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Сажетак
Циљ овог рада био је да се упореди примена елемената технике тимова и фудбалера који се такмиче у најквалитетнијем клуп-
ском такмичењу Лиги шампиона и фудбалском првенству Србије. Резултати спроведеног истраживања добијени су посматрањем 
укупно 20 насумично изабраних утакмица, по 10 из Лиге шампиона (ЛШ) и Супер лиге Србије (СЛС). У обраду и анализу резул-
тата убрајао се сваки контакт играча са лоптом, где је игра била у току. У претходно оформљен протокол посматрања евидентиран 
је сваки технички елемент,  из 5 група елeмената технике: ударци по лопти (6 варијабли - елемената), примања лопте (12 варијабли 
- елемената), финтирајући покрети и дриблинзи (6 варијабли - елемената), одузимање и вођење лопте. Истраживање је показало 
да постоје разлике у примени појединих елемената технике у два анализирана такмичења. Ударци, примања и вођења лопте се 
значајно више користе у ЛШ такмичењу, док нема разлика у примени дриблинга и одузимања лопте. Такође, постоје разлике у 
расподели појединих врста удараца и пријема лопте. У ЛШ такмичењу значајно се више примењују  ударци унутрашњом страном 
стопала (70% свих удараца), док је у СЛС такмичењу значајно већи број удараца главом и удараца унутрашњом страном хрпта 
стопала, у односу на ЛШ. Начин пријема лопте донекле је условљен претходном разликом у примени удараца по лопти, па је при-
мена пријема унутрашњом страном стопала (котрљајућих лопти) доминантан елемент технике примања, посебно у такмичељу 
ЛШ. Примена дриблинга није показала различитост у испољавању фудбалера који наступају у два анализирана такмичења, где су 
најзаступљенији основни дриблинзи (65-70%).
Кључне речи: ФУДБАЛ / ТАКМИЧАРСКА АКТИВНОСТ / ТЕХНИКА

УВОД

Припрема фудбалера за постизање врхун-
ских резултата одвија се кроз: техничку, тактич-
ку, физичку, психолошку, васпитну и образовну 
припрему. Свака од наведених компоненти фуд-
балског образовања има своје закономерности и 
неодвојив је чинилац свеукупне, интегралне, при-
преме фудбалера. Предмет овог рада сврстава се 
у техничку припрему, прецизније у анализу при-
мене елемената технике у такмичењима која се 
значајно разликују по квалитету. Кроз еволуцију 
фудбалска игра је пролазила кроз одређене пери-

оде развоја у којима је доминирао један од облика 
припреме. Савремени фудбал захтева висок ниво 
припремљености фудбалера у свим аспектима, па 
тако и у погледу техничке оспособљености фуд-
балера. Структура фудбалске игре, посматрајући 
последњих 50 година, у многоме се променила у 
правцу интезификације саме игре, чему у прилог 
говоре студије по којима се активно време траја-
ња игре смањује, на рачун повећења интезитета, 
а трајање периода када лопта није у игри се по-
већава (Wallace, & Norton, 2013). Такође, брзина 
кретања лопте се повећала за 15%, структура игре 
је таква да је све већа густина играча на простору 
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на коме се игра, а фреквенција додавања већа је и 
за 35% у односу на Светско првенство 1966. годи-
не (Wallace, & Norton, 2013). Овакви подаци јасна 
су смерница за тренажну технологију и припре-
му фудбалера за постизање врхунских резулта-
та. Према томе, на плану технике, а у односу на 
захтеве и структуру савремене игре, потребно је 
да играчи буду разноврсни у примени елемена-
та технике, да контролишу лопту у пуној брзини 
кретања, уз перманентан притисак противника и 
брзи, непредвидиви у извођењу удараца по лопти. 

За одређивање праваца у развоју фудбалске 
игре неопходно је анализирати такмичарску ак-
тивност, на основу које се дефинишу правци  и 
циљеви технолошког процеса. Квантитативна 
анализа игре, с обзиром на појединачне, групне 
и тимске техничко-тактичке елементе, свакако 
је начин који се може користити за описивање и 
праћење техничко-тактичких испољавања и ре-
зултата на такмичењу. Међутим, детаљније, ква-
литативне анализе утакмица су објективнији на-
чин сагледавања техничко-тактичких активности 
у току игре (Carling, 2005). У досадашњим студи-
јама урађен је велики број истраживања у пољу 
физиолошких адаптација и енергетских потреба 
организма у току фудбалске утакмице (Stolen, 
Chamari, Castagna, & Wisløff, 2005), као и структу-
ре и облика кретања играча (обима интензитета) 
у току игре (Bangsbo, & Michalsic, 2002; Di Salvo, 
Baron, Tschan, Calderon Montero, Bachl, & Pigozzi, 
2007). Анализа тактичког испољавања појединца, 
групе играча као и целог тима постаје незамењив 
метод припреме за најквалитетнија фудбалска 
такмичења, па је у складу са тим предмет интере-
совања углавном анализа успешних и ефикасних 
напада, пресинг игра и прекид игре (Јанковић, и 
Леонтијевић, 2007; Janković, Leontijević,  & Pašić, 
2009b, Janković, Leontijević, Pašić, & Jelušić, 2011; 
Luhtanen, Belinskij, Hayrinen, & Vanttinen, 2001; 
Scwarc, 2004; Scoulding, James, & Taylor 2004). У 
последње време актуелна су истраживања у који-
ма се траже повезаности између статистичких по-
казатеља и резултата (Lago, Lago, Dellal, & Gomez, 
2010; Castellano, Casamichana, & Lago, 2012; Liu, 
Gomez, Lago-Penas, & Sampaio, 2015), као и поје-
диних тактичких параметара са успешношћу у 
такмичењу (Janković, Leontijević, Jelušić, Pašić, & 
Mićović, 2011a; 2011b; Janković, Leontijević, Pašić, 
& Jelušić,  2011). Када је техника у питању, приме-
на елемената технике махом се анализирала као 

саставни део одређених тактичких средстава, али 
су поједине студије указале на структуру фудбал-
ске игре на плану технике, као и на специфично-
сти у техничком испољавању у односу на позици-
је играча у тиму (Јанковић, и Леонтијевић, 2008; 
Леонтијевић, и Јанковић, 2009; Јанковић, и сар., 
2009). 

