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Сажетак
У циљу остваривања континуитета у праћењу трендова и препознавања нових 
тактичких тенденција код најуспешнијих тимова у фудбалу, предмет овог истра-
живања је такмичење „Лига шампиона“ и откривање карактеристика нападачких 
акција екипа које су наступале у завршници такмичења у сезонама 2016/2017. и 
2018/2019. За потребе овог истраживања су анализиране полуфиналне и финалне 
утакмице у сезонама 2016/2017. и 2018/2019. такмичења Лига шампиона, дакле 
посматрано је по 5 утакмицa у обе сезоне, односно укупно 10 утакмица завршнице 
такмичења. У посматраним сезонама, нема значајних разлика када је у питању 
динамика успешних напада, а највећи број успешних напада у обе сезоне, екипе 
започињу из нападачке зоне, при чему су пресецање, освајање „друге лопте“ и ударци 
након офанзивног прекида најзаступљенији начини почетка напада. Резултати овог 
истраживања су показали да нема значајних разлика у самој структури организације 
акција и да постоји одређени континуитет у техничко – тактичким захтевима 
тимова који су наступали у завршници такмичења Лига шампиона. Индивидуално 
стварање простора за ударац се издваја као најучесталији начин доласка у прилику 
за завршетак напада и запажено је да најуспешније екипе већи број удараца изводе 
унутар казненог простора, при чему доминирају ударци из зона 5-11м и 11-16м. На 
основу добијених резултата препознају се смернице које се односе на савремене 
трендове које могу имати значајну примену у практичном раду, како у профилисању 
и техничко – тактичком формирању младих играча, тако и у одређивању тактичког 
плана игре одређених екипа.

Кључне речи: ФУДБАЛ / ТАКМИЧАРСКА АКТИВНОСТ / УСПЕШНИ НАПАДИ

Abstract
This thesis is aimed at exploring the attacking actions characteristics of football clubs who 
participated in the knockout rounds of the “Champions League” for the seasons 2016/17 
and 2018/19, in order to accomplish continuity in monitoring and recognizing new tactical 
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tendencies within the most successful football clubs. For the purpose of this study, both 
semi-final and the final matches for seasons 2016/17 and 2018/19 were analyzed, hence 
5 matches were observed by the season, or 10 matches of the knockout phase in total. 
No significant difference in the rate of successful attacks was determined between the 
observed seasons, and the vast majority of successful attacks performed by the teams 
were the started in the danger zone, whereby the interception, winning “the second ball” 
and offensive set-pieces are the most frequent ones. The results obtained by this research 
show that there is no significant difference when it comes to the structural organization 
of the attacks and that there is certain continuity in terms of technical and tactical tasks 
performed by the teams in the knockout phase of the “Champions league”. The most usual 
way of creating space for a shot is an individual action, and it is noticed that the most 
successful teams perform their shots on target inside the box, whereby the most dominant 
ones are those performed inside the 5-11m and 11-16m zones. The results obtained by this 
research provided certain guidelines on modern trends in football which can be applied 
in practice, both in the aspect of profiling technical and tactical development of young 
players, and in the aspect of determining tactical plan for certain teams.

Keywords: FOOTBALL / COMPETITION ACTIVITY / SUCCESSFUL ATTACKS

1. УВОД

У савременом фудбалу, у циљу унапређивања квалитета игре, наука има 
посебан значај у откривању одређених трендова и законитости у свим аспектима 
припреме врхунских играча. Како би се препознали савремени захтеви у техничко 
– тактичким, физичким и психолошким карактеристикама играча и како би 
се остварила предност у односу на конкуренцију, потреба за прикупљањем и 
анализирањем информација различитих садржаја је посебно дошла до изражаја у 
данашњим условима фудбалске игре. Услед повећања броја такмичења и утакмица 
у току сезоне и како је квалитет играча у готово свим аспектима припреме достигао 
висок ниво, важан сегмент, за развој играча и повећање квалитета у испољавању 
фудбалера при такмичарским условима, јесте анализа такмичарске активности, а 
посебан значај имају информације које се прикупе анализирањем играча и тимова 
који су најуспешнији у актуелним сезонама. На основу тренутних праваца у 
анализи фудбалске игре, намеће се потреба за континуитетом у праћењу тактичког 
испољавања најквалитетнијих такмичења савременог фудбала, како би се прецизније 
дефинисали правци развоја игре у тактичком погледу (Leontijević et al., 2017).

