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СВЕТСКА ПРВЕНСТВА / ФУДБАЛ / АНАЛИЗА / УСПЕШНИ НАПАДИ 
Циљ овог истраживања је утврђивање испољене разлике у 
успешним нападима који су завршени ударцем на гол, на XVI и 
XVII светском првенству у фудбалу (Француска 1998. г. и Јапан и 
Јужна Кореја 2002. године). Извршена је анализа укупно 56 
утакмица на оба СП. Посматране варијабле се односе на 
успешне нападе: непрецизне, прецизне и ефикасне. На СП у 
Француској било је више промашаја тј. мања ефикасност у 
односу на број покушаја за разлику од СП у Јапану и у Кореји где 
је рационална игра довела до тога да је било довољно да се 
постигне готово исти број голова, али из значајно мањег броја 
покушаја. 

Fizička kultura, Beograd, 57/58 (2003-2004) 1-4, p. 50-56, tab. 3,  
graph. 1, ref. 21 
WORLD CHAMPIONSHIPS / FOOTBALL / ANALYSIS / SUCCESSFUL ATTACKS 
The aim of this research is to determine the demonstrated differences in 
successful attacks that resulted with shoot at goal, at the 16th and 17th 
World Championships in football (France 1998 and Japan and South 
Korea 2002). 56 football games on both championships were analyzed. 
The observed variables regard the successful attacks: non accurate, 
accurate and efficient. At the World championship in France there were 
more misses i.e. less efficiency with regard to the number of tries 
contrary to the World Championship in Japan and Korea where rational 
play resulted in almost the same number of goals, bur out of significantly 
less number of tries. 
 

1. УВОД 
Фудбалска игра током свог еволутивног 

развоја пролазила је кроз разне периоде. У 
времену развоја игре, било је периода када је 
доминирала техника, са свим својим 
испољавањима, затим у наредном периоду, 
доминала је тактика и развој система игре, 
као и његових варијанти, даље наступио је 
период који је карактерисала физичка 
припрема са акцентима на одређене 
способности играча, који су репрезентовали 
своје време, итд. Савремени фудбал 
тренутно пролази кроз одређену кризу у 
смислу своје атрактивности. Стручњаци, који 
директно учествују у тренажном процесу, у 
последњем периоду развоја ове игре, 
посебну пажњу посвећују раду са 
дефанзивним играчима и дефанзивним 
активностима целе екипе. Како се такав 

начин рада испољава на игру у нападачким 
акцијама и какви су резултати? Да ли се 
смањује број нападачких акција? Да ли се 
смањује број постигнутих голова? Ова 
питања су битна уколико желимо да 
схватимо структуру фудбалске игре на 
тактичком плану и развој игре у наредном 
периоду. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ 

Предмет овог истраживања је снимање 
укупно успешних напада на XVI и XVII 
Светском првенству у фудбалу и њихови 
односи који су испољени и који су битни за 
остваривање врхунског резултата у 
фудбалској игри.  
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Циљ истраживања је утврђивање 
испољене разлике у успешним нападима који 
су завршени ударцем на гол, посматрајући их 
у њиховој укупности, на XVI и XVII Светском 
првенству. 

3. ПРИМЕЊЕНА МЕТОДОЛОГИЈА 

Основни метод примењен у овом 
истраживању, је емпиријско-
неекспериментални. 

У истраживању је примењен и 
статистички метод, приликом 
квантификовања релација између појединих 
варијабли. Као први аспект квантитативне 
анализе користила се дескриптивна 
статистика. На тај начин, описане су појаве, 
које су интересантне за ово истраживање.  

За успешно остваривање оваквог 
истраживања, користи се једна од општих 
истраживчких техника – техника 
посматрања. Након тога, приступало се 
анализи успешних акција, тако што се 
формирао посматрачки лист, или протокол 
посматрања. Такав лист се користио за сваку 
репрезентацију и сваку утакмицу посебно. 