Истраживања која су се на директан или ин-
директан начин бавила техником фудбалске игре, 
односно применом елемената технике, анализе 
су базирале на посматрању техничког испољава-
ња најквалитетнијих фудбалера и тимова у датом 
тренутку. А ако знамо да је структура и примена 
елемената технике у великом делу условљена так-
тичким опредељењем поједине екипе за одређено 
такмичење, квалитетом играча које поседује, али 
и многим другим факторима, поставља се пита-
ње да ли се резултати таквих истраживања могу 
поставити као моделна карактеристика и за при-
прему фудбалера на свим нивоима. Према томе, 
циљ овог рада је био да се упореди структура тех-
ничког испољавања најквалитетнијег клупског 
такмичења - Лига шампиона са националним так-
мичењем у Србији - Супер лигом Србије. Првен-
ство Србије је, у последњих 25 година, у великој 
организационој и резултатској кризи, па према 
томе, може се узети за такмичење које је значај-
но слабијег квалитета од Лиге шампиона. С об-
зиром на чињенице да су такмичарски и стручни  
резултати српског фудбала у значајној мери иза 
савремених токова врхунског фудбала, посебно 
демонстрираног од стране клубова који наступају 
у најјачем клупском такмичењу, претпоставка је 
да је квалитет игре значајно слабији и да посто-
је разлике у заступљености техничких елемената 
фудбалске игре. 

  

МЕТОД

За успешно остваривање овог истраживања, 
коришћена је емпиријско-неекспериментална ме-
тода и од општих истраживачких техника – тех-
ника посматрања.

Узорак истраживања
Узорак истраживања je обухватиo двадесет 

насумице изабраних утакмица, од којих се де-
сет одиграло у Супер лиги Србије, а десет у Лиги 
шампиона. Све утакмице одигране су у сезони 
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2014/2015. Поступком анализирања техничких 
испољавања и свих активности на плану технике 
једног тима и сваког фудбалера посебно, обухва-
ћени су сви фудбалери који су наступили на так-
мичењу као стартери, а њих је било укупно 519. 
У анализу и обраду добијених резултата ушло је 
целокупно трајање једне утакмице, када је лоп-
та била у игри. Дакле, активности играча после 
судијског прекида игре нису анализиране. Због 
природе фудбалске игре, као и специфичности 
појединих система такмичења, продужеци игре 
настали као последица нерешеног резултата у 
елиминационој фази, такође нису посматрани у 
овом истраживању.

Узорак варијабли и начин прикупљања
 података
Протокол посматрања (припремљен за ово 

истараживање) се користио за сваку утакмицу и 
за сваког играча посебно. Системом бележења, у 
претходно оформљен посматрачки лист (Carling, 
2005) бележена је активност сваког играча са лоп-
том. 

На основу класификације технике фудбал-
ске игре (Алексић, и Јанковић, 2006) посматрано 
је укупно 48 варијабли које своје место имају у 
оквиру пет група елемената технике: 

ударци по лопти (6 варијабли - елемена-
та): УУЛ - укупно удараца по лопти, УУ 
- ударац унутрашњом страном стопала, 
УУХ - ударац унутрашњом страном хрпта 
стопала (дуга лопта), УХ - ударац хрптом 
(средином) стопала, УС - ударац спољном 
страном стопала, УГ - ударци главом, ПУ 
- посебни ударци (волеј, дропкик ударац, 
маказице, ударац шпицем, ударац петом); 
примања лопте (12 варијабли - елемена-
та): ПУ1 - примање унутрашњом страном 
стопала на принципу амортизације  (ко-
трљајућих лопти), ПУ2 - примање уну-
трашњом страном стопала на принци-
пу клопке, ПУ3 - примање унутрашњом 
страном стопала на принципу аморти-
зације, високих лопти, ПС1 -  примање 
спољном страном стопала на принципу 
амортизације  котрљајућих лопти, ПС2 
- примање спољном страном стопала на 
принципу клопке, ПС3 - примање спољ-
ном страном стопала на принципу амор-
тизације (високих лопти), ПЂ1 - пријем 

лопте ђоном на принципу амортизације, 
ПЂ2 - пријем лопте ђоном на принципу 
клопке, ПХ - пријем хрптом стопала, ПН - 
пријем лопте натколеницом, ПГР - пријем 
лопте грудима, ПГ - пријем лопте главом;
дриблинзи (6 варијабли - елемената): УД 
- укупно дриблинга, ДУ - дриблинг уну-
трашњом страном стопала, ДС - дриблинг 
спољном страном стопала, ДП – дриблин-
зи повлачем лопте ђоном, ДПУ - дриблинг 
прескакањем лопте на унутра, ДПС - дри-
блинг прескакања лопте на споља, ОС - 
остали дриблинзи; 
одузиамње лопте (ОЛ); 
вођење лопте (ВЛ) - контролисање лопте у 
кретању било којим делом тела при ком се 
остваре минимум три контакта са лоптом 
или се пређе дистанца дужа од 5 метара.

Обрада података
Стандардна дескриптивна статистичка ана-

лиза (укупна и средња вредност, као и стандард-
на девијација) је рачуната за сваку варијаблу. Из 
простора компаративне статистике коришћен је 
непараметријски Хи квадрат тест којим су про-
цењиване разлике у расподели појединих врста 
елемената технике, у оквиру једне групе, између 
такмичења ЛШ и СЛС. Ниво статистичке значај-
ности био је на p<0.05. Сви статистички тестови 
су били обрађени коришћењем SPSS 17.0 програ-
ма (SPSS INC Chicago, IL)

РЕЗУЛТАТИ 

Узимајући у обзир чињеницу да је ефективно 
трајање утакмице између 60 и 65 минута, може 
се доћи до закључка да сваки играч у контакту са 
лоптом проведе мање од 3 минута или 3.7% укуп-
ног времена (Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003). Са 
друге стране, према Ди Салву и сарадницима (Di 
Salvo, et al.,  2007) играч у току утакмице са лоптом 
у поседу претрчи између 119 - 286 метара, што је 
1.2 - 2.4% од укупне пређене дистанце. Намеће се 
потреба за повећањем ефикасности играча у кон-
такту са лоптом, а то је могуће усмеравањем тре-
нажне активности ка примени оних техничких 
елемената са лоптом који су у функцији пости-
зања бољих резултата (Јанковић, и Леонтијевић, 
2008).
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Табела 1. Заступљеност група елемената технике у два такмичења, изражена просечним
вредностима оствареним на једној утакмици на нивоу једне екипе. 