Предмет великог броја досадашњих истраживања је био покушај проналажења 
индикатора који издвајају квалитетније од мање квалитетних екипа (Lago – Penas et 
al., 2010; Castellano et al., 2012; Bekris et al., 2014; Liu et al., 2016; Sgro & Lipoma, 2016). 
Као један од значајнијих индикатора веће успешности у фудбалу, анализиране су 
нападачке акције које су завршаване ударцима на гол (успешни напади) или оне акције 
из којих су екипе постизале погодак, како на репрезентативном нивоу (Castellano et al., 
2012; Michailidis et al., 2013; Mitrotasios & Armatas, 2014), тако и код најквалитетнијих 
клупских такмичења (Lago – Ballesteros & Lago – Penas, 2010; Lago – Penas et al., 2010; 
Liu et al., 2015; Janković et al., 2016; Leontijević et al., 2017; 2018).
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Тумачењем резултата спроведених студија, могу се издвојити одређени кри-
теријуми који у великој мери доприносе позитивном исходу на утакмицама. Поред 
укупног броја и процента прецизних удараца на гол (Lago – Penas et al., 2010; Liu 
et al., 2015), уочљива је тенденција врхунских екипа да освоје лопту у просторима 
ближим противничком голу (Barreira et al., 2014; Leontijević et al., 2017).Успешнији 
тимови остваре већи број додавања, при чему је проценат успешних одигравања 
такође већи (Bekris et al., 2014; Liu et al., 2015), па је тако и трајање поседа лопте 
значајно веће код квалитетнијих екипа (Lago – Ballesteros & Lago – Penas, 2010; 
Leontijević et al., 2018).

У циљу остваривања континуитета у праћењу трендова и препознавања но-
вих тактичких тенденција код најуспешнијих тимова у фудбалу, предмет овог 
истраживања је такмичење „Лига шампиона“ и откривање карактеристика напа-
дачких акција екипа које су наступале у полуфиналним и финалним утакмицама у 
сезонама 2016/2017. и 2018/2019. 

На основу резултата досадашњих истраживања очекује са да ова студија 
открије специфичности у организацији офанзивних акција екипа које су наступале 
у завршици једног од најквалитетнијих клупских такмичења.

2. МЕТОД

Узорак истраживања

Узорак утакмица које су анализиране за потребе овог истраживања су 
полуфиналне и финалне утакмице у сезонама 2016/2017. и 2018/2019. такмичења 
Лига шампиона. Дакле, посматрано је по 5 утакмица у обе сезоне, односно укупно 
10 утакмица завршнице такмичења.

Узорак варијабли

За описивање тактике напада у овој студији, посматране су варијабле које 
указују на структуру напада којом су екипе долазиле до удараца на гол (успешни 
напади):

• број успешних напада;
• временски интервал реализације– 0-15, 15-30, 30-45, 45-60, 60-75, 75-90 минута;
• прецизност успешних напада – непрецизни, прецизни и ефикасни;
• зона почетка напада – одбрамбена, маневарска и нападачка зона;
• начин започињања напада – „пресецање“, одузимање, аут – игра, слободан 

ударац – игра, 2. лопта, офанзивни прекид, голман;
• врста напада –континуирани напад, контранапад, прекид игре;
• број играча учесника–континуирани напад, контранапад, прекид игре;
• број одиграних пасова-континуирани напад, контранапад, прекид игре;
• начин доласка у позицију за ударац (асистенција) – индивидуално, дубинско 

додавање, центаршут, повратна лопта, 2. лопта;
• зона из које је упућен ударац – 0-5, 5-11, 11-16, >16 метара;
• сегмент којим је изведен ударац – глава, десна нога, лева нога.
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Након формирања протокола посматрања (Carling et al., 2005) приступило се 
анализи снимљених утакмица. Протокол је коришћен за сваку утакмицу, сваки тим 
посебно, при чему је бележена свака нападачка акција која је завршена ударцем ка 
голу. Видео материјали су преузети са телевизијских канала Premium sport – HD, 
Bein sports – HD, Sky sport – HD и Premium Calco – HD.