3.1. Узорак испитаника 

На Светском првенству у Француској 1998. 
год и Јапану и Јужној Кореји 2002. год., 
учествовало је укупно по 32 репрезентације и 
одиграно је укупно по 64 утакмице. Из овог 
броја екипа извлачи се групни узорак, који 
значајно поседује особине популације којој 
припада. У овом случају, четири 
првопласиране репрезентације на СП у 
Француској (Француска, Бразил, Хрватска и 
Холандија) и на СП у Јапану и Ј. Кореји 
(Бразил, Немачка, Турска и Јужна Кореја), 
одиграле су по 7 утакмица, што значи да је 
укупан број анализираних утакмица, на једном 
првенству износио 28 или 56 на оба СП – а.. 

3.2. Узорак варијабли 

У овом раду активности су усмерене на 
праћење успешно организованих напада, 
дакле напада који су завршени тактичким 
средством - ударац на гол. Такви ударци могу 

бити непрецизни (сви они ударци који иду 
поред гола или погоде врата гола), прецизни 
(сви они ударци који завршавају у оквиру 
гола и где вратар или одбрамбени играч не 
дозволе лопти да уђе у оквир гола) и 
ефикасни (сви они ударци који су завршени 
поготком и који је признат од стране судија). 
Напади су посматрани од тренутка 
започињања са својим специфичностима. 

Систем варијабли односи се на успешне 
нападе, који се посматрају у њиховој 
укупности и подели на непрецизне, прецизне 
и ефикасне; 

3.3. Статистичка обрада података 

Истрживање овог типа захтева примену 
одређених статистичких процедура. Подаци 
добијени у истраживању обрађени су 
поступцима дескриптивне статистике. Од 
статистичких дескриптивних простора 
одређени су: 

Дистрибуција фреквенција за сваку 
варијаблу исказану у форми прекидне 
статистичке серије, односно номиналне 
статистичке скале. Из сегмента мера 
централних тенденција користи се - 
аритметичка средина. Из сегмента мера 
дисперзије користе се: стандардна 
девијација, стандардна варијанса, 
коефицијент варијације, стандардно 
одступање (З-вредност).  

Од статистике из простора компаративне 
статистике коришћена је параметријска и 
непараметријска дискриминативна 
процедура:  

Постављена је нулта хипотеза и на 
основу ње тестиране су значајности разлике 
аритметичких средина на XVI и XVII Светском 
првенству у фудбалу.  

Дакле, приликом утврђивања разлике 
аритметичких средина користи се Т тест. 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И  
    ДИСКУСИЈА  

4.1. XVI Светско првенство у  
       Француској 

Репрезентација Француске је на XVI СП 
1998. год. освојила прво место одигравши 
укупно (УОУ) 7 утакмица.  
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Табела 1. Четири првопласиране репрезентације на Светском првенству у Француској 1998. 
год. и напади посматрани у њиховој укупности (укупно успешни напади УУН, укупно 

неуспешни напади УНН, укупно прецизни напади  УПН и укупно ефикасни напади УЕН) 

Назив екипе УОУ УУН УНН УПН УЕН 

ФРАНЦУСКА 7 134 82 38 14 

БРАЗИЛ 7 101 57 30 14 

ХРВАТСКА 7 114 73 30 11 

ХОЛАНДИЈА 7 146 85 48 13 

Σ 28 495 297 146 52 

М 7 123.75 74.25 36.50 13.00 

С² 0 404.25 158.25 73.00 2.00 

С 0 20.11 12.56 8.54 1.41 

В 0 0.16 0.17 0.23 0.11 

- 0.51 - 0.18 0.71 

- -1.13 - -0.76 0.71 

- -0.48 - -0.76 -1.41 

 

З - вредност 

- 1.11 - 1.35 0.00 

 
На тим утакмицама, ова репрезентација је 

упутила лопту ка голу својих противника 134 
пута (УУН). У та 134 удараца ка голу било је 
непрецизних, прецизних и ефикасних напада. 
Ова репрезентација је по утакмици имала 
просечно укупно успешних напада 19,14. 
Ефикасних напада је било 14. За разлику од 
првопласиране репрезентације, репрезен-
тација Холандије је имала чак 146 успешних 
напада. Другопласирани Бразил је са 101 
успешним нападом успео да постигне, на 
Светском првенству, један гол више од 
Холандије и исти број голаова као и 
репрезентативци Француске. 

