
52

Miodrag Andrić, Analysis of frequency and effi ciency of using dribble... PHYSICAL CULTURE 2011; 65 (1): 52-59

PROFESSIONAL PAPERS

Miodrag Andrić               796.323.052

                Professional paper
Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade

ANALYSIS OF FREQUENCY AND EFFICIENCY 
OF USING DRIBBLE IN THE 

EUROPEAN BASKETBALL CHAMPIONSHIP 
IN POLAND IN 2009

Abstract 
This study was primarily aimed at detecting dribbling techniques, used in the European Championship in Poland, their frequency and 
effi ciency. Secondary goal of the research was to explain the game of basketball in offense in a more exact way according to the analysed 
technical and tactical dribbling activities. In the sample of eight games four variables were observed: time of using dribble, different starts 
of dribble, dribble course and dribble fi nish. Observation protocol was applied  on each game and on each player separately. According to 
the acquired data it can be concluded that  eight games at the 2009 European Championship  in Poland were dominated by the dribbling 
technique which was characterised by crossover step, in which cross over dribble was most used and most frequent fi nish was in passing 
after stop. When it comes to the time of using dribble, it is evident that all the observed teams had  almost the same time of using dribble, 
but that also the time of using dribble partly affected  fi nal placement, because the teams which used  it the  least played in the fi nals , Spain 
31.28 minutes and Serbia 32.28 minutes.  The team that  used dribbling the least  became the champion, and that was  the team of Spain.
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INTRODUCTION

Within the group of sports games, basketball 
stands out as an outstandingly complex game with 
very specifi c structural and functional characteris-
tics (Trninic, 1996). Basketball is often defi ned as a 
polistructural complex sport, with basic characteris-
tics of constant  confl ict of two groups of players on 
a relatively small space according to the number of 
players that participate in a game (Hajnal, 1990).

Talking about dribbling, as a specifi cally 
basketball element of the game, it is necessary to 
remind of some facts about basketball origin. It is 
known that basketball was created and founded by 
Dr. James Naismith (1861-1939), the instructor of 

physical education at the International YMCA Train-
ing School in Springfi eld, the state of Massachusetts. 
From those days up to now basketball has constantly 
gone  an upward path and became one of the most 
worldwide spread and most attractive team sport in 
the world (Hofman, 2000). In the year 1896 students 
of Yale University fi rst started to dribble in play, and 
that practically meant the introduction of dribble in 
basketball (Wolff, 1991). The same year, within the 
YMCA an offi cial committee for game rules was  
established which accepted dribble as the game ele-
ment. Permanent development of basketball and its  
progress caused the appearance of new technics of 
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dribble. Dribble is an integral part of the game of bas-
ketball and it is of a signifi cant importance for indi-
vidual and team game. Like passing, dribble is one of 
the ways the ball is moved in game. That is the only 
element of the game technque which allows  a player 
to cross  majority of the court with the ball. The play-
er alternately  makes and loses contact with the ball 
using one hand. The rules of the game do not allow 
contact with the ball with both hands at the same time 
(Karalejic at al., 1998). Also, game rules do not allow 
dribble to be stopped  and started  again. Many play-
ers consider dribble to be the fi rst and most important 
offense weapon. But, that kind of approach to drib-
ble carries a danger from its  abuse (inapplicability, 
uselessness). This means using dribble without  a real 
reason. Therefore, it  is most important for players to 
be given a real picture and explained the purpose of 
dribbling. 

In the organisation of offense, dribble may ap-
pear in eight basic situations (Karalejic and Jakov-
ljevic 2001): (1) taking out the ball from the box after 
winning the ball in defence when is not possible to 
pass to a playmate (or in offense for the organisa-
tion of new offense); (2) to conquer the court when 
playmates are not open for pass, especially against 
pressing; (3) ball transport in the organisation of 
counterattack; (4) penetration to the basket; (5) ty-
ing an  opponent player to yourself and forming free 
space to a playmate; (6) setting position offense; (7) 
improving your own position or angle according  to 
the basket before passing the ball to a playmate; (8) 
creating a  favourable position for your own shot. A 
dribbler must be able to dribble equally well with his 
left and right hand, to protect the ball while dribbling, 
to have a good control over the ball, and a good  game 
overview. The dribble is more kinaesthetic and tactile 
than visual ability, since  during the dribble a dribbler 
does not control the ball with his eyes but must keep 
his head up to control the situation  on the court (Ka-
ralejic and Jakovljevic, 2008). In addition, Karalejić 
et al. (2009) have shown the existence of signifi cant 
correlation between the scores on tests of basketball 
players dribbling skills and cognitive abilities. Speed 
of jobs realization in basketball game is often crucial 
for success (Trninić, et al., 2010), and dribbling is the 
main element of players movement with the ball. 

