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Сажетак
Спорт се дефинише као активност која обухвата такмичење, специфичну припрему за такмичење, специфичне односе и везе у 
сфери те активности узете у целини. Основа за рационалан приступ проблематици планирања, програмирања, реализације и 
евалуације ефеката систематског тренажног процеса, налази се у анализи такмичарске активности. Предмет овог истраживања 
била је анализа такмичарске активности одбојкаша у завршној фази „WIENER STADTISCHE“ Лиге Србије у сезони 2012/2013. 
Циљеви истраживања су били да се утврде карактеристике структуре одбојкашке игре у такмичарском режиму, да се утврди 
који техничко-тактички елементи имају статистички значајан допринос у остваривању позитивних резултата на такмичењу и 
да се уз помоћ резултата истраживања изведу одређени закључци по питању обликовања тренажног процеса. У истраживању је 
извршена дескрипција елемената, односно истражени су садржаји који описују такмичарску активност у мушкој одбојци, а затим 
је урађена компаративна анализа тих елемената за различите нивое успешности екипа. На основу резултата истраживања, може 
се закључити да између успешних и мање успешних одбојкашких мушких екипа постоје статистички значајне разлике у свега три 
варијабле, и то: коефицијент ефикасности сервиса, коефицијент ефикасности блока и коефицијент ефикасности напада, док код 
варијабли коефицијента ефикасности одбране поља, коефицијента ефикасности дизања за напад и коефицијента ефикасности 
пријема сервиса не постоје статистички значајне разлике. Ови подаци одговарају практичној ситуацији, поменута три елемента 
директно доносе поен у игри, самим тим претпоставка је, да њиховим посматрањем можемо са највећом сигурношћу да 
детерминишемо победника утакмице.
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УВОД

На спорт треба гледати као на активност која 
разноврсно утиче на човека. Зато се у ширем 
смислу спорт дефинише као активност која 
обухвата такмичење, специфичну припрему за 
такмичење, специфичне односе и везе у сфери 
те активности узете у целини (Дзиаско, 1982). 
Основни проблем на који наилази тренер 

спортске екипе, је управо рад на повећању 
ефикасности индивидуалне технике сваког играча 
у специфичним такмичарским ситуацијама и 
подизање квалитета реализације индивидуалних 
и екипних тактичких замисли у такмичарским 
условима (Допсај, 1994; Милишић, 2003). Међу 
спортским играма посебно место заузима 
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одбојка као једна од најдинамичнијих спортских 
игара. Одбојка је сложена спортска игра, која 
обилује разноврсним формама кретања. Она би 
могла да се дефинише, као „полиструктурални 
комплексни спорт” (Јанковић, и Марелић, 
2003). Одбојкашка игра се током свог развоја 
унапређивала и усавршавала кроз све своје 
сегменте. Савремени начин играња захтева од 
играча савршено владање елементима технике 
(рационално извођење покрета са лоптом и без ње 
у циљу решавања одређених задатака). Упоредо са 
применом елемената технике, игра захтева добро 
познавање тактике – како индивидуалне, тако и 
групне и екипне. Не може се замислити врхунски 
одбојкаш који није припремљен да перфектно 
изведе сваки техничко - тактички елемент. Да 
би се ово могло остварити, пре свега је потребна 
адекватна физичка припремљеност одбојкаша, 
као фундамент свих кретних испољавања на 
одбојкашком терену (Нешић, 2002). Научна 
истраживања у спорту треба да откривају знања 
која допуњују системе знања у спорту. Знања су 
неопходна да би се спортске активности субјекта 
у спорту могле разумети. Разумевање спорта 
омогућава да се открије смисао спорта (Нешић, 
2006). Врхунски такмичарски резултат који се 
остварује у одбојкашком спорту представља 
манифестацију дејства многобројних фактора 
биолошке, психолошке, социјалне и антрополош-
ке природе (Peña, Rodríguez-Guerra, Buscà, & Ser-
ra, 2013). Основа за рационалан приступ пробле-
матици планирања, програмирања, реализације 
и евалуације ефеката систематског тренажног 
процеса, налази се у анализи такмичарске актив-
ности (Важни, 1978; Боженко, 1997; Нешић, 2001).

Пракса је наметнула да се ради објективног 
праћења игре и надметања у одбојци користе 
термини фаза 1 и фаза 2, насупрот раније 
коришћених термина: игра у нападу и игра у 
одбрани (Нешић, 2006). Фаза 1 обухвата све 
поступке у игри екипе, која изводи сервис, значи 
све што је везано за техничко-тактичке елементе 
сервиса, блокирања, одбране поља, дизања 
лопте за напад и напада. Са друге стране, фаза 
2 подразумева све поступке у игри једне екипе, 
након противничког сервиса, дакле све што је 
везано за пријем сервиса, дизање  лопте за напад 
и напад (Слика 1.).

Слика 1. Елементи одбојкашке игре

Предмет овог истраживања јесте анализа 
такмичарске активности одбојкаша у завршној 
фази „WIENER STADTISCHE“ Лиге Србије у 
сезони 2012/2013. Посматрана је ефикасност 
техничко-тактичких елемената на нивоу екипе. 
Такође анализирана је разлика у ефикасности 
извођења техничко-тактичких елемената између 
екипа које су биле боље пласиране у односу на 
екипе са лошијим крајњим пласманом.