4.2. XVII Светско првенство у  
       Јапану и Јужној Кореји 

На XVII Светском првенству четири 
првопласиране репрезентације су такође 
одиграле по 7 утакмица. Евидентна је 
разлика у броју укупно успешних напада. 
Приближно исте резултате имају 

репрезентације Бразила, Немачке и Ј. Кореје 
(87, 88 и 81 ударац на гол). Међутим, с 
обзиром на број постигнутих голова види се 
из табеле бр. 2. да је Бразил у односу на 
остале репрезентације постигао по 4, 8 и 10 
голова више. 

4.3. Упоредна анализа XVI и XVII  
       Светског првенства 

• Да би донели закључке у вези са 
разликама аритметичких средина на два 
СП користимо се статистичком 
процедуром која се назива Т–тест. 
Суштина примене овог теста је 
исказивање апсолутне разлике две 
упоређиване аритметичке средине у 
стандардним грешкама те разлике. 
Избором нивоа значајности, а на основу 
броја степени слободе, утврђује се праг 
толеранције, односно лимит у оквиру којег 
се емпиријске разлике сматрају 
последицом флуктуације узорка, а не 
статистички значајним вредностима. 
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Табела 2. Четири првопласиране репрезентације на Светском првенству у Јапану и Јужној 
Кореји 2002. год. и напади посматрани у њиховој укупности (укупно успешни напади УУН, 

укупно неуспешни напади УНН, укупно прецизни напади УПН и укупно ефикасни напади УЕН)  

Назив екипе УОУ УУН УНН УПН УЕН 
БРАЗИЛ 7 87 40 29 18 
НЕМАЋКА 7 88 55 19 14 
ТУРСКА 7 65 34 21 10 
Ј. КОРЕЈА 7 81 39 34 8 

Σ 28 321 168 103 50 
М 7 80.25 42 25.75 12.5 
С² 0 112.92 82 48.92 19.67 
С 0 10.62 9.05 6.99 4.43 
В 0 0.13 0.21 0.27 0.35 

- 0.63 -0.22 0.46 1.24 
- 0.72 1.43 -0.96 0.34 
- -1.43 -0.88 -0.68 -0.56 

 
З - вредност 

- 0.07 -0.33 1.18 -1.01 

 
• На XVI СП у Француској аритметичка 

средина укупно успешних напада 
износила је 123,75, док је на XVII СП у 
Јапану и Ј. Кореји било 80,25 таквих 
напада. Израчуната вредност Т–теста 
износи 0,02 што у свом тумачењу 
представља да се нулта хипотеза 
одбацује, тј. тврди се да упоређиване 
аритметичке средине статистички 
сигнификантно разликују.     

• Анализом укупно непрецизних напада, 
примећује се да на XVI СП 
репрезентације, које су пласиране од 1. 
до 4. места, извеле су 74,25 напада, који 
су завршени ударцем поред гола, за 
разлику од репрезентација на наредном 
СП у Јапану и Ј. Кореји, које су у просеку 
извели 42 таква напада. Вредност Т-теста 
за разлике аритметичких средина ове 
варијабле износи 0,05, што говори у  
прилог томе да се нулта хипотеза 
прихвата тј. да се вредности значајно не 
разликују. 

• На XVI СП у Француској аритметичка 
средина укупно прецизних напада 
износила је 36,5 док је на XVII СП у 
Јапану и Ј. Кореји било 25,75 таквих 
напада. Израчуната вредност Т–теста 
износи 0,002 нулта хипотеза одбацује, јер 

се упоређиване аритметичке средине 
статистички знатно разликују.     