In tactical sense, a dribbler establishes drib-
bling only when there is no possibility for an effi cient 
passing, and once it is established, he must have the 

goal he wants to accomplish with dribble and must 
not interrupt  it until  an open playmate or a space 
for shot appears.  Regardless of the kind of dribble, 
every dribble consists of  three parts, i.e. there are 
three basic phases of dribbling: dribble start,  drib-
ble course and dribble fi nish. Most common ways 
of starting dribble are: crossover step (for example, 
player steps out with his left leg to the right side to es-
tablish dribble with the right hand), walking step (for 
example, player steps out with the left leg to the left 
side and establishes dribble with the left hand), lat-
eral start (for example, a player in frontal level makes 
step out with his right leg to the right side and estab-
lishes dribble with the right hand), behind the-back 
start (for example, player steps out with the right leg 
back and establishes dribble with the right hand) and 
fake start when one or more fake moves precede drib-
ble establishing. Course of dribble basically means 
straight line dribble and dribble with the change of 
movement direction. Basic ways of changing move-
ment direction in dribble are: crossover dribble (ball 
is thrown from one hand to another in front of the 
body), between the legs dribble (ball is thrown from 
one hand to another between the legs), behind the 
back dribble (ball is thrown from one hand to another 
behind the back) and reverse dribble (ball is thrown 
from one hand to another by turning the whole body 
around one leg). The completion of dribble results in 
passing and shooting the ball. 

This study considers dribble as a  very impor-
tant basketball element, and deals with its analysis on 
a  big competition – 2009 European Championship 
in Poland. We may  fi nd the appropriateness of this 
analysis, taking into account the tendency of the de-
velopment of modern basketball (game in transition, 
game is constantly speeding up), in the improvement 
of the  whole methodology of training basketball 
players in the parts of training process which belong 
to technical and tactical preparation. Also, the analy-
sis should point out to the issue of whether  and how 
much can dribble itself (his frequency and effi ciency) 
infl uence fi nal placement in this European Champi-
onship. This analysis will try to answer and classify 
certain techniques of dribbling and their  use.

This study was primarily aimed at detecting 
dribbling techniques, used in the  European Cham-
pionship in Poland, their  frequency and effi ciency. 
Secondary goal of the research was  to, upon ana-
lysed technical and tactical activities of dribbling, 
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explain the game of basketball  in offense in a more 
exact way, primarily from  the aspect of existing dif-
ferentiations of game positions compared to the ap-
plication of  technical and tactical elements: dribble 
and the elements of space in which they act.

METHOD OF WORK

Empirical-experimental method and general re-
search technique – the technique of observation was 
used for the realisation of this research. Using this 
method in scientifi c research means selecting a repre-
sentative sample, which enables generalisation of the 
acquired results. By the application of this method of 
knowledge acquisition it is possible to research the con-
tent of technical and tactical activities which are the 
subject of this analysis, and which are happening in the 
phase of offense in fi rst class European national teams.

Research sample
European Championship in basketball is a fi rst 

class competition where innovations and the trend of 
development of modern basketball through the ac-
tivities of the best European players and teams can 
be recognised. Because of that, the games from the 
championship present a representative model for re-
search, while the players of those games are a rep-
resentative sample. Sample of research consisted of  
four national teams, fi nal participants of the Euro-
pean Championship in basketball held  in Poland in 
2009 (Spain, Serbia, Greece and Slovenia),  that is, of 
their players who  participated in this competition. In 
the research  totally eight games were  analysed: four 
quarter fi nal games, two semi-fi nal games, the game 
for the third place and the fi nal game. Placement of 
teams at the championship was:

1. Spain
2. Serbia
3. Greece
4. Slovenia

Research procedure and the sample 
of variables
Variables are acquired by observation  and se-

lected as primary for the subject of analysis. They are  
set as the result of basic theoretic, practical princi-
ples, which belong to the game of basketball  and its 
evolution. Variables are acquired by watching videos 
of the championship on the computer or DVD. The 
materials are taken over from TV channel RTS2. Sys-
tematic monitoring was done a couple of times in the 
period of one month and for  that purpose a special 
watching list (sheet) was constructed. 