  ЈСЛ   ЛШ
  М СД М СД
Ударци по лопти 405 93 476 151
Примања лопте 231 75 321 105
Вођење лопте 71 30 96 25
Дриблинг 11.2 13.6 12.6 10.2
Одузимања лопте 21 7 23 6

Графикон 1. Процентуална (вертикална оса) и укупна вредност при-
мене појединих врста удараца по лопти у такмичењима ЛШ и СЛС.

Графикон 2: Процентуална (вертикална оса) и укупна вредност 
примене појединих врста пријема лопте у такмичењима ЛШ и СЛС
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Ударци по лопти чине готово више од полови-
не укупне активности фудбалера са лоптом -52% 
(Табела 1), па у складу са тим потребно је у обуча-
вању, тренирању и усавршавању посветити већу 
пажњу овом техничком елементу (Јанковић, и Ле-
онтијевић, 2008). Ово становиште добило је по-
тврду и овим истраживањем где је заступљеност 
ове групе елемента, у односу на остале елементе 
технике, 54% - СЛС и 51,5% - ЛШ (Графикон 1).

Како је примопредаја лопте основна једница 
сарадње између играча у игри, пријем лопте, по-
ред удараца, представља битан сегмент укупне 
ефикасности једног тима. Ово истраживање ука-
зује да једна екипа на једној утакмици у просеку 
оствари 231 (СЛС), односно 321(ЛШ)  прима-

ња лопте (Графикон 2). Већи број пријема лопте 
условљен је претходним односом у ударцима по 
лопти. До сличних резултата дошло се у анализи 
Светског првенста 2010. године,  на коме су екипе 
просечно изводиле 292 пријема лопте (Јанковић, 
и Леонтијевић, 2008). Ефикасност пријема лопте, 
према појединим истраживањима креће се и пре-
ко 90%, прецизније сваки десети пријем лопте за-
врши се неуспешно (Luhtanen, et al., 2001).

Дриблинзи су елемент технике који се изузет-
но ретко користи, где једна екипа за време тра-
јања једне утакмице изведе просечно 10-12 дри-
блинга (Графикон 3), што је опет нешто мање него 
на Светском првенству 2006. године - 16 (Јанко-
вић, и Леонтијевић 2008).

Графикон 3. Процентуална (вертикална оса) и укупна вредност 
примене појединих врста дриблинга у такмичењима ЛШ и СЛС

ДИСКУСИЈА 

Резултати добијени овим истраживањем пока-
зали су да постоје значајне разлике у обиму при-
мене елемената технике код екипа које наступају 
у два анализирана такмичења. Такмичење Лига 
шампиона, пре свега издваја се значајно већом 
применом удараца и примања лопте, затим нешто 
већом применом  вођења лопте у односу на Су-
пер лигу Србије, док у заступљености одузимања 
и дриблинга нема значајнијих одступања (табела 
1). Овакви подаци указују на разлике у динами-

ци игре код два такмичења, где се већим бројем 
удараца и примања лопте очигледно тежи бржој 
игри са лоптом, са малим бројем контаката по по-
седу играча. Бржа игра са великом фреквенцијом 
додавања у току игре указује и на неопходност 
у квалитету удараца по лопти, где је акценат на 
брзини ударца и пријему лопте, односно мекоћи 
у остваривању првог контакта са лоптом. Већа 
примена вођења лопте у такмичењу Лиге шампи-
она говори о томе да није само пас игра разлика 
у техничком испољавању између два такмичења, 
већ се и вођењем лопте често „осваја простор“ 
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у напред. Дриблинг, а затим и одузимање лопте, 
као типични елементи технике у игри 1 на 1, су 
подједнако заступљени у оба такмичења. Ова-
кав податак може се тумачити тежњом у савре-
меном фудбалу да се вишак играча у пољу прави 
сарадњом два или више играча и правовременим 
кретањем играча без лопте. На основу ових по-
датака може се закључити да је за такмичење на 
врхунском нивоу неопходна техника баратања 
лоптом у великој (оптималној) брзини извођења, 
посебно у примопредаји лопте и индивидуалној 
контроли лопте у покрету.      

Посматрано према врсти удараца најзасту-
пљенији ударац је унутрашњом страном стопала,  
у оба такмичења. Резултати претходних истра-
живања такође су показали да ова врста ударца 
по лопти доминира приликом додавања лопте 
или ударца на гол противника (Јанковић, и Ле-
онтијевић, 2009). Према резултатима ове анализе 
ударац унутрашњом страном стопала представља 
70% свих изведених удараца по лопти у ЛШ и 52% 
у СЛС такмичењу (графикон 1). Овакав податак 
указује на тенденцију игре кратким, сигурним 
додавањима, по земљи, у ЛШ такмичењу, где се 
играчи ослањају на једноставан и пре свега си-
гуран начин реализације офанзивних средстава 
тактике. Од осталих удараца значајније се приме-
њују ударци унутрашњом страном хрпта стопала 
и ударци главом. Примена ударца унутрашњом 
страном хрпта стопала, који се примењује прили-
ком одигравања дугих лопти, утиче и на примену 
ударца по лопти главом. Интересантно је да у је 
СЛС такмичењу већа примена ових врста удара-
ца, и процентуално и квантитативно, што указује 
на често опредељење ка игри дугим додавањима 
у овом такмичењу. Остале врсте удараца по лоп-
ти немају значајну улогу у испољавањима екипа 
посматраних такмичења, где су ударци средином 
стопала, спољном страном стопала и сви обли-
ци посебних удараца, не више од 5% присутни 
у укупном обиму свих облика удараца по лопти 
(Графикон 1).