• Анализом укупно ефикасних напада, 
примећује се да, на XVI СП, 
репрезентације, које су пласиране од 1. 
до 4. места, извеле су 13 напада, који су 
завршени ударцем у гол, за разлику од 
репрезентација на наредном СП у Јапану 
и Ј. Кореји који су у просеку извели 12,5 
таква напада. Вредност Т-теста за 
разлике аритметичких средина ове 
варијабле износи 0,80 што говори у  
прилог томе да се нулта хипотеза 
прихвата тј. да се вредности значајно не 
разликују. 

• Ради лакшег посматрања и поделе 
варијабли, значајно је и раздвојити 
ефикасне нападе, од напада који су 
окончани ударцем ка голу и њих смо 
окарактерисали као  непрецизне и 
прецизне успешне нападе. Дакле, укупно 
на XVI СП у Француској било је 110,75 
непрецизних и прецизних напада за 
разлику од наредног првенства где је 
извршено само 67,75 таквих напада. Т-
тест је показао вредност од 0,02 што је 
показатељ да се резултати значајно 
разликују по питању ове варијабле. 
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Табела 3. Компаративна статистичка процедура (Т-тест) за варијабле које се односе на 
укупно успешне нападе (УУН), укупно неуспешне нападе (УНН), укупно прецизне нападе 

(УПН), укупно ефикасне нападе (УЕН) и варијабле које се односе на укупност непрецизних и 
прецизних успешних напада (УНПН) 

 
Посматрајући резултате истраживања, која 
су извршили многи аутори, који су се бавили 
овом проблематиком, запажа се да екипе (у 
овом случају четири првопласиране 
репрезентације СП у Француској 1998. год. и 
четири првопласиране репрезентације СП у 
Јапану и Ј. Кореји) изврше по 13 – 22 
успешна напада, по једној утакмици, на 
великим такмичењима. Истраживања су 
вршили Матаев и Уљанов 1977. год., 
Љуксинов и сар. 1978. год., Ангелов, Крстев и 
Коен 1979. год., Боженко 1979. год., Школек 
1979. год., Следзиеwски и Ксионда 1982. год., 
Ивић 1989. год., Марјановић 1995. год., 
Радосав 1996. год. и Новитовић 2000. год. 
Што се односа четири првопласираних екипа 
тиче, на XVI СП, примећује се да су све екипе 
имале веома блиске резултате. Тај податак 
нам показује да је овај број успечних напада 
био ”тренд” на овом такмичењу и да је то 
опште прихваћен начин игре тимова. 
Добијени резултати, а односе се на XVI СП, 
показују да се укупно успешни напади, на 
овом такмичењу, уклапају са предходним 
истраживањима, уз додатак да је фудбалска 
игра повећала број удараца на гол 
противника у односу на резултате са XИИ СП 
у Шпанији и са ИX ЕП одиграног у Шведској.      
Прегледом досадашњих истраживања на ову 
и сличне теме и резултата, који се односе на 
укупност успешних напада испољених на XVII 
СП, запажамо да се број таквих напада не 
уклапа у стандарде. Број таквих напада (као 
што је већ предходно речено) је у просеку по 