Циљеви овог истраживања су били да се 
утврде карактеристике структуре одбојкашке 
игре у такмичарском режиму, да се утврди који 
техничко-тактички елементи имају статистички 
значајан допринос у остваривању позитивних 
резултата на такмичењу и да се уз помоћ резултата 
истраживања изведу одређени закључци по 
питању обликовања тренажног процеса. 

Претпостављено је да ће екипе које су завр-
шиле такмичење као боље пласиране имати ста-
тистички значајно боље резултате коефицијената 
ефикасности техничко-тактичких елемената 
структуре одбојкашке игре у односу на екипе које 
су завршиле такмичење као лошије пласиране.

МЕТОД

Узорак испитаника
Узорак овог истраживања чине мушке од-

бој кашке екипе, учеснице завршнице так-
мичења „WIENER STADTISCHE“ Лиге Србије 
за одбојкаше у сезони 2012/2013, истражене на 
укупно 35 утакмица. Такмичење је играно по пра-
вилима која су допуњена и измењена на Конгре-
су FEDERATION INTERNATIONALE DE VOLLEY 
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рачунат је коефицијент ефикасности (КЕ). Да би 
се израчунао, потребно је да се зна укупан број 
изведених елемената игре, као и број успешно 
изведених елемената игре. Општа формула за 
израчунавање КЕ гласи (Нешић, 2006):

           број успешно изведених елемената игре
КЕ = ----------------------------------------------------

укупан број изведених елемената игре

Статистичка обрада података
За обраду добијених података, коришћени су 

поступци дескриптивне и компаративне стати-
стике. Од дескриптивних статистичких параме-
тара, одређени су за све варијабле: 

• аритметичка средина (AS)
• стандардна девијација (SD)
• минимум (MIN)
• максимум (MAX)

Из простора компаративне статистике упо-
требљена је статистичка процедура једносмерне 
анализа варијансе (one-way ANOVA) којом се 
утврђује значајност разлике ефикасности између 
успешнијих и мање успешних екипа. Статистичка 
обрада података је урађена уз помоћ апликатив-
ног софтвера SPSS 20.

РЕЗУЛТАТИ

Основне информације добијене дескриптив-
ном статистиком о узорку испитиваних варијаб-
ли, дате су у Табелама 1, 2 и 3. Приказане су арит-
метичка средина (AS), стандардна девијација 
(SD), минималне (MIN) и максималне вредности 
(MAХ). 

BALL (FIVB), 1998. године (Really Point Sistem – 
RPS бројања, присуство либера,...) 

Анализом су обухваћене:
• две екипе које су биле пласиране на првом 

и другом месту, односно учествовале 
су у финалу завршне фазе (ОК „Црвена 
Звезда“, ОК „Партизан“). Ове две екипе су 
представљене у раду као успешније (Група 1) 
и заједно су одиграле 15 утакмица.

• шест екипа, које су биле пласиране од 
трећег до осмог места, односно испале су из 
такмичења пре финала (ОК „Спартак“, ОК 
„Ђердап“, ОК „Млади Радник“, ОК „Рибница“, 
ОК „Војводина“, ОК „Раднички“). Ове екипе 
су у раду представљене као мање успешне 
(Група 2) и заједно су одиграле 20 утакмица.

Узорак варијабли
У истраживању је заступљена група вари-

јабли које се односе на техничко-тактичке 
димензије такмичарске активности. Подразу-
мева се оцењивање елемената игре, по „Data-
volley” програму, стандардизованом од стране 
свет ске одбојкашке федерације (FEDERATION 
INTERNATIONALE DE VOLLEY BALL - FIVB). 
Елементи технике, који се примењују у игри и 
који су били предмет анализе су:

• сервис, 
• блок, 
• одбрана поља, 
• пријем сервиса,
• дизање за напад, и 
• напад.

Након прикупљања података, њиховог евиден-
ти рања и класификовања, за сваку техничко так-
тичку варијаблу, односно елемент технике, из-

Табела 1. Дескриптивни показатељи ефикасности елемената на нивоу целог узорка
Варијабле MIN MAХ АS SD

Сервис 12.90 56.70 37.0541 8.63595

Блок 44.74 66.67 53.8810 5.66781

Одбрана поља 50.00 73.21 64.7027 5.25457

Пријем сервиса 70.77 90.91 81.8034 4.47140

Дизање за напад 75.32 90.67 84.5648 3.27322

Напад 50.00 72.22 58.3834 6.09981
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ма, аритметичким срединама и стандардним 
девијацијама оба узорка.

Просечна вредност коефицијента ефикасно-
сти на нивоу целог узорка за варијаблу сервис је 
37.05±8.64, а резултати се крећу у распону од ми-
нималних 12.9 до максималних 56.7, за варијаблу 
блок (B) просечна вредност је 53.88±5.67 са мини-
малном вредношћу од 44.74, а максималном 66.67. 
Варијабла пријем сервиса има просечну вредност 
од 81.8±4.47, најмања вредност је била 70.77, 
највећа 90.91, док је за варијаблу коефицијента 

ефикасности напада просечна вредност била 
58.38±6.09 уз најмању вредност у висини 50, а 
највећу 72.22. Код варијабле дизања за напад про-
сечна вредност на нивоу целог узорка је била 
84.56±3.27 са најмањом вредношћу на нивоу од 
75.32, а највећом 90.67, и коначно код варијабле 
одбрана поља просечна вредност 64.7±5.25 са ре-
зултатима у распону од минималних 49.06 до мак-
сималних 64.7.