Обрада података

Варијабле су обрађене стандардном дескриптивном статистиком (укупна, 
средња вредност и стандардна девијација). Разлике у расподели појединих 
тактичких показатеља, у оквиру једне групе, између такмичарске сезоне 2016/2017 
и 2018/2019 процењиване су непараметријским Хи – квадрат тестом. Ниво 
статистичке значајности је био на p<0.05. Сви статистички тестови су били обрађени 
коришћењем SPSS 20.0 програма (SPSS INC Chicago, IL).

3. РЕЗУЛТАТИ

Резултати овог истраживања показују да су тимови у завршници такмичења 
Лиге шампиона реализовали уједначен број успешних напада у анализираним 
сезонама, па је тако у сезони 2016/2017. упућено 103 удараца, а у сезони 2018/2019. 
је изведено 106 удараца на гол. Највећи проценат у обе сезоне су чинили непрецизни 
ударци (49% – 52%), затим ударци у оквир гола (36% – 34%), а најмање је било 
ефикасних напада (15% – 14%). 

Графикон 1 Број успешних напада у односу на временски интервал утакмице 
(Лига шампиона, 2016/2017 и 2018/2019)

Упоређивањем остварених успешних напада у односу на временски интервал, 
и поред знатно већег броја удараца у последњих 15 минута меча, код тимова који су 
наступали у другој сезони, нема статистички значајних разлика (графикон 1). 

Посматрањем зоне из које су најчешће извођени ударци, примећује се да 
су екипе у сезони 2016/2017 упутиле нешто више удараца ван казненог простора, 
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него што је то био случај у сезони 2018/2019, као и да постоје статистички значајне 
разлике када је у питању заступљеност сегмента којим је изведен ударац на гол 
(табела 1).
Табела 1 Заступљеност успешних напада у односу на зону почетка напада, зоне из које је 
изведен и сегмента којим је изведен ударац (Лига шампиона, 2016/2017 и 2018/2019) 

Зона почетка 
напада

2016/2017 2018/2019
Chi Square

Укупно % Укупно %

Одбрамбена 17 17 20 19 c2=1.93

Маневарска 31 30 23 22 p=0.38

Нападачка 55 53 63 59 Cramer’s V=0.1

Зона ударца 2016/2017 2018/2019
Chi Square

Укупно % Укупно %

0-5м 10 10 6 6 c2=7.19

5-11м 36 35 38 36 p=0.07

11-16м 16 15 31 29 Cramer’s V=0.19

>16м 41 40 31 29

Ударац на гол 2016/2017 2018/2019
Chi Square

Укупно % Укупно %

Глава 21 20 19 18 c2=6.88

Нога (л) 29 28 48 45 p=0.03*

Нога (д) 53 52 39 37 Cramer’s V=0.18

Графикон 2 Начин почетка напада у односу на број успешних напада 
(Лига шампиона, 2016/2017 и 2018/2019)
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Даљом анализом је утврђено да је највећи број успешних напада у обе сезоне 
започет из нападачке зоне (табела 1) и да се као доминантни видови започињања 
успешних напада издвајају пресецање, освајање 2. лопте и офанзивни прекиди 
(графикон 2).

Анализа структуре напада показује да нема статистички значајних разлика 
у начину организације напада, па су тако најзаступљенији напади, у обе сезоне, 
континуирани напади, а нешто мање су екипе долазиле до завршног ударца кроз 
контранападе и прекид игре (табела 2). Такође, број играча и број додавања у тим 
нападима је био уједначен за обе сезоне (табела 2).

Табела 2 Просечан број играча и додавања код успешних напада када су у питању различите 
врсте напада (Лига шампиона, 2016/2017 и 2018/2019) 

Врста напада
2016/2017 2018/2019

Chi SquareСр. 
вредност Стдев Ср. 