утакмици 11,46, што је испод просека од 
осталих истраживања, где је било 13 – 22. 
Веома мали број напада завршених ка голу 
противничких екипа, указује на то да се 
играло веома опрезно, односно лако је 
приметити да се пажња обраћала 
првенствено на одбранбене активности. Ако 
се узме у обзир да ударци ка голу противника 
могу завршити као непрецизни, прецизни и 
ефикасни и да искључиво такви напади 
привлаче публику на утакмице, појављује се 
бојазан да фудбал губи на атрактивности.   
Што се тиче ефикасности на ова два 
такмичења и резултата истраживања, које су 
добили Матаев и Уљанов 1977. год., Школек 
1979. год. и Марјановић 1995. год., примећује 
се да би се ефикасност повећала неопходно 
је да се повећа и укупност у нападима, који су 
завршени ударцима ка голу. Разлика између 
ових такмичења је веома мала у ефикасним 
нападима (13 односно 12,5), у просеку по 
екипи. Али напади који су окончани 
непрецизно и прецизно (значи без гола), 
показују већ знатне разлике (110,75 према 
67,75). Из свега предходно реченог закључује 
се следеће: На СП у Француској било више 
промашаја дакле, мања је ефикасност у 
односу на број покушаја, за разлику од СП у 
Јапану и Ј. Кореји, где је рационална игра 
довела до тога да је било довољно да се 
постигне готово исти број голова, али из 
значајно мањег броја покушаја. Прилика, која 
се појави у току утакмице, мора се 
искористити, јер су те шансе веома ретке.   

Варијабле 
XVI СП 

1998. год. 

XVII СП 

2002. год. 
п - вредност 

УУН 123.75 80.25 0.02 

УНН 74.25 42 0.05 

УПН 36.5 25.75 0.002 

УЕН 13 12.5 0.80 

УНПН 110.75 67.75 0.02 
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5. ЗАКЉУЧАК 

Резултати, који су добијени, на предходно 
изнет начин, дозвољавају да се извуку 
одговарајући закључци и да се констатује 
колике су разлике на плану завршница 
напада на предходна два светска првенства. 
Дакле, на бази теоријске анализе и резултата 
истраживања, могу се извести следећи 
закључци:   
1. На XVI СП у Француској, четири 

првопласиране екипе, значајно су више 
имале успешних напада од четири 
истопласиране репрезентације четири 
године касније. То је показатељ да су 
репрезентације и њихови стручњаци 
знатно већу пажњу, у периоду између 
ових такмичења, посвећивали игри у 
дефанзиви, него офанзиви. Основни циљ 
им је био да сачувају сопствени гол. На 
тај начин, игра постаје све више 
такмичарска, а са тим губи на својој 
атрактивности.  

2.  На XVII СП у Јапану и Ј. Кореји било је 
мање покушаја да се постигне гол. 
Резултати истраживања указују на то да је 
непрецизних и прецизних напада на 
такмичењу у Француској било скоро дупло 
више него на наредном СП. Ударац на 
гол, као средство нападачке тактике, 
услов је да би екипа на утакмици постигла 
погодак. Побољшавајући методику рада у 
припреми за поједине утакмице и 
такмичења, посебна пажња се посвећује 

дефанзивним задацима. На тај начин, 
екипе повећавају могућност да дођу до 
позитивног резултата.      

 3.  Крајњи циљ фудбалске игре је постизање 
поготка. На основу броја покушаја, који су 
изведени приликом непрецизних и 
прецизних напада, закључујемо да је 
више ефикасних напада било на 
првенству у Француској. Међутим, 
резултати истраживања показују да се 
број голова на оба СП незнатно разликује. 
На првенству у Француској, ове  
репрезентације су у просеку постигле 13, 
док у Јапану и Ј. Кореји 12,5 голова. По 
свему судећи, на великим такмичењима, 
играчи долазе све мање у ситуације за 
постизање погодака, а при томе постижу 
исти број погодака, као и када су екипе 
стварале дупло више позиција за 
постизање погодака. Шта из свега можемо 
закључити? На СП у Француској било 
више промашаја значи, мања је 
ефикасност у односу на број покушаја за 
разлику од СП у Јапану и Ј. Кореји где је 
рационална игра довела до тога да је 
било довољно да се постигне готово исти 
број голова, али из значајно мањег броја 
покушаја. Прилика, која се појави у току 
утакмице, мора се искористити, јер су те 
прилике веома ретке. У селектирању 
играча, определити се за оне играче који 
поседују такву физичку, моторичку и 
психолошку способност, да из малог броја 
прилика постижу поготке. 
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