Dribbling variables covered by this analysis 
are:
• time of using  dribble (TUD), 
• number of offensive attacks (NO), 
• average time of one offensive attack (ATOO), 
• cross-over step (CS), 
• walking step (WS), behind the back start of 

dribble (BBSD), 
• fake start of dribble (FSD), 
• cross-over dribble (COD), 
• between the legs dribble (BLD), 
• behind the back dribble (BBD), 
• rolling (reverse) dribble (RD), 
• shot after penetration (SAP),
• push pass (PP), 
• shot after stop (SAS), and
• pass after stop (PAS).

Statistical data processing
Given that the research leads to empirical facts, 

the research results are presented in quantitative val-
ues. Descriptive statistics was used as the fi rst aspect 
of quantitative analysis. In this way phenomena of in-
terest for this research were described. Out of statis-
tic descriptive parameters, in the analysis frequency 
distribution was used for each variable expressed in 
the form of suspension of statistical series, i.e., nomi-
nal statistical scale. Absolute values, percentages and 
mean values were presented.



55

Miodrag Andrić, Analysis of frequency and effi ciency of using dribble... PHYSICAL CULTURE 2011; 65 (1): 52-59

which used dribble more won the game for the third 
place and that was the national team of Greece (11.3 
min), Slovenia (10.3 min.). The reason probably lies 
in the fact that the team of Greece had a very small 
number of fast breaks and secondary offensive at-
tacks and based the game primarily on  positional 
game with longer offensive attacks and the accent 
mostly on inside game.

Dribble start

The frequency of  dribble starts is showed for 
all teams in table 2: cross-over step (CS), walking 
step (WS), behind the back start of dribble (BBSD) 
and fake start of dribble (FSD). It can be seen that 
cross-over step was dominant with all teams (970 
times or 65% from the total number of all starts), 
while walking step is on the second place according 
to usefulness (349 times or 23% from total number 
of starts).

Table 1    Total time of using dribble (TUD), number of offensive attacks (NO) and average time in one 
offensive attack (ATOO)

TEAM Spain Serbia Greece Slovenia Total

TUD (min.) 31.28 32.28 35.73 33.8 133.09

NO 273 290 293 281 1137

ATOO (sec.) 6.8 6.6 7.2 7.1 6.9

These data point out that the team which less 
actively kept the ball in their  hands won in the fi nals. 
The fact is that the game of basketball  is speeding 
up more and more and that the tendency of game in 
transition offense is present ,  which suits  the teams 
that  use dribble less in that phase of offense. In the 
fi nal game, Spain used dribble for a longer period of 
time than Serbia, and the reason for that probably lies 
in the early achieved result advance which the team 
of Spain achieved at the beginning of the game and 
which it kept till the end of the game by ’saving the 
ball’, i.e., by longer positional offensive attacks and 
keeping score difference by  permanent players re-
placements and big pressure in the phase of defence. 

In the controlled positional game the isolation 
was often done and also the space for game 1:1 was 
looked for, while full time for offense (24 seconds) 
was used to the maximum, and the game of the at-
tacker with the ball was expressed fully. The team 

RESULTS AND DISCUSSION

Time of using dribble

Table 1 illustrates total time of using dribble 
(TUD), number of offensive attacks (NO) and aver-
age time of  one offensive attack (ATOO) of the fi rst 
four teams. We may conclude that all four teams used 
almost the same time of dribble, and that the time of 

using dribble had some effect on the fi nal placement 
because in the fi nals  featured the teams, which used 
it in the least period: Spain 31.28 min. and Serbia 
32.28 min. Greece had the ball in possession for the 
longest period of time– 35.73 min. and used dribbling 
the most, on average – 7.2 seconds per offense. The 
team of Spain, which  used dribble the least became 
the champion.

Table 2   The frequency of dribble start: cross-over step (CS), walking step (WS), behind the back start of 
dribble (BBSD) and fake start of dribble (FSD)

Spain Serbia Greece Slovenia Total
N % N % N % N % N %

CS 233 67 225 64 271 62 241 69 970 65
WS 68 19 69 20 132 29 80 23 349 23

BBSD 42 12 40 12 37 8 22 6 141 10
FSD 7 2 14 4 6 1 7 2 34 2
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The reason for this domination of cross-over 
dribble compared to others surely lies in speed, sim-
plicity and the best visibility while performing it. This 
change dominated in positional offense in which the 
players often used it by automatism, without func-
tionality and on the spot, but also in the process of 
‘spending time ’ in the fi nish of quarters, looking  for 
spaces  for the game 1:1. 