Табела 2. Дескриптивни показатељи коефицијената ефикасности елемената код Групе 1

Варијабле MIN MAX AS SD

Сервис 31.91 56.70 41.5622 6.23561

Блок 45.45 66.67 56.4602 6.69369

Одбрана поља 57.63 73.21 65.5622 4.78837

Пријем сервиса 77.65 90.74 83.1706 3.91474

Дизање за напад 80.16 90.67 85.0035 3.44737

Напад 53.96 72.07 61.5338 4.28223

Табела 3. Дескриптивни показатељи коефицијената ефикасности елемената код Групе 2 

Варијабле MIN MAX AS SD

Сервис 12.90 42.47 33.6730 8.75958

Блок 44.74 60.00 51.9467 3.90900

Одбрана поља 50.00 72.37 64.0581 5.61186

Пријем сервиса 70.77 90.91 80.7780 4.68004

Дизање за напад 75.32 88.15 84.2358 3.18584

Напад 50.00 72.22 56.0207 6.27363

У табелама 2 и 3 су приказани дескриптивни 
показатељи за појединачне групе испитаника, 
са подацима о најмањим и највећим вредности-

Табела 4. Компаративна анализа Групе 1 у односу на Групу 2
Варијабле Сума квадрата F Sig.

Сервис .053 8.791 .006

Блок .017 6.279 .017

Одбрана поља .002 .696 .410

Пријем сервиса .005 2.570 .118

Дизање за напад .001 .464 .500

Напад .026 8.560 .006
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У табели 4 приказани резултати компаратив-
не анализе разлика између два узорка у мереним 
варијаблама из простора техничко-тактичких 
елемената. Разлике на нивоу од р=.006 су добијене 
између узорака у варијаблама коефицијент ефи-
касности сервиса и напада, док је код варијабле 
коефицијента ефикасности блока та разлика била 
на нивоу од р=.017. Ни једна од осталих праћених 
варијабли није се статистички значајно разли-
ковала код узорка успешнијих у односу на мање 
успешне одбојкаше Супер лиге Србије.

ДИСКУСИЈА

Добијени резултати указују да постоје стати-
стички значајне разлике између две групе испи-
тиваних екипа, код следећих варијабли: 

• коефицијента ефикасности сервиса 
• коефицијента ефикасности блока 
• коефицијента ефикасности напада.

Код осталих испитиваних варијабли није 
добијена статистички значајна разлика између 
успешних и мање успешних екипа. 

Компаративном анализом коефицијента ефи-
касности напада, утврђена је статистички значајна 
разлика између две групе екипа (Sig.=.006). Група 
мање успешних екипа у просеку постиже ефи-
касност напада од 56.06%, а успешне 61.53%. Ово 
потврђује претпоставку да је ефикасност напада 
од пресудног значаја за освајање поена, без обзи-
ра да ли је ефикасност екипе у осталим техничко-
тактичким елементима на високом нивоу. Квали-
тетан напад омогућава да се надокнаде недостаци 
у пријему сервиса или дизању за напад, тако да је 
очекивано да управо овај елемент има предност 
у детерминисању спортског резултата у односу 
на пријем сервиса и дизање за напад. Могућност 
да се освоји поен, упркос смањеној ефикасности 
пријема, одбране и дизања лопте за напад, проис-
тиче из чињенице да се таква смањена ефикасност 
може анулирати ефикасним нападом и контрана-
падом. Овакви резултати су у складу са претход-
ним истраживањима која такође сигнификују на-
пад, између осталих техничко-тактичких елеме-
ната, као значајан за постизање крајњег успеха у 
такмичењу (Patsiaouras, Moustakidis, Charitonidis, 
& Kokaridas, 2011). 

Компаративном анализом коефицијента 
ефикасности сервиса, утврђена је статистич-
ки значајна разлика између две групе екипа 
(Sig.=.006). Група мање успешних екипа у про-
секу постиже ефикасност сервиса од 33.67%, а 
успешне екипа 41.56%. Према резултатима овог 
истраживања сервис је изузетно важан технич-
ко-тактички елемент у игри за поен. Већа ефи-
касност сервиса омогућава екипи која сервира 
да, услед отежаног и расејаног пријема против-
ничке екипе и немогућности напада првим тем-
пом, лакше и ефикасније организује одбрану 
(Buscà, Moras, Peña, & Rodríguez-Jiménez, 2012), 
како у првој линији одбране (блокери), тако и у 
одбрани терена, што је основна претпоставка за 
успешну организацију контранапада и освајање 
поена (García-Hermosо, Dávila-Romero, & 
Saavedra, 2013). Поред тога, екипе које ефикасније 
сервирају добијају и велики број директних по-
ена из сервиса. Слични резултати су забележе-
ни у многим студијама које истичу сервис као 
један од најзначајнијих елемената кључних за 
детерминисање успешности у одбојкашкој игри 
(Aнтониaдис, 1997)

Компаративном анализом коефицијента ефи-
касности блока, утврђена је статистички значајна 
разлика између две групе екипа (Sig.=.017). Група 
мање успешних екипа у просеку постиже ефикас-
ност блока од 51.94%, а успешне 56.46%. 