вредност Стдев

Континуирни 5.3 2.4 4.4 1.6 c2=2.86

Контранапад 3 1.8 3.2 1.9 p=0.24

Прекид игра 2 1.4 3 1.6 Cramer’s V=0.12

Број играча 
учесника 

2016/2017 2018/2019
Chi SquareСр. 

вредност Стдев Ср. 
вредност Стдев

Континуирни 5.3 1.1 5.3 0.9 c2=0.10

Контранапад 1.5 0.6 1.7 0.4 p=0.95

Прекид игра 1.6 0.8 1.7 0.8 Cramer’s V=0.03

Број додавања
2016/2017 2018/2019

Chi SquareСр. 
вредност Стдев Ср. 

вредност Стдев

Континуирни 5.9 2.2 5.9 1.3 c2=0.59

Контранапад 0.5 0.6 0.6 0.5 p=0.74

Прекид игра 1 0.9 0.7 0.6 Cramer’s V=0.06

Знатно већи број индивидуалних акција, које су довеле до удараца на гол 
у сезони 2018/2019, је основни разлог статистички значајне разлике између 
посматраних сезона, када је у питању заступљеност начина доласка у позицију за 
ударац на гол (графикон 3).
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Графикон 3 Начин доласка у позицију за ударац на гол у односу на број успешних напада 
(Лига шампиона, 2016/2017 и 2018/2019)

4. ДИСКУСИЈА

У циљу остваривања континуитета у праћењу трендова и препознавања 
но вих тактичких тенденција код најуспешнијих тимова у фудбалу, предмет 
овог истраживања је такмичење „Лига шампиона“ и откривање карактеристика 
нападачких акција екипа које су наступале у полуфиналним и финалним утакмицама 
у сезонама 2016/2017 и 2018/2019. 

Резултати овог истраживања су показали да нема значајних разлика у самој 
структури организације напада и да постоји одређени континуитет у техничко – 
тактичким захтевима тимова који су наступали у завршници такмичења Лига 
шампиона. Такође, тумачење резултата јасно показује да у тим екипама наступају 
играчи са одличним индивидуалним способностима када је у питању организација 
офанзивних акција. 

У посматраним сезонама, нема значајних разлика када је у питању динамика 
успешних напада, али је приметно да су тимови у другој сезони (2018/2019) 
реализовали нешто већи број удараца на гол у последњих 15 минута. Поред тога, 
резултати показују нешто затворенију игру тимова у другој сезони на почетку 
утакмица, па је тако број успешних напада знатно мањи у првом полувремену 
од другог, за разлику од прве сезоне (2016/2017) где је број успешних напада 
био уједначен за оба полувремена. Сличне резултате је у истраживању добио 
Леонтијевић са сарадницима (2017), па се може закључити да је и због самог значаја 
утакмица намера тимова да „стрпљиво“ започињу мечеве у овој фази такмичења 
Лига шампиона.

Највећи број успешних напада у обе сезоне, екипе започињу из нападачке 
зоне, при чему су пресецање, освајање 2. лопте и ударци након офанзивног прекида 
најзаступљенији начини почетка напада. Према томе, јасно је да тимови који 
долазе до завршнице квалитетних такмичења имају тенденцију освајања лопте 
у просторима ближим противничком голу, како би нападе касније реализовали 
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против неформиране одбране противника (Almeida, et al., 2014; Janković et al., 2016; 
Sarmento et al., 2017). Такође, анализа резултата четири најбоље екипе на СП 2010. 
године показује да је највећи број освојених лопти, након чега су следиле офанзивне 
акције, остварен у централном делу нападачке трећине терена пресецањем додавања 
противника (Berreira et al., 2014).