Технички елементи су средство за реализацију 
одређених тактичких опредељења у игри, и према 
томе јасно се види разлика и у тактици напада у 
оба такмичења. Утакмице, које се играју у такми-
чењу слабијег квалитета (СЛС), обилују ситуаци-
јама преноса тежишта игре, и то углавном ка голу 
противника, где се прескаче средина терена, и на 
што лакши начин се „доноси“ лопта у зону шута 

противника. На овај начин чека се грешка прили-
ком одбране од дубинског додавања, и евентуал-
ним освајањем „друге лопте“ тражи се позиција 
за шут на гол. Квалитетно такмичење (ЛШ) за-
хтева креативност у организацији офанзивних 
акција, где се приземним додавањима, са мањим 
променама поседа лопте, тражи простор како би 
се напао гол противника.   

Претходна анализа у примени удараца по лоп-
ти определила је и одабир пријема лопте. Резул-
тати добијени овим истраживањем показују да 
има разлика у расподели појединих облика при-
јема лопте у два посматрана такмичења (Графи-
кон 2). Доминантан облик пријема лопте је при-
јем унутрашњом страном стопала котрљајућих 
лопти (70% ЛШ; 65% СЛС). Интересанто је да у 
ЛШ такмичењу ударци и пријеми унутрашњом 
страном стопала су заступљени у једнаком про-
центу - 70%. Дакле, примопредаја лопте у највећој 
мери се остварује унутрашњом страном стопала 
на квалитетнијим нивоима такмичења. У утак-
мицама СЛС такмичења пријем унутрашњом 
страном стопала котрљајућих лопти заступљен је 
у 65%, дакле значајно више од удела удараца уну-
трашњом страном стопала (52%). Са друге стра-
не, већи број удараца унутрашњом страном хрпта 
стопала (игра дугим лоптама) и удараца главом, 
није проузроковао и већи број пријема високих 
лопти, код СЛС у односу на ЛШ, што указује на 
низак проценат успешности игре дугим додава-
њима, или на чињеницу да се фудбалери често 
опредељују да лопту без пријема лопте обично 
врате на половину противника или насумице 
избаце из одбрамбене зоне. Овакви резултати се 
могу тумачити и веома слабом организацијом 
напада, па се лопта обично под притиском насу-
мице пребаци на половину противника, као и не-
довољном техничком обучености фудбалера који 
наступају у СЛС такмичењу, јер очигледно немају 
способност и самопоуздање да дугу лопту ставе 
под контролу. Од осталих начина пријема котр-
љајућих лопти издваја се пријем спољном стра-
ном стопала, док је доминантан облик пријема 
високих лопти - пријем грудима. Интересантно је 
да се остали облици пријема лопте изводе готово 
у занемаривом проценту.  

Добијени резултати овим истраживањем по-
казали су да нема разлике у примени различитих 
врста финтирајућих покрета и дриблинга између 
такмичења ЛШ и СЛС. Приметно је да су основни 
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дриблинзи најзаступљенији на оба нивоа и чине 
укупно ≈70 % свих изведених дриблинга (Графи-
кон 3). Међутим, код играча елитног такмичења  
(ЛШ) заступљенији су основни, технички једно-
ставији, дриблинзи него у СЛС, док су остали 
облици извођења дриблинга нешто заступљенији 
у СЛС такмичењу. Овакви резултати указују на 
једноставност у игри која је приметна у квалитет-
нијем такмичењу, али и чињеници да се овакви 
облици дриблинга могу изводити у већој брзини 
кретања за разлику од осталих облика.

ЗАКЉУЧAK
 
Tехнички елементи, као саставни део кре-

тања играча са лоптом у фудбалској игри, су 
изузетно важан сегмент структуре фудбалске 
игре. Уколико се зна да је у савременом, врхун-
ском фудбалу једино мерило вредности резул-
тат, онда је квантификовање свих активности 
појединца, групе играча или целог тима које 
су допринеле постизању врхунског спортског 
резултата суштинска ствар у програмирању и 
управљању тренажним процесом једног тима. 
Основни значај овог рада огледа се у потреби 
да се дође до релевантних информација које 
ће употпунити теоријска сазнања и пружити 
пракси теоријске ослонце у тренажном процесу 
усавршавања технике. Поред тога, дефинисање 
разлика у техничком испољавању екипа и поје-
динаца различитог нивоа успешности може да 
укаже на евентуалне смернице у тренажној тех-
нологији када је техничка припрема у питању 
али и у погледу тактичког оспособљавања буду-
ћих фудбалера.

Резултати добијени овим истраживањем пока-
зали су да постоје значајне разлике у обиму при-
мене елемената технике код екипа које наступају 
у два анализирана такмичења. Такмичење Лига 
шампиона, пре свега издваја се значајно већом 
применом удараца и примања лопте, затим нешто 
већом применом  вођења у односу на Супер лигу 
Србије, док у заступљености одузимања и дри-
блинга нема значајнијих одступања. Поред тога, 
резултати овог истраживања показали су да по-
стоје значајне разлике у расподели врста удараца 
и пријема лопте код екипа различитог квалитета, 
док код расподеле различитих врста дриблин-
га нема разлика између екипа Лиге шампиона и 
Супер лиге Србије. Ударци унутрашњом страном 
стопала доминантан су облик извођења удараца, 
посебно у ЛШ такмичењу (70%), док у СЛС такми-
чењу значајније се користе ударци унутрашњом 
страном хрпта стопала и ударци главом. Овакви 
подаци указали су и на различитост у тактичкој 
структури игре два такмичења. Примања лопте 
изводе се у највећој мери такође унутрашњом 
страном стопала, и поново у знатно већој мери 
у ЛШ такмичењу. Извођење дриблинга усмерено 
је ка наједноставнијим облицима, основним дри-
блинзима, и нема разлика у испољавањима екипа 
два посматрана такмичења. 