Значајност разлика у средњим вредностима у 
корист успешнијих екипа истиче удео блокирања 
у функцији освајања поена, на истраживаним ев-
ропским првенствима. Овакав резултат потврђује 
тврђења и других истакнутих одбојкашких струч-
њака да је блокирање значајан техничко-тактич-
ки елемент од чије ефикасности зависи побе-
да или пораз тима, или успех на неком турниру 
(Томић, и Немец, 2002; Железнак, 2004; Janković, i 
Sabljak, 2004; Гајић, 2005.). Квалитетан блок поред 
функције директног освајања поена може екипи 
донети и велики број једноставних ситуација за 
напад, тако што ће успорити противничке смечеве 
или адекватно усмерити њихов правац ка деловима 
терена који су боље брањени. Без обзира на 
ефикасност пријема сервиса противничког тима, за 
који је утврђено да нема значаја у дискриминацији 
група успешних и мање успешних репрезентација, 
ефикасност блока доприноси већој ефикасности у 
организацији одбране и реализацији контранапада 
и освајању поена.
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У дискусији оваквих резултата може се кон-
статовати да су ефикасност напада, сервиса и 
блока од круцијалног значаја за укупну ефи-
касност тима и за успех у освајању поена и 
коначног успеха екипе у плеј-офу лиге Србије 
за одбојкаше. Ефикасност осталих техничко-
так тичких елемената немa значајнијег удела у 
дискриминацији успешних (Група 1) од мање 
успешних екипа (Група 2).

ЗАКЉУЧАК

Овим истраживањем је анализирана такми-
чарска активност одбојкаша и екипа учесница 
завршне фазе такмичења „WIENER STADTISCHE“ 
Лиге Србије за мушкарце у сезони 2012/2013. Ис-
питиван је превасходно техничко-тактички ас-
пект игре, кроз варијабле коефицијената ефикас-
ности на нивоу екипа.

На основу резултата истраживања, може се 
закључити да:

Екипе које су завршиле такмичење као боље 
пласиране, односно успешније, имале су стати-
стички значајно боље резултате коефицијената 
ефикасности у неким техничко-тактичким еле-
ментима структуре одбојкашке игре (коефицијент 
ефикасности сервиса, коефицијент ефикасности 
блока и коефицијент ефикасности напада), док 
остали техничко-тактички елементи (коефицијент 
ефикасности одбране поља, коефицијент ефикас-
ности дизања за напад, коефицијент ефикасно-
сти пријема сервиса) нису показали статистички 
значајне разлике, те се на основу тога може дели-
мично прихватити општа хипотеза истраживања.

Ови подаци су у сагласности са практичном 
ситуацијом, поменута три елемента директно 

доносе поен у игри, самим тим претпоставка је 
да се њиховим посматрањем може са највећом 
сигурношћу детерминисати победник утакми-
це. Остали елементи, иако неопходни, у мањој 
мери могу да утичу на коначан резултат у мушкој 
одбојци, с обзиром да директно зависе од ова три 
елемента (Marcelino, Mesquita, & Sampaio 2011). 

Подаци из овог истраживања могу да послуже 
пре свега за моделирање тренинга одбојкаша са 
крајњом пројекцијом на унапређење тренинга и 
повећање ефикасности у току игре (Жељасков, 
2004). Такође овакво истраживање треба да по-
служи и даљем унапређењу саме процедуре 
анализе такмичарске aктивности. Значај ситуа-
ционог тренажног и такмичарског моделирања 
одбојкашке активности састоји се у томе, да било 
ко и колико буде мерио и тестирао одбојкаше у 
лабораторијским условима или на неки други 
емпиријски начин, неће бити у стању да на основу 
тих резултата мерења, тестирања, контролисања 
и праћења, без непосредних ситуационих 
показатеља, норматива, анализа и предвиђања, 
на адекватан начин пружи одговор, да ли је 
одбојкаш на оптималан начин припремљен и да 
ли у одређено време и на успешан начин може 
постићи жељени резултат (Платонов, 1985). Резул-
тати компаративне статистике намећу закључке 
о одређеном нивоу статистичке значајности које 
су везане за конкретан узорак завршне фазе 
такмичења „WIENER STADTISCHE“ Лиге Србије 
за мушкарце у сезони 2012/2013, али односи ре-
зултата могу да послуже као оквир за тренажни 
процес, а с обзиром на утврђену значајност три 
техничко-тактичка елемента (коефицијент ефи-
касности: блока, напада и сервиса) издвојена као 
предикторна за коначни успех могуће је сигнифи-
ковати их као пресудне и поставити „тежиште“ 
тренинга управо на те „темеље“.
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ANALYSE DER WETTBEWERBSAKTIVITÄT IN DER ENDPHASE DER 
„WIENER STÄDTISCHE“ - LIGA SERBIENS FÜR VOLLEYBALLSPIELER 