Анализа ефикасних акција на ЕП 2012. године показује да су репрезентације 
на том такмичењу највише головa постигле из зоне 5 – 16 м и то статистички значајно 
више него што су то чиниле из зона 0 – 5 м и изван казненог простора (Michailidis 
et al., 2013). Посматрајући резултате наше студије, нема статистички значајних 
разлика у заступљености зоне из које су упућивани ударци на гол, али је запажено да 
најуспешније екипе већи број удараца изводе унутар казненог простора, где такође 
доминирају ударци из зона 5-11 м и 11-16 м.На основу анализе резултата Бекриса и 
сарадника (2013) који показују да број удараца са мање дистанце значајно повећава 
шансе позитивног исхода меча, може се закључити да врхунске екипе имају идеју 
дистрибуирања лопте у простор 5 – 16 м јер се ефиксност удараца повећава у том 
простору. 

Индивидуално стварање простора за ударац се издваја као најучесталији начин 
доласка у прилику за завршетак напада, драстично је повећан у сезони 2018/2019, 
док су центаршутеви, повратна и дубинска додавања подједнако заступљени у 
анализираним сезонама. Нешто другачије резултате су добили Митротасиос и 
Арматас (2014) приликом анализе голова са ЕП 2012, где су центаршутеви издвојини 
као доминантан вид асистенције.Ударци су у највећем броју реализовани ногом, као 
и на Европском првенству 2012. године (Michailidis et al., 2013). Међутим, резултати 
у нашем истраживању су показали да се заступељност променила у посматраним 
сезонама, па је тако у другој сезони било нешто више удараца у корист леве ноге. 
Дакле, на основу ових резлтата може се рећи да се у процесу обучавања удараца по 
лопти не смеју запостављати поједини или недоминантни сегменти.

Када је у питању структура напада, резултати показују да су екипе до при-
лике за ударац на гол највише долазиле након континуираних акција и напада ко-
ји су реализовани између 5 – 6 играча, разменом око 6 додавања у тим акцијама. 
Резултати претходних истраживања су показали да су акције са 4 -5 додавања 
најефикасније (Berreira et al., 2016), као и да продужетак акције у нападачкој зони 
за 1 секунду смањује вероватноћу ефикасности за 2% или 1 додавање више за чак 
7% (Sarmento et al., 2017). Према томе, упрошћавањем и рационалним решењима 
у последњој трећини неопходно је убрзати игру, како би се проценат ефикасности 
повећао. Након континуираних акција, контранапади су нешто слабије заступљени, 
као вид организације офанзивних напада, а најмање је било успешних напада 
након прекида игре. Резултати Лиу и сарадника (2015) показују да заступљеност 
одређеног начина органиазције напада предстваља јасан индикатор када је у питању 
одређивање квалитета неке екипе, што потврђује и истраживање Митротасиоса и 
Арматаса (2014). Претходна истраживања су показала да најквалитетније екипе 
реализују значајно више удараца на гол, након континуираних напада и прекида 
игре, од екипа које су припадале средњој и најслабијој групи учесника у такмичењу 
Лига шампиона у сезонама 2008 – 2013. године, док код примене контранапада нема 
разлике (Liu et al., 2015).
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5. ЗАКЉУЧАК

На основу добијених резултата у овом истраживању, могу се одредити поједине 
смернице које се односе на савремене трендове у организацији офанзивних акција:

• екипе обазриво започињу утакмицу због саме важности мечева у тој фази так-
мичења, а познато је да екипа у великој мери смањује своје шансе за позити-
ван исход ако противник први постигне погодак (Michailidis et al., 2013);

• примена високог пресинга и освајање лопте пресецањем у почетним фаза-
ма организације игре противника, односно у просторима близу противничког 
гола, представља карактеристичну замисао тимова када су у питању зона и 
начин почетка напада;

• индивидуално проналажење простора за ударац, најчешће у зонама 5 – 11 м и 
11 – 16 м, подједнаком применом леве и десне ноге, је најзаступљенији избор 
завршнице успешних напада;

• структура акције, која одговара континуираним нападима,с представља доми-
нантан избор организације офанзивних акција које претходе самој завршници 
напада.
Ове смернице могу имати велику примену у практичном раду, како у 

профилисању и техничко – тактичком формирању младих играча, тако и у 
одређивању тактичког плана игре одређених екипа. Међутим, узорак утакмица је 
ограничавајући фактор који у одређеној мери спречава могућност генерализације 
добијених резултата.
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