In the favour of such frequency of cross-over 
dribble is certainly the lack of aggressiveness of de-
fence players in some segments of the game, like in-
dividual tactics of defence, but also choosing collec-
tive defence in a given moment. Rolling dribble and 
behind the back dribble as technically more complex 

Cross-over step was most often used by the 
third-placed team of Greece (271), and least by the 
team of Serbia (225). Walking step is on the second 
place, most employed by the Greek players (132). 
Behind the back start of dribble was used the most 
by the fi rst-placed team of Spain (42), and the least 
by the national team of Slovenia (22). Both national 
teams had mobile tall players (Gasol and Lorbek) 
with excellent back starting dribble, but also with the 
game of facing the basket when they possess the ball. 
Krstic and Velickovic of the national team of Serbia 
also stood out in this element.

Fake start dribble was used the least (34 times 
or only 2% from the total number of starts). The 
reason for this  domination of cross-over step com-
pared to other starts should probably be looked for in 
referee criteria, more precisely in a player’s fear of  
making infringement of the rules – travelling while 
using hesitation step, which can be faster. On the 

other hand, we must emphasize the starts (offensive) 
after ball reception, which were often used in game 
1:1 and in opening fast breaks where offense players 
made a great advantage in the very fi rst step com-
pared to the defence.

Dribble course

Table 3 shows the frequency of different 
changes of dribble direction of all teams together: 
cross-over dribble (COD), between the legs dribble 
(BLD), behind the back dribble (BBD) and rolling 
(reverse) dribble (RD). Cross-over dribble is used the 
most in the course of dribble (846 time or 61% from 
the total number of all direction changes).It must be 
mentioned that the same dribble  was dominant is po-
sitional offense, but also  was not rarely used in fast 
breaks and secondary offense (in the phase of ball 
transport) while gaining the space.

Table 3   The frequency of different changes of dribble direction: cross-over dribble (COD), between the legs 
dribble (BLD), behind the back dribble (BBD) and rolling (reverse) dribble (RD) all teams together

Spain Serbia Greece Slovenia Total

N % N % N % N % N %

COD 200 54 143 46 310 74 193 70 846 61

BLD 99 26 101 32 54 13 53 19 307 23

BBD 17 5 7 2 15 4 6 2 45 3

RD 56 15 62 20 39 9 25 9 182 13

Cross-over dribble was most often used by the 
players of Greece (310), and the least by the players 
of Serbia (143). Between the legs dribble or throw-
ing the ball through the legs is on the second place 
(307 times or 23% of the total number) and players of 
Serbia used this change more than others (101). This 
change was used the least by the players of Slovenia 
(53). 

`Rolling` (reverse) dribble is on the third place 
(182 times or 13% of the total number of all changes) 
and here Serbia was also leading (62). The least used 
is behind the back dribble (45 times or only 3% from 
the total number), more than others this dribble was 
used by the players of Spain.
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the mentioned action unit. Push pass as the fastest 
and most complex pass is on the second place accord-
ing to frequency, and a great deal of those passes was, 
because of their  speed, used mainly in fast breaks 
and secondary offense, and rarely in the positional 
game.

All four teams approximately used dribble the 
same amount of time (from 31.28 to 35.73 min.), and 
the team which used it the least became the cham-
pion: Spain 31.28. On eight games in the European 
Championship in Poland 2009 (sample of analysis 
of four fi rst placed teams) cross-over step dominated 
, and it  was used 970 times or 65% from the total 
number of all starts. In the phase of dribble course, 
cross-over dribble was used the most (846 times or 
61% from the total number of all changes of direc-
tion). Dribble fi nish was most often characterised 
by pass after stop (955 times or 58% from the total 
number of all fi nishes).

Table 4   The frequency of different dribble fi nishes: shot after penetration (SAP), push pass (PP), shot after 
stop (SAS) and pass after stop (PAS)

Spain Serbia Greece Slovenia Total

N % N % N % N % N %

SAP 36 9 36 8 38 10 40 10 150 9

PP 89 21 94 20 63 16 89 22 335 20

SAS 48 11 60 13 69 18 47 12 224 13

PAS 245 59 268 59 212 56 230 56 955 58

but ’slower’ are on the third and fourth place. Players 
of Serbia most often used reverse dribble because the 
players on small positions (Teodosic and Markovic) 
were under bigger pressure than other players.