Вредност прилаза проблематици фудбалске 
игре на овакав начин, огледа се у примени доби-
јених резултата директно у пракси. Свако ко је на 
директан или индиректан начин повезан за тре-
нажним процесом, односно, ко руководи плани-
рањем и операционализацијом фудбалског рада 
једног тима, потребно је да зна који се технички 
елементи највише примењују у савременом фуд-
балу у игри најуспешнијих тимова и на најквали-
тетнијим светским такмичењима.
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PARALLELLANALYSE DER TECHNISCHEN WETTBEWERBSAKTIVITÄT 
IM FUßBALL ZWISCHEN MEISTERSCHAFTEN IN DER CHAMPIONS-

LEAGUE UND DER SUPER-LIGA SERBIENS 

Zusammenfassung 
Ziel dieser Arbeit war es, die Anwendung von Elementen der Technik von Teams und Fußballspielern zu vergleichen, die im anspruch-
vollsten Vereinswettbewerb der Champions League und in der Fußballmeisterschaft Serbiens kämpfen. Die Ergebnisse der Untersuchung 
wurden durch die Betrachtung insgesamt 20 blindlings ausgewählter Fußballspiele – je 10 der Champions League und der Super Liga Ser-
biens – erhalten. Die Bearbeitung und Analyse der Ergebnisse umfasste jeden Kontakt der Spieler mit dem Ball im Laufe des Spiels. In das 
vorher gestaltete Betrachtungsprotokoll wurde jedes technische Element aus 5 Gruppen der Elemente der Technik evidentiert: Ballschüsse 
(6 Variablen – Elemente), Ballannahme (12 Variablen – Elemente), Finten und Dribblings (6 Variablen – Elemente), Ballabnahme und 
-führung. Die Untersuchung zeigte, dass es Unterschiede in der Anwendung der Technikelemente in den zwei analysierten Meisterschaften 
gibt. Ballschüsse, Ballannahme und Ballführung werden in bedeutend größerem Maße in der Champions League angewendet, während es 
keine Unterschiede bei den Dribblings und bei der Ballabnahme gibt. Unterschiede gibt es auch in der Verteilung der einzelnen Stoßarten 
und der Ballannahme. In der Champions League werden in größerem Maße Ballstöße mit der inneren Seite des Fußes (70% aller Stöße) 
verwendet, während in der Super Liga Serbiens Kopfstöße und Stöße mit dem Innenrist in bedeutend größerem Maße vertreten sind. Die 
Ballannahme ist teilweise bedingt durch den früher angeführten Unterschied in der Anwendung der Ballstöße, weswegen die Ballannahme 
mit der inneren Seite des Fußes (rollender Bälle) ein dominantes Element der Annahmetechnik darstellt, besonders in der Champions 
League. Die Anwendung des Dribblings hat keinen Unterschied bei den Fußballspielern, die in den beiden analysierten Meiserschaften 
auftreten, gezeigt – die am meisten vertretenen sind Grunddribblings (65 – 70%).
Schlüsselwörter: FUßBALL / WETTBEWERBSAKTIVITÄT / TECHNIK

Примљен: 08.10.2015.
Прихваћен:30.10.2015.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FOOTBALL TECHNICAL 
COMPETITIVE ACTIVITY BETWEEN UEFA CHAMPIONS 

LEAGUE AND SERBIAN SUPERLIGA

Abstract 
This paper is aimed at comparing the use of technique elements by the teams and players who play in the elite level club competition 
Champions League and the Serbian professional football league. The results of the study were obtained by observing an overall of 20 ran-
domly chosen games, 10 from the Champions League (CL) and 10 from the Serbian SuperLiga (SSL). The processing and analysis of the 
results included each contact with the ball of the players during the play. In the previously designed observing protocol we recorded each 
technical element, of five groups of technical elements: ball kicks (6 variables - elements), ball receiving (12 variables - elements), disguising 
movements and dribbles (6 variables - elements), takeover and carrying the ball. The research showed that there are differences in using 
of certain technical elements in the two analysed competitions. Kicks, receiving and carrying of the ball are significantly more used in the 
CL while no differences were manifested regarding the use of certain types of kicks and ball receiving. Additionally, there are differences in 
distribution of certain types of kicks and ball receiving. In the CL significantly more applied are instep drives (70% of all kicks), while in the 
SSL headers and inside part hard kicks are by far more frequent compared to the CL. The way of ball receiving is partially conditioned by 
the stated difference in ball kick usage so exploiting of instep ball receiving  (rolling ball) is the dominant element of ball receiving technique 
especially in the competitions of the CL. Dribbling application did not show any difference between the football players of the two analysed 
competitions, where the basic dribbles were the most applied ones (65-70%).
Key words: FOOTBALL / COMPETITIVE ACTIVITY / TECHNIQUE

INTRODUCTION

The preparation of football players for achieve-
ment of top results is realized in the form of: tech-
nical, tactical, physical, psychological and educa-
tional preparation. Each of the stated components 
of football education has its own regularities and is 
an indispensable factor of the comprehensive, inte-
gral preparation for football players. The object of 
this paper is technical preparation or more precise-
ly analysis of technical elements usage in competi-
tions that are significantly different according to their 
quality. Through its evolution, the game of football 

has passed certain development periods dominated 
by a single pattern of preparation. Modern football, 
however, requires higher level of preparedness in all 
aspects, including technical training of football play-
ers. The structure of football game, if we take into ac-
count the last 50 years, has changed a lot as for the 
intensification of the game itself, which is confirmed 
by the studies showing that active play duration has 
decreased while the intensity has increased, and the 
duration of the period when the ball is out of play 
has increased (Wallace, & Norton, 2013). Additional-
ly, the speed of ball movement has increased by 15%, 
play structure changed towards higher player density 
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in the playing area, and the passing rate also increased 
by 35% compared to the 1966 World Cup (Wallace, & 
Norton, 2013). These data provide clear guidelines for 
training technology and preparation of football play-
ers to achieve top level results. Thus, in the area of 
technique, with regard to requirements and structure 
of modern game, it is necessary that players apply a 
wide variety of technical elements, to control the ball 
at full speed with permanent opponent’s pressure 
and be unpredictable in performing ball kicks. Such 
data provide clear guidelines for training technology 
and preparation of football players for achieving top 
results. 