IN DER SAISON 2012/2013

Zusammenfassung:
Sport wird als Aktivität definiert, die den Wettbewerb, spezifische Vorbereitungen für den Wettbewerb und spezifische Relationen und 
Verbindungen in der Sphäre dieser Aktivität in ihrer Ganzheit umfasst. Die Grundlage für einen rationellen Zugang zu der Problematik 
der Planung, Programmierung, Realisierung und Evaluierung der Effekte eines systematischen Trainingsprozesses befindet sich in der 
Analyse der Wettbewerbsaktivitäten. Gegenstand dieser Untersuchung war die Analyse der Wettbewerbsaktivität der Volleyballspieler 
in der Endphase der „WIENER STÄDTISCHE“- Liga Serbiens in der Saison 2012/2013. Ziel der Untersuchung war es, charakteristische 
Strukturen des Volleyballspiels in einem Wettbewerbsschema festzustellen; technisch-taktische Elemente festzulegen, die einen statistisch 
bedeutenden Beitrag in der Erzielung positiver Ergebnisse im Wettbewerb darstellen. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen zu 
bestimmten Schlussfolgerungen in Bezug der Gestaltung des Trainingsprozesses führen. In der Untersuchung wurde eine Deskription 
der Elemente durchgeführt bzw. es wurden Inhalte untersucht, die die Wettbewerbsaktivität im männlichen Volleyball beschreiben. In der 
zweiten Phase wurde eine komparative Analyse dieser Elemente für verschiedene Erfolgsebenen der Teams durchgeführt. Die Ergebnisse 
der Untersuchung führen zum Schluss, dass es zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen männlichen Volleyballteams statistisch 
bedeutende Unterschiede in nur drei Variablen gibt und zwar: Effizienzkoeffizient des Aufschlags, Effizienzkoeffizient des Blocks und 
Effizienzkoeffizient des Angriffs, während bei den Variablen des Effizienzkoeffizienten der Feldabwehr, des Effizienzkoeffizienten des 
Anlaufs zum Angriff und des Effizienzkoeffizienten der Annahme eines Aufschlags keine statistisch bedeutenden Unterschiede vorliegen. 
Die Angaben entsprechen der Situation in der Praxis, die drei erwähnten Elemente führen zu einem Punkt im Spiel, was die Annahme 
erlaubt, dass durch ihre Betrachtung mit großer Sicherheit der Sieger eines Spiels bestimmt werden kann.

Schlüsselwörter: EFFIZIENZ / TECHNISCH-TAKTISCH ELEMENTE / VOLLEYBALL / MÄNNER

Примљено: 06.10.2014.
                  Прихваћено: 13.01.2015.
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Abstract
Sport is defined as an activity that involves competition, specific preparation for the competition, specific relationships and connections 
in that area of activity taken as a whole. Analysis of competitive activity is the basis for a rational approach to the planning, programming, 
implementation and evaluation of the effects of systematic training process. Subject to this study was to analyze competitive activities of 
volleyball players in the play-off stage of „Wiener Städtische” Serbian league in season 2012/2013. The aim of the research is to determine 
characteristics of the volleyball game structure in competitive activity, to determine the technical-tactical elements with a statistically 
significant contribution to the achievement of positive results in the competition and to perform certain conclusions, with the help of 
research results, regarding the design of the training process. Description of elements was performed in the research, the contents that 
describe competitive activity in men’s volleyball were explored, and then comparative analysis of these elements was performed for different 
levels of team performance. We can conclude that, based on these results, there is a statistically significant difference between successful 
and less successful men volleyball teams in only three variables, namely: the efficiency coefficient of serve, efficiency coefficient of block, 
efficiency coefficient of attack. This data is absolutely correspond to considerations in practice, which is that these three elements directly 
bring a point in the field, and therefore by observing them we can determine the winner of the match, with the highest certainty. Other 
elements, though necessary may influence the final outcome in men’s volleyball to a lesser extent. Data from this study should be used 
primarily for modeling volleyball players training, with the ultimate projection on training improvement and game efficiency increase.
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INTRODUCTION

Sport should be observed as an activity which has 
versatile impact on human. Therefore, in the wider 
sense, sport is defined as an activity which involves 
competition, specific competition preparations, spe-
cific relations among areas of that activity as a whole 
(Dziasko, 1982). The main problem coach faces is in 

fact to increase the individual technique efficiency of 
every player in specific competitive situations, and to 
improve the quality of individual and team realiza-
tion of tactical ideas in competitive conditions (Dop-
saj, 1994; Milišić, 2003). Volleyball occupies a special 
place among the sports games as one of the most dy-
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namic. Volleyball is a complex sports game, which is 
rich in various forms of movement. It could be de-
fined as „poly structural complex sport” (Jankovic 
and Marelić, 2003). Volleyball game, during its devel-
opment, was promoted and perfected trough all of its 
segments. Modern game play requires players to have 
perfect mastery of the technical elements (rational 
movement performance with the ball and without it, 
in order to solve specific tasks). Along with the imple-
mentation of technical elements, the game requires 
a good knowledge of tactics - individual as well as 
group and team. One cannot imagine a top volleyball 
player who is not prepared to perfectly perform all 
technical - tactical elements. For this to be achieved, 
adequate physical condition of volleyball player is re-
quired, as the foundation of all the manifestation of 
motion at the volleyball court (Nešić, 2002). Scientific 
research in sport should reveal knowledge that com-
plements the knowledge systems in sport. Knowledge 
is needed so that activity of the subject in sports could 
be understood. Understanding of the sport makes it 
possible to discover its meaning (Nešić, 2006). Top 
competitive result achieved in the volleyball sport is 
a manifestation of effects of many factors, biologi-
cal, psychological, social and anthropological nature 
(Peña, Rodríguez-Guerra, Buscà, & Serra, 2013). 
Analysis of competitive activity is the basis for a ratio-
nal approach to the planning, programming, imple-
mentation and evaluation of the effects of systematic 
training process (Važni, 1978; Boženko, 1997; Nešić, 
2001).