Dribble fi nish

Table 4 indicates the frequency of different 
dribble fi nishes of all teams together: shot after pen-

etration (SAP), push pass (PP), shot after stop (SAS) 
and pass after stop (PAS). Dribble fi nish was mostly 
characterised by a pass. On the fi rst place is pass after 
stop (955 times or 58% of the total number of fi n-
ishes) and that action unit was used the most by Ser-
bian team (268) and the least by the national team of 
Greece (212).

Push pass is on the second place (335 times 
or 20% of the total number of all fi nishes) and again 
it was used most often by the national team of Ser-
bia (94). Finish after stop is on the third place (224 
times or 13% of the total number of all fi nishes) and 
that fi nish was most often used by the national team 
of Greece (69) and the least by the national team of 
Slovenia (47). Shot after penetration is used the least 
in all games (150 times or only 9% from the total 
number), it was used most often by the players of 
Slovenia (40).

Considering the fact that defences are nowa-
days more aggressive and an offensive player is more 
inferior,  it is not surprising that shot from penetration 
was used the least, and mainly in the situations of  fast 
break fi nish 1:0, 2:1, and very rarely in the positional 
game 5:5 where players rarely tried to create them-
selves  a position which they would solve by penetra-
tion. Similar situation is with jump shot which is on 
the third place in frequency, and one of the reasons, 
beside an aggressive defence in 1:1 situations, must 
be seen in the diffi culty (complexity) of performing 
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3.  Karalejić, M. i Jakovljević S. (2001). Osnove 
košarke. [Basics of basketball]. Beograd: FSFV 
i VTŠ.

4.  Karalejić, M. i Jakovljević S. (2008). Teorija i 
metodika košarke. [Theory and methodic of ba-
sketball]. Beograd: FSFV.

the lack of aggressiveness of defence players. The 
application of different variants of cross-over dribble 
(inside-out) and their good effi ciency indicates the 
need for more intensive incorporation of those tech-
niques of dribble in trainings.

When it comes to dribble fi nish, it may be 
concluded that shots are much less used compared 
to passes. Shots after penetration were used the least 
(only 150 achieved or 50 on average per game), and 
mostly in the situations  of fi nishing  fast break 1:0, 
2:1, and very rarely in positional game 5:5, as well 
as jump shots. The most common fi nish of dribble 
was passing after stop. Push pass is on the second 
place and that must be taken in consideration during 
overall training methodology in the parts of training 
process which belong to technical and tactical prepa-
ration. It is noticeable that a very small number of 
push passes was used in positional game. Consider-
ing the diffi culty and complexity of this element and 
the aggressiveness that was manifested in this phase 
of the game, this data becomes very important. When 
we consider using pass as the fi nish of dribble it may 
be concluded that dribble is used mainly as a mean 
of organisation of offense. Taking into account the 
tendency of basketball development (the game is 
speeding-up more and more), it may be presumed 
that in the future more universal players with bigger 
repertoire of dribble will come into the picture, so 
the methodology of training dribble will be directed 
to the promotion of, up to now, more often and more 
commonly used techniques of dribble, as well as to 
the development of new and some neglected tech-
niques of dribble.

CONCLUSIONS

This study has shown that eight games in the 
2009 European Championship in Poland were domi-
nated by the technique of dribble, characterised by 
cross-over step, in which cross-over dribble was most 
often used, and most often fi nished by pass after stop. 

Time of using dribble was approximately the 
same in all four teams. The winner of the champion-
ship – the team of Spain, used dribble the least. Spain 
played with more passes and fast transport of the ball, 
and players kept the ball actively in their hands for 
shorter period of time. 

Considering the type of dribble start, cross-
over step dominated compared to the other types 
(970 times total on all games or 323 times per game). 
Beside this start, we must emphasize the starts (at-
tacks) from receiving the ball which were often used 
in the cases of changing offense sides and in game 
1:1, but also in opening fast break, where attackers 
made a big advantage in the very fi rst step compared 
to defence. This fact may be very important for the 
process of training and methodology of training drib-
ble in the following period. Cross-over dribble was 
used most often (846 times in total or 282 times on 
average per game).It was dominant in positional of-
fense, but was used in fast breaks and secondary of-
fense too. 