In order to be able to determine the direction in 
the football play development it is necessary to ana-
lyse competitive activities, based on which directions 
and aims of technological process are defined. Quan-
titative play analysis, with regard to an individual, 
group and team technical and tactical elements, is 
surely the way that can be used for description and 
monitoring of technical and tactical manifestations 
and competition results. However, more detailed, 
qualitative analyses of the games are a more objec-
tive way to comprehend technical and tactical activi-
ties in the course of the game (Carling, 2005). Studies 
have recently carried out numerous research of phys-
iological adaptations and energy needs of the body 
during a football match (Stolen, Chamari, Castagna, 
& Wisløff, 2005), as well as of structures and forms 
of players’ movement (intensity volume) during the 
game (Bangsbo, & Michalsic, 2002; Di Salvo, Baron, 
Tschan, Calderon Montero, Bachl, & Pigozzi, 2007). 
Analysis of tactical manifestation of an individual, 
group of players and the team as a whole has become 
an indispensable method of preparation for the top 
quality football competitions, and therefore the inter-
est is focused mostly on the analysis of successful and 
efficient attacks, pressing, game stoppages (Janković 
, & Leontijević, 2007; Janković, Leontijević,  & Pašić, 
2009b; Janković, Leontijević, Pašić, & Jelušić, 2011; 
Luhtanen, Belinskij, Hayrinen, & Vanttinen, 2001; 
Scwarc, 2004; Scoulding, James, & Taylor 2004). Late-
ly, current research have sought links between statis-
tical indices and results (Lago, Lago, Dellal, & Gomez, 
2010; Castellano, Casamichana, & Lago, 2012; Liu, 
Gomez, Lago-Penas, & Sampaio, 2015), as well as 
between certain tactical parameters and success at a 
competition (Janković, Leontijević, Jelušić, Pašić, & 

Mićović, 2011a; 2011b; Janković, Leontijević, Pašić, 
& Jelušić, 2011). When it comes to technique, the 
application of technique elements is mostly analysed 
as integral part of certain tactical means, but some 
studies indicated to the structure of football game on 
the level of technique and to specificities in technical 
manifestation with regard to playing positions of the 
team players (Janković, & Leontijević, 2008; Leontije-
vić, & Janković, 2009; Janković, et al., 2009). 

 The studies that directly or indirectly dealt 
with the football play technique, i.e. the application 
of technical elements, based their analysis on obser-
vations of technical manifestation of the best quality 
players and teams at the particular moment. Since we 
know that structure and application of technical ele-
ments are conditioned to the great extent by tactical 
choice of a particular team for certain competition, 
by the quality of its players but also by many other 
factors the question is posed whether the results of 
such studies can be places as model feature for prepa-
rations of football players at all levels. Therefore, the 
aim of this paper is to compare the structure of tech-
nical manifestation  of the top level club competition 
the UEFA Champions League with the national com-
petition in Serbia – Serbian SuperLiga. Serbian cham-
pionship in the last 25 years has experienced great or-
ganizational and result crises and therefore it can be 
considered a competition of far lower quality than the 
Champions League. 

Since the competitive and professional results 
of the Serbian football are significantly behind the 
modern flows of top level football, especially the one 
demonstrated by the clubs that play in the strongest 
club competition, it can be presumed that the product 
of such results is quality and especially exploiting of 
technical elements of the game of football. 

METHOD

For successful realization of this research, we 
used an empirical-non experimental method and 
observation technique as general research technique.

The sample 
The sample included twenty randomly chosen 

games, ten played in the Serbian SuperLiga and ten in 
the UEFA Champions League, all played in the sea-
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son 2014/2015. The procedure of analysis of technical 
manifestations and all technique activities of a team 
and each individual player, encompassed all football 
players who performed as starters in the competition, 
an overall of 519 players. The analysis and processing 
of the obtained results included the overall duration 
of a game when the ball was in play. Therefore, activi-
ties of the players after the referees’ stoppage were not 
analysed. Due to the nature of the football play and 
specificities of individual competition systems, the 
overtimes that resulted from tie result in the elimi-
nation phase were also excluded from this research.

Variables and data collection
The observing protocol (prepared for this re-

search) was used for each match separately and in-
dividually for each player. Notation system was used 
to record in the previously created notation sheet 
(Carling, 2005) each activity with the ball performed 
by every player. Based on the classification of the 
football play technique (Aleksić, & Janković, 2006) 
an overall of 48 variables were observed, classified in 
five groups of technical elements: 

Ball kicks (6 variables - elements): UUL – overall 
ball kicks, UU – instep drive, UUH – inside part 
hard kick  (long kick), UH – hard kick (middle 
of the ridge), US – outstep kick, UG - headers, 
PU – special kicks (volley, dropkick, scissors 
kick, point kick, heel kick); 
Ball receiving (12 variables - elements): PU1 
– instep ball receiving based on amortization 
principle (rolling balls), PU2 – instep ball re-
ceiving based on trap principle, PU3 – instep 
ball receiving based on high balls amortization, 
PS1 -  outstep ball receiving based on the prin-
ciple of rolling balls amortization, PS2 – out-
step ball receiving on the trap principle, PS3 – 
outstep ball receiving on the principle of (high 
balls) amortization, PDJ1 – sole receiving based 
on amortization, PDJ2 – sole receiving based on 
trap, PH – receiving by ridge of the foot, PN – 
upper-leg receiving, PGR – chest receiving, PG 
– head receiving;

Dribbles (6 variables - elements): UD – overall 
dribble, DU – dribble with inside part of foot, 
DS – dribble with outside part of foot, DP – 
dribbles by sole ball pulling, DPU – dribble by 
jump over the ball  inside, DPS – dribble by 
jumping the ball in the field, ОS – other dribble; 
Ball takeover (ОL); 
Carrying the ball (VL) – ball controlling in 
movement with any body part with the mini-
mum of three ball contacts or distance covered 
longer than 5 meters.

Data analysis
Standard descriptive statistical analysis (overall 

and mean value and standard deviation) were calcu-
lated for each variable. In the segment of compara-
tive statistics, a nonparametric chi-squared test was 
used to assess differences in distribution of individual 
types of technical elements, within one group, and 
between the CL and SSL competitions. The level of 
statistical significance was p<0.05. All statistical tests 
were processed using SPSS 17.0 program (SPSS INC 
Chicago, IL).