The practice impose that, in order to objectively 
monitor the game and competition in volleyball, 
terms phase 1 and phase 2 are used, as opposed to 
previously used terms: offensive and defensive play 
(Nešić, 2006). Phase 1 includes all actions in the field 
of the team which performs service, meaning every-
thing related to the technical-tactical elements: serve, 
block, defense, setting and attack. On the other hand, 
phase 2 includes all actions in the field of the team 
after opposite serve, therefore everything connected 
to receive, setting and attack (Figure 1). 

Figure 1. Volleyball game elements

The subject of this study was to analyze competi-
tive activity of volleyball players in play-off stage of 
„Wiener Städtische,” Serbian league for men in season 
2012/2013. Technical-tactical elements effectiveness 
was observed for the whole team. Also, differences 
in the efficiency of technical-tactical elements per-
formance were analyzed between the teams that were 
better placed in relation to the teams placed worse.

The aim of this research was to determine charac-
teristics of the volleyball game structure in competi-
tive activity, to determine the technical-tactical ele-
ments with a statistically significant contribution to 
the achievement of positive results in the competition 
and to perform certain conclusions, with the help of 
research results, regarding the design of the training 
process. Based on the research object and aim one 
general and six specific hypotheses were set.

The general hypothesis is that teams who finished 
the competition as better placed will have significant-
ly better results in efficiency coefficients of technical-
tactical volleyball game structure elements in com-
parison to teams who finished the competition with 
less success.

METHOD

Sample of subjects
The sample of this study consists of men vol-

leyball teams, participating in the play-off stage of 
„Wiener Städtische,” Serbian volleyball league in sea-
son 2012/2013, a total of 35 matches examined. The 
competition is played according to the rules that are 
updated and amended at the Congress Federation In-
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(KE) was calculated. In order to calculate, it is nec-
essary to know the total number of executed game 
elements, as well as the number of successfully com-
pleted game elements. The general formula for calcu-
lating KE is (Nešić, 2006):

        number of successfully completed game elements
КЕ = -----------------------------------------------------      
            the total number of executed game elements

Data analysis
Descriptive and comparative statistics methods 

were used for data processing. Descriptive statistical 
parameters determined for all variables were:

• Arithmetic mean (M) 
• Standard deviation (SD)
• Minimum (MIN)
• Maximum (MAX)

Statistical procedure of direct analysis of variance 
(one-way ANOVA) from the area of comparative sta-
tistics was used, which determines the significance of 
the differences between the efficiency of successful 
and less successful teams. Statistical analysis was per-
formed with the help of application software SPSS 20.

RESULTS

Basic information provided by descriptive sta-
tistics of sample of variables are given in Tables 1, 2 
and 3. Aritmetic mean (M), standard deviation (SD), 
minimum (MIN) and maximum value (MAX) are 
shown.

ternationale de Volley Ball (FIVB), 1998 (Really Point 
System - RPS counting, the presence of libero...)

The analysis included:
• Two teams ranked first and second, taking part 

in the play-off finals (VC “Crvena Zvezda”, VC 
“Partizan”). In the paper these two teams are 
presented as successful (Group 1.) and have 
played 15 games overall.

• Six teams ranked from third to eighth place 
and dropped out of the competition before 
the finals (VC „Spartak” VC „Djerdap” VC 
„Mladi Radnik” VC „Ribnica” VC „Vojvodina” 
VC „Radnički”). In the paper these teams are 
presented as less successful (Group 2), and have 
played 20 games overall.

Sample of variables
The study used a group of variables related to 

technical-tactical dimensions of competitive activity. 
Evaluation of game elements, with „Data-volley” pro-
gram, standardized by the International Volleyball 
Federation (Federation Internationale de VOLLEY 
BALL - FIVB) is implied. Technical elements applied 
in the field and being analyzed (codes of variables that 
will be used in the data analysis are also listed) are:

• Serve 
• Block
• Defense 
• Reception
• Setting
• Attack

After data collection, recording and classification, 
followed data processing, for each technical-tactical 
variable, or technical element, efficiency coefficient 

Table 1. Descriptive indicators of the elements efficiency on the entire sample

Variables MIN MAKS M SD

Serve 12.90 56.70 37.0541 8.63595

Block 44.74 66.67 53.8810 5.66781

Defense 50.00 73.21 64.7027 5.25457

Reception 70.77 90.91 81.8034 4.47140

Setting 75.32 90.67 84.5648 3.27322

Attack 50.00 72.22 58.3834 6.09981
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tion about minimal and maximal results, arithmetic 
means and standard deviations of these two samples.