However, players often performed this change 
without developed functionality and on the spot, but 
also during ‘spending time’ during the fi nish of quar-
ters looking for a space for game 1:1. Big frequency 
of cross-over dribble is probably the consequence of 
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Сажетак
Примарни циљ ове студије је био да се детектују технике дриблинга које су се користиле на Европском првенству у Пољској, њихова 
учесталост и ефикасност. Секундарни циљ истраживања је био да се на основу анализираних техничко-тактичких активности 
дриблинга на егзактнији начин објасни кошаркашка игра у нападу. На узорку од осам утакмица посматране су четири варијабле: 
време коришћења дриблинга, различити поласци у дриблинг, ток дриблинга и завршеци дриблинга. Протокол посматрања је 
примењен на сваку утакмицу посебно и на сваког играча посебно. На основу добијених резултата може се закључити да је на 
осам утакмица Европског првенства 2009. године у Пољској доминирала техника дриблинга коју је карактерисао укрштени 
полазак, у коме је предња промена правца била највише употребљивана, а најчешћи завршетак био у виду додавања и то после 
заустављања. Кад је у питању време коришћења дриблинга евидентно је да су све посматране екипе приближно исто временски 
користиле дриблинг, али и да је време коришћења дриблинга донекле утицало на коначни пласман, јер су у финалу играле екипе 
које су га временски најмање користиле, Шпанија 31.28 мин. и Србија 32.28 мин. Шампион је постала екипа која је временски 
најмање користила дриблинг, а то је екипа Шпаније. 

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

УВОД

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

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

Џејмс Нејсмит (Dr. James Naismith 1861-1939), 
који је био инструктор физичког васпитања на 
Међународној YMCA школи (International YMCA 
Training School) у Спрингфилду, држава Ма-
сачусетс (Springfi eld, Massachusetts). Од тада 
па до данас кошарка је стално ишла узлазном 
путањом и постала је једна од најатрактивнијих 
и најраспрострањенијих спортских игара на све-
ту (Hofman, 2000). Године 1896. студенти Универ-
зитета Јејл су први почели да дриблају на утак-
мицама, а то је практично значило увођење дри-
блинга у кошарку (Wolff, 1991). Исте године је, 

Коресподенција са: Миодраг Андрић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког 
васпитања, Београд, Благоја Паровића 156, e-mail: miandric@yahoo.com
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унутар YMCA основан званични комитет за пра-
вила игре који је прихватио дриблинг као елемент 
игре. Стално развијање кошарке и њен напредак 
је условљавао и појаву нових техника дриблинга.

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

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

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

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

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

МЕТОД 

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

Узорак истраживања
Првенство Европе у кошарци је врхунско 

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

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

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

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

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

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

Статистичка обрада података
С обзиром да се истраживањем долази до 

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

Полазак у дриблинг

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

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

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Време коришћења дриблинга

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

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

ЕКИПА Шпанија Србија Грчка Словенија Укупно

ВКД (мин.) 31.28 32.28 35.73 33.8 133.09

БН 273 290 293 281 1137

ПВЈН (сек.) 6.8 6.6 7.2 7.1 6.9

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

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

Шпанија Србија Грчка Словенија Укупно

Н % Н % Н % Н % Н %

УПД 233 67 225 64 271 62 241 69 970 65

ДПД 68 19 69 20 132 29 80 23 349 23

ЛПД 42 12 40 12 37 8 22 6 141 10

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

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

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

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

Ток дриблинга

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

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

Шпанија Србија Грчка Словенија Укупно

Н % Н % Н % Н % Н %

ППП 200 54 143 46 310 74 193 70 846 61

СПП 99 26 101 32 54 13 53 19 307 23

ЛПП 17 5 7 2 15 4 6 2 45 3

ППР 56 15 62 20 39 9 25 9 182 13

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

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

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

Шпанија Србија Грчка Словенија Укупно

Н % Н % Н % Н % Н %

ШПП 36 9 36 8 38 10 40 10 150 9

ДИД 89 21 94 20 63 16 89 22 335 20

ШПЗ 48 11 60 13 69 18 47 12 224 13

ДПЗ 245 59 268 59 212 56 230 56 955 58

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

Завршетак дриблинга

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКЉУЧЦИ

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

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

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

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