RESULTS

Taking into account the fact that effective match 
duration ranks between 60 and 65 minutes, we can 
conclude that each player has the contact with the 
ball for less than 3 minutes or 3.7% of overall time 
(Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003). On the other 
hand, according to Di Salvo et al. (2007) in the course 
of a match, a player runs with the ball in possession 
between 119 and 286 meters, which is 1.2 - 2.4% of 
the total covered distance. Thus, there is a necessity 
to increase efficiency of the players in contact with 
the ball, and that is possible only by directing training 
activities towards application of those technical ele-
ments with the ball intended proved to be result-wise  
(Janković, & Leontijević, 2008).
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Table 1. Frequency  of groups of technical elements in the two competitions, expressed as
average values realized in one match by one team. 

  SSL   CS
  M SD M SD
Ball kicks 405 93 476 151
Ball receiving 231 75 321 105
Carrying the ball 71 30 96 25
Dribbles 11.2 13.6 12.6 10.2
Ball takeover 21 7 23 6

Graph 1. Percentage (vertical axis) and overall value of application of 
certain types of ball kicks in CL and SSL matches.

Graph 2: Percentage (vertical axis) and overall value of application of 
certain types of ball receiving in CL and SSL matches.
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Ball kicks account for more than a half of overall 
ball activities performed by the players  (52%), and 
therefore it is necessary to focus more on this techni-
cal element when training, coaching and improving 
(Jankovi, & Leontijević, 2008). This stance was con-
firmed also in this research where the frequency of 
this group of elements, compared to other technical 
elements in the SSL and CL was 54% and 51,5% re-
spectively.

As the ball receiving and taking is the basic unit 
of cooperation between the players in the game, be-
sides the kick, ball receiving is considered an impor-
tant segment of the overall efficiency of a team. This 
research indicates that a team at one match realizes 

an average of 231 (SSL), i.e. 321(CL) ball receiving. 
Greater number of ball receiving is conditioned by 
the previous proportion of ball kicks. Similar results 
were obtained in the analysis of 2010 World Cham-
pionship when the teams performed an average of 
292 ball receiving (Janković, & Leontijević, 2008). 
Efficiency of ball receiving, according to some stud-
ies, exceeds even 90%, or more precisely, every tenth 
ball receiving fails. (Luhtanen, et al., 2001). Dribble 
is rarely exploited technical elements and a team ex-
ecutes on average 10-12 dribbles during one game, 
which, again, is slightly less than 16 as executed at the 
2006 World Championship (Janković, & Leontijević 
2008). 

Graph 3. Percentage (vertical axis) and overall value of application of 
certain types of dribble in CL and SSL matches.

DISCUSSION 

The results obtained in this research show that 
there are statistically significant differences in the 
volume of application of technical elements with the 
teams that play in the two analysed competitions. 
Primarily, the Champions League, is distinguished 
by significantly greater application of kicks and ball 
receiving, followed by slightly greater use of carry-
ing of the ball compared to the Serbian SuperLiga, 
while the frequency of takeover and dribble had no 
significant discrepancies (Table 1). These data indi-

cate differences in play dynamics between the two 
competitions and by greater number of kicks and 
ball receiving, the players strived for faster play with 
the ball, with few contacts per player’s possession of 
the ball. Faster game with high frequency of passing 
during play indicates the necessity of the quality of 
kicks with the stress on kick speed and ball receiv-
ing i.e. softness in realization of the first contact with 
the ball. Greater application of carrying the ball in the 
Champions League shows that it is not only the pass 
play that differentiate the technical manifestation be-
tween the two competitions, but very often carrying 
the ball is used to “invade the area” forward. Dribble, 
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and then takeover of the ball, as typical technical el-
ements for the 1 to 1 play, are equally represented in 
both competitions. Such data can be interpreted by 
the modern football tendency to make a surplus in 
the area by cooperation of two or more players and 
by timely movement of the players without the ball. 
Based on these data it can be concluded that the top 
level competition requires technique of ball tackling 
at great, more precisely optimal, performance speed, 
especially when receiving and taking the ball and in-
dividual control of the moving ball.      

According to the type of kick the most used is the 
outstep kick at both competitions. The results of the 
previous research also showed that this type of ball 
kick dominates when passing the ball or shooting at 
the opponent’s goal (Janković, & Leontijević, 2009). 
According to the results of this analysis the instep 
drive is present in 70% of all performed ball kicks in 
the CL and 52% in the SSL matches (Graph 1). This 
fact indicates the tendency of play with short, safe 
ground passes in the CL matches, where players rely 
on simple and before all, safe way to realize offensive 
means of tactics. Other more significantly exploited 
kicks are inside part hard kicks and headers. Applica-
tion of an inside part hard kicks, applied when doing 
long balls affects also the use of headers. It is inter-
esting that in the SSL matches these kicks are more 
exploited both procedurally and quantitatively, which 
indicates that in this competition players often opted 
for play by long passes. Other types of ball kicks do 
not have important role in manifestation of the teams 
at the observed competitions, where kicks by mid-
foot, outstep kick and all other special kicks, account 
for less than 5% of the overall number of all types of 
ball kicks (Graph 1).

Technical elements are means to realize certain 
tactical solutions in the game and according to them 
it is easy to identify differences in tactics in both com-
petitions. Matches, played at the lower quality compe-
tition (SSL), are full of situations of play focus trans-
fer mostly towards the opponent’s goal with skipping 
the field centre and using the easiest possible way to 
“bring” the ball in the shooting zone of the opponent. 
This way, one is waiting the mistake of the defence 
from deep pass and by possible gaining the posses-
sion of a “long ball” a position is sought for shooting 
at goal. Quality competition (CL) requires creativity 
in organization of offensive actions, where by low 
passes with less changes of ball possession, a space is 
invaded in order to attack the opponent’s goal.   

