била атрктивнија.
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