The average value of the efficiency coefficient in 
the whole sample for the variable serve (S) was 37.05 ± 
8.64 and the results range from a minimum of 12.9 to 
a maximum of 56.7 for variable block (B) the average 
value was 53.88 ± 5.67 with a minimum value of 44.74 
and maximum 66.67. Variable serve reception (P) has 
an average value of 81.8 ± 4.47, the lowest value was 
70.77, the highest 90.91, while for variable efficiency 

coefficient of attack (N), the average value was 58.38 
± 6:09 with the lowest value at 50, and the highest 
72.22. With variable setting (D), the average value of 
the whole sample was 84.56 ± 3.27 with a minimum 
value at a level of 75.32 and highest 90.67, and finally 
in the defense variable (O), the average value of 64.7 
± 5:25 with results ranging from a minimum of 49.06 
to a maximum of 64.7.

Table 2. Descriptive indicators of the efficiency coefficients of elements in Group 1 (successful teams)
Variables MIN MAX M SD

Serve 31.91 56.70 41.5622 6.23561

Block 45.45 66.67 56.4602 6.69369

Defense 57.63 73.21 65.5622 4.78837

Reception 77.65 90.74 83.1706 3.91474

Setting 80.16 90.67 85.0035 3.44737

Attack 53.96 72.07 61.5338 4.28223

Table 3. Descriptive indicators of the elements efficiency coefficients in Group 2 (less successful teams)
Variables MIN MAX M SD

Serve 12.90 42.47 33.6730 8.75958

Block 44.74 60.00 51.9467 3.90900

Defense 50.00 72.37 64.0581 5.61186

Reception 70.77 90.91 80.7780 4.68004

Setting 75.32 88.15 84.2358 3.18584

Attack 50.00 72.22 56.0207 6.27363

In tables 2. and 3. descriptive indicators were 
shown for specific groups of subjects, with informa-

Table 4. Comparative analysis of Group 1 compared to Group 2
Variables Sum of Squares F Sig.

Serve .053 8.791 .006

Block .017 6.279 .017

Defense .002 .696 .410

Reception .005 2.570 .118

Setting .001 .464 .500

Attack .026 8.560 .006
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Results of comparative analysis of diffrences be-
tween two samples in measured technical-tactical 
variables were shown in table 4. Differences of p=.006 
were observed between samples in variables efficien-
cy coefficient of serve and attack, while the difference 
observed in variable efficiency coefficient of block 
was p=.017. Other measured variables didnt show 
statistically significant differences between successful 
and less successful volleyball players of Serbian Super 
league.

DISCUSSION

The results indicate that there are statistically 
significant differences between the two groups of 
examined teams, in the following variables: 

• Efficiency coefficient of serve
• Efficiency coefficient of the block
• Efficiency coefficient of attack. 

In the other examined variables there was no sta-
tistically significant difference between successful 
and less successful teams.

Comparative analysis of attack efficiency coefficient 
shows that there was statistically significant difference 
between the two groups of teams (Sig. =. 006). Less 
successful group of teams achieve the average efficien-
cy of attacks 56.06% and successful achieve 61.53%. 
This confirms the hypothesis that the effectiveness of 
attacks is crucial for winning points, whether effective-
ness in other technical-tactical elements in team is at a 
high level or not. The ability to win a point, despite the 
reduced efficiency of reception, defense and setting of 
the ball to attack, stems from the fact that such reduced 
performance can be overcome by efficient attack and 
counterattack. These results are consistent with previ-
ous studies that also emphasize attack, amoung other 
technical-tactical elements, as important for achiev-
ing the final success in the competition (Patsiaouras, 
Moustakidis, Charitonidis, & Kokaridas, 2011).

Comparative analysis of serve efficiency coef-
ficient shows statistically significant difference be-
tween the two groups of teams (Sig.=.006). Less suc-
cessful group of teams shows average serve efficiency 
of 33.67% and successful teams achieve 41.56%. 
According to the results of this research serve is an 
extremely important technical-tactical element for 

the game result. Higher serve efficiency enables the 
team that served to easily and effectively organize the 
defense (Buscà, Moras, Peña, & Rodríguez-Jiménez, 
2012), the first line of defense (blockers), and in the 
defense field, due to difficulties and scattered receiv-
ing from the opponent and the inability of fast attack 
trough the middle (García-Hermosо, Dávila-Rome-
ro, & Saavedra, 2013). This is a fundamental prereq-
uisite for the successful organization of counter-at-
tack and winning points. In addition, teams that serve 
effectively get a large number of direct points from 
the serve. Similar results have been reported in many 
studies that emphasize service as one of the most im-
portant elements key to determining the success in 
the game of volleyball (Antoniadis, 1997).

Comparative analysis of block efficiency coeffi-
cient shows that there was statistically significant dif-
ference between the two groups of teams (Sig.=.017). 
Less successful group of teams achieves average block 
efficiency of 51.94% and successful achieve 56.46%.

The significance of differences in mean values   in 
favor of the more successful teams highlights block-
ing as an important part in the function of winning 
points in the studied European Championships. 
This result confirms the assertions of other promi-
nent volleyball professionals that signify blocking 
as technical-tactical element whose efficiency can 
determine the teams victory or defeat, or success in 
a tournament (Tomić, & Nemec, 2002; Железнак, 
2004; Janković, & Sabljak, 2004; Gajić, 2005). Qual-
ity blocking, besides the function of direct point, 
can bring large amount of easy attack situations for 
the team, by slowing down oppositions spikes or ad-
equately directing them to the parts of the field which 
are better defended. Regardless to the serve reception 
efficiency of the opposing team, which is found to be 
of no importance in the discrimination of success-
ful and less successful teams, the effectiveness of the 
block contributes to greater efficiency in organizing 
the defense and realization of the counter-attack and 
thus winning points.

In discussion of these results, it can be concluded 
that the attack, serve and block efficiency is crucial 
for the overall efficiency of the team and the success 
in winning points and the final success of teams in the 
playoffs of Serbian volleyball male league. Efficiency 
of other technical-tactical elements has no significant 
stake in the discrimination of successful (Group 1) 
from less successful teams (Group 2).
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CONCLUSION

This research analyzes the competitive activity of 
volleyball players and teams participating in the play-
off stage of „Wiener Städtische” Serbian league for 
men in season 2012/2013. Technical-tactical aspect of 
the game was primarely examined, through the vari-
ables of efficiency coefficients on team level.

Based on these results, we can conclude that: 
Teams who finished the competition as better 

placed and more successful, had significantly better 
efficiency coefficients of some technical-tactical ele-
ments of the volleyball game structure (efficiency co-
efficient of serve, efficiency coefficient of block and 
efficiency coefficient of attack), while other technical-
tactical ellements (efficiency coefficient of defense, ef-
ficiency coefficient of setting and efficiency coefficient 
of serve reception) didnt show statisticaly significant 
differences, and based on that general hypothesis can 
be partially accepted.

This data absolutely matches considerations in 
practice, that these three elements directly make a 
point in the game, and that therefore by observing 
them we can determine the winner of the match with 
the utmost certainty. Other elements, though neces-
sary, may affect to a lesser extent the final result of 

the men’s volleyball, as they depend directly on these 
three elements (Marcelino, Mesquita, & Sampaio 
2011).

Data from this study should be used primarily for 
modeling volleyball players training, with the ultimate 
projection on training improvement and game effi-
ciency increase (Željaskov, 2004). Also this research 
should serve in further improvement of the competi-
tive activity analysis procedure. The importance of 
situational training and competitive modeling of vol-
leyball activity consists in the fact that, as much as 
one would test volleyball players in the laboratory or 
in another empirical way, the answers of appropriate 
preparation, and the desired result achievement tim-
ing and manner, would not be adequate without the 
direct situational indicators, standards, analysis and 
prediction. (Платонов, 1985). Results of comparative 
statistics impose certain conclusions about the level 
of statistical significance related to the specific sample 
of the play-off phase of „Wiener Städtische” Serbian 
league for men in season 2012/2013, but results rela-
tions may serve as a framework for the training pro-
cess, and considering the relevance of three technical-
tactical elements (efficiency coefficient of block attack 
and serve) singled out as predictors of final success, it 
is possible to signify them as crucial and set the „cen-
ter of gravity” of training into these „foundations”.
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ANALYSE DER WETTBEWERBSAKTIVITÄT IN DER ENDPHASE DER 
„WIENER STÄDTISCHE“ - LIGA SERBIENS FÜR VOLLEYBALLSPIELER 

IN DER SAISON 2012/2013

Zusammenfassung:
Sport wird als Aktivität definiert, die den Wettbewerb, spezifische Vorbereitungen für den Wettbewerb und spezifische Relationen und 
Verbindungen in der Sphäre dieser Aktivität in ihrer Ganzheit umfasst. Die Grundlage für einen rationellen Zugang zu der Problematik 
der Planung, Programmierung, Realisierung und Evaluierung der Effekte eines systematischen Trainingsprozesses befindet sich in der 
Analyse der Wettbewerbsaktivitäten. Gegenstand dieser Untersuchung war die Analyse der Wettbewerbsaktivität der Volleyballspieler 
in der Endphase der „WIENER STÄDTISCHE“- Liga Serbiens in der Saison 2012/2013. Ziel der Untersuchung war es, charakteristische 
Strukturen des Volleyballspiels in einem Wettbewerbsschema festzustellen; technisch-taktische Elemente festzulegen, die einen statistisch 
bedeutenden Beitrag in der Erzielung positiver Ergebnisse im Wettbewerb darstellen. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen zu 
bestimmten Schlussfolgerungen in Bezug der Gestaltung des Trainingsprozesses führen. In der Untersuchung wurde eine Deskription 
der Elemente durchgeführt bzw. es wurden Inhalte untersucht, die die Wettbewerbsaktivität im männlichen Volleyball beschreiben. In der 
zweiten Phase wurde eine komparative Analyse dieser Elemente für verschiedene Erfolgsebenen der Teams durchgeführt. Die Ergebnisse 
der Untersuchung führen zum Schluss, dass es zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen männlichen Volleyballteams statistisch 
bedeutende Unterschiede in nur drei Variablen gibt und zwar: Effizienzkoeffizient des Aufschlags, Effizienzkoeffizient des Blocks und 
Effizienzkoeffizient des Angriffs, während bei den Variablen des Effizienzkoeffizienten der Feldabwehr, des Effizienzkoeffizienten des 
Anlaufs zum Angriff und des Effizienzkoeffizienten der Annahme eines Aufschlags keine statistisch bedeutenden Unterschiede vorliegen. 
Die Angaben entsprechen der Situation in der Praxis, die drei erwähnten Elemente führen zu einem Punkt im Spiel, was die Annahme 
erlaubt, dass durch ihre Betrachtung mit großer Sicherheit der Sieger eines Spiels bestimmt werden kann.
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