The previous analysis of the application of ball 
kick opted for the selection of the ball receiving. The 
results obtained in this research show that there are 
differences in distribution of certain forms of ball 
receiving at the two observed competitions (Graph 
2). The dominant form is instep ball receiving, roll-
ing balls (70% CL; 65% SSL). Interestingly, in the CL 
competition, the instep kicks and receiving are equal-
ly present - 70%. Therefore, ball receiving and taking 
а to the greatest extent is realized by instep at more 
quality levels of competitions. At the SSL matches the 
instep receiving of rolling balls is represented in 65%, 
i.e. significantly more than the share of instep kicks 
(52%). On the other side, greater number of inside 
part hard kicks (long balls play) and headers, did not 
cause more receiving of high balls in the SSL com-
pared to the CL, which indicates low percentage of 
successful play by long passes or the fact that football 
players often opt for returning the ball without ball 
receiving usually to the opponent’s half or to random-
ly send it form the defence zone. Such results can be 
interpreted by very weak attack organization, and un-
der pressure the ball is usually randomly transferred 
to the opponent’s half, and by insufficient level of 
technical training of the football players involved in 
the SSL matches, because they obviously do not have 
abilities and self-esteem to put a long ball under con-
trol. Of other ways of rolling balls receiving, we can 
choose outstep receiving, while the dominant form of 
high balls receiving is chest receiving. Interestingly, 
other forms of ball receiving are executed in negligi-
ble percentage.  

The obtained results of this research showed that 
there is no difference in application of different dis-
guising movements and dribble between the two 
competitions, the CL and SSL. It is noticeable that 
basic dribbles are most represented at both levels and 
account for overall of ≈70 % of all executed dribbles 
(Graph 3). However, in the players of elite level com-
petition (CL) basic, technically simpler dribbles are 
more represented than in the SSL, while other forms 
of dribble performing are slightly more frequent in 
the SSL competition. Such results indicate to sim-
plicity of the play that can be noticed in more qual-
ity competition, but also to the fact that such dribble 
forms can be performed at greater movement speed 
contrary to other forms.
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CONCLUSION 

Technical elements, as an integral part of players’ 
movement with the ball in football play, are excep-
tionally important segment of the football play struc-
ture, i.e. of technique. Since it is known that in mod-
ern, top level football result-oriented, then quantify-
ing of all activities of an individual, group of players 
or the whole team which contribute to achievement 
of top sports result is an essential issue in program-
ming and management of the training process of a 
team. The principal value of this paper reflects in the 
need to get relevant information which will com-
plement theoretic knowledge and offer theoretical 
support in the training process in the technique im-
provement. Additionally, by defining differences in 
technical manifestation of teams and individuals of 
different level of successfulness can point to certain 
guidelines in the training technology when it comes 
to technical preparation as well as in tactical training 
of future football players.

The obtained results showed that there are sig-
nificant differences in the volume of application of 
technical elements in the teams who play in the two 
analysed competitions. The Champions League is pri-
marily featured by greater exploiting of kicks and ball 
receiving, followed by greater application of carrying 
the ball compared to the Serbian SuperLiga, while as 

for the frequency of takeover and dribble there are no 
significant discrepancies. Besides, the results of this 
research indicated that there are significant differenc-
es in distribution of kick types and ball receiving be-
tween the teams of different quality, while the distri-
bution of different types of dribble was not different 
in teams of the Champions League and the Serbian 
SuperLiga. Instep kicks are the dominant form of kick 
performance, especially in the CL (70%), while the 
inside part hard kicks and headers are more frequent-
ly used in the SSL. Such data indicated the differen-
tiation in the tactical structure of the play at the two 
competitions. Ball receiving is also executed mostly 
by the instep, again significantly more frequently 
in the CL. Dribble is directed towards the simplest 
forms, basic dribbles and there are no differences in 
manifestation by the teams at the two observed com-
petitions. 

The values of the approach to the issues of football 
play in this way, is reflected in application of the ob-
tained results directly in practice. Everyone who is ei-
ther directly or indirectly associated with the training 
process i.e. who manages planning and operationali-
zation of the football team work, has to identify which 
technical elements are the most exploited in modern 
football in interpretation of the most successful teams 
at the top quality world competitions. 
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PARALLELLANALYSE DER TECHNISCHEN WETTBEWERBSAKTIVITÄT 
IM FUßBALL ZWISCHEN MEISTERSCHAFTEN IN DER 

CHAMPIONS-LEAGUE UND DER SUPER-LIGA SERBIENS 

Zusammenfassung 
Ziel dieser Arbeit war es, die Anwendung von Elementen der Technik von Teams und Fußballspielern zu vergleichen, die im anspruch-
vollsten Vereinswettbewerb der Champions League und in der Fußballmeisterschaft Serbiens kämpfen. Die Ergebnisse der Untersuchung 
wurden durch die Betrachtung insgesamt 20 blindlings ausgewählter Fußballspiele – je 10 der Champions League und der Super Liga Ser-
biens – erhalten. Die Bearbeitung und Analyse der Ergebnisse umfasste jeden Kontakt der Spieler mit dem Ball im Laufe des Spiels. In das 
vorher gestaltete Betrachtungsprotokoll wurde jedes technische Element aus 5 Gruppen der Elemente der Technik evidentiert: Ballschüsse 
(6 Variablen – Elemente), Ballannahme (12 Variablen – Elemente), Finten und Dribblings (6 Variablen – Elemente), Ballabnahme und 
-führung. Die Untersuchung zeigte, dass es Unterschiede in der Anwendung der Technikelemente in den zwei analysierten Meisterschaften 
gibt. Ballschüsse, Ballannahme und Ballführung werden in bedeutend größerem Maße in der Champions League angewendet, während es 
keine Unterschiede bei den Dribblings und bei der Ballabnahme gibt. Unterschiede gibt es auch in der Verteilung der einzelnen Stoßarten 
und der Ballannahme. In der Champions League werden in größerem Maße Ballstöße mit der inneren Seite des Fußes (70% aller Stöße) 
verwendet, während in der Super Liga Serbiens Kopfstöße und Stöße mit dem Innenrist in bedeutend größerem Maße vertreten sind. Die 
Ballannahme ist teilweise bedingt durch den früher angeführten Unterschied in der Anwendung der Ballstöße, weswegen die Ballannahme 
mit der inneren Seite des Fußes (rollender Bälle) ein dominantes Element der Annahmetechnik darstellt, besonders in der Champions 
League. Die Anwendung des Dribblings hat keinen Unterschied bei den Fußballspielern, die in den beiden analysierten Meiserschaften 
auftreten, gezeigt – die am meisten vertretenen sind Grunddribblings (65 – 